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Vene äridelegatsioon arutas
Otepääl koostööplaane
27.-29. novembril viibis vallavolikogu esimehe Jaanus
Raidali kutsel Otepääl külas
26liikmeline Leningradi oblasti, Peterburi ja Toksovo
(endine Kavgolovo) ärimeestest koosnev delegatsioon. Külalised tutvusid
Otepää ja Tartu äriringkondadega, külastasid Otepää
hotelle, talispordikeskusi
ja vaba aja veetmise kohti. Toimusid kohtumised
Otepää ja Eesti ettevõtjatega ning sõlmiti ärilisi eelkokkuleppeid.

L

eningardi oblasti delegatsiooni
juht, Peterburi Kaubandus- ja
Tööstuskoja presidendi nõunikesindaja Aleksei Izmailov sõnas, et kogu
Otepääl nähtu ja kuuldu jättis neile
mitte ainult Otepääst, vaid kogu Eestist
äärmiselt positiivse mulje. „Olime väga
meeldivalt üllatunud sellest soojast ja
siirast vastuvõtust, mis meile siin osaks
sai,“ ütles Aleksei Izmailov. „Kahjuks
on meie meedia loonud Eestist üsna
negatiivse kuvandi, meie inimestel on
arusaam, et venelased ei ole Eestis teretulnud, seda enam oli meil kõigil väga
hea meel näha, et meiega tahetakse teha
koostööd. Positiivselt üllatas ka see,
et viisataotlemisel ei olnud takistusi,
siin suur tänu Otepää vallavolikogu
esimehele ja Eesti Saatkonna Peterburi konsulile, tänu kellele õnnestus
delegatsioonile sujuv viisavormistus
ning vabastus riigilõivust. “
Eriti meeldis külalistele Otepää
viimaste aastakümnete areng pärast
Eesti iseseisvumist. Märgiti, et Otepää
turismialane atraktiivsus ja majutusteenus on teiste maailma turismi- ja talispordikeskustega täiesti võrdväärne või
koguni parem.

Vasakult: Leningradi oblasti delegatsiooni juht Aleksei Izmailov, Otepää vallavanem Aivar Pärli ja volikogu esimees Jaanus Raidal.

Visiidi esimesel päeval oli kavas
rahvusvaheline seminar “Vene-Eesti
ettevõtlus- ja turismiväravate avamine
II“. Seminaril tervitas külalisi volikogu
esimees Jaanus Raidal ning delegatsiooni juht Aleksei Izmailov ja Toksovo
(endine Kavgolovo) vallavanem
Leonid Kolesnik. Ettekandeid tegid
Eesti ja Vene ärimehed ning poliitikud, Välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Märt Volmer,
Otepää vallavanem Aivar Pärli ja
Turismiinfokeskuse juhataja Mare
Raid.
Teisel päeval tutvuti Otepää hotellide,
talispordikeskuste ja vaba aja veetmise
kohtadega. Kuutsemäel võttis külalisi
vastu Riigikogu liige Aivar Riisalu,
kes vestluses delegatsiooni liikmetega
nentis, et Eesti-Vene vastastikuseks
koostööks ollakse enam kui valmis.
Tutvudes Otepää vaibavabriku Oteks

Otepää eelarvest ja

tulevikuplaanidest

A

asta hakkab tasapisi lõppema ja jälle on käes
hetk, mil heita pilk tehtud töödele ning pidada
plaane. Kuna sügis on kohaliku omavalitsuse
jaoks aeg, mil pannakse kokku eelarvet, siis annan ka
väikese ülevaate valla eelarvest.
Vallavalitsus kinnitas oma 30. novembri erakorralisel
istungil 2010. aasta Otepää valla eelarve kogumahus 36,
7 miljonit krooni. Sellele lisandub riigipoolne toetus nii
haridus- kui ka sotsiaalvaldkondale umbes 14,8 miljonit
krooni. Võrreldes eelmise aasta eelarvega, on Otepää valla
eelarve vähenenud 6,3%, seda paljuski just raske majandusliku olukorra tõttu. On selge see, et raha ei ole võimalik
kokku hoida eluliselt tähtsatest valdkondadest, samuti
järgneb lk 2

ja saunade tootja Lemmik Mees OÜ
tegevusega, sõlmiti kohapeal ärilisi
kokkuleppeid. Nii vaibad kui ka tünnisaun võivad leida endale väärika koha
Peterburi turul. Samuti leidsid heakskiidu Otepää lihatööstuse Edgar ja lihatööstuse Oskar tooted ning juustutootja
Luke Farmimeierei OÜ tooted.
Külalised osalesid ka isetegevuslaste kontserdil, kus esinesid Otepää
Gümnaasiumi mudilaskoor Vilve
Maide ning Pille Mölli juhendamisel, rahvatantsurühmad Nuustaku
ja Vesiroos Kaire Ojavee ja Angela
Toome juhendamisel, Otepää laululaps
Laura Danilas, Eveko koor Vilve Maide
juhendamisel ning Pühajärve puhkpilliorkester Arno Antoni juhendamisel.
Kontserdil astusid üles ka vene delegatsiooni juht Aleksei Izmailov ning
delegatsiooni liikmed, kes esitasid
venekeelseid muusikapalu kitarri saatel.

Külalised kiitsid Otepää isetegevuskollektiivide kõrget taset, kodumaa-armastust ja eestluse hoidmist.
Viimasel päeval osalesid vene külalised Otepääl advenditulede süütamisel
ning siirdusid seejärel Tartusse, kus
ametlikud kohtumised valmistas ette
SA Tartumaa Turism juhataja Kaja
Allilender. Muu hulgas tutvuti Tartus
Lõunakeskuse ja selle suuromanik Aleg
Kirsiga. Ärilõuna toimus restoranis
Volga, kus külalisti tervitas toitlustusja meelelahutusettevõtja Olga Aasav.
Külalistega kohtus kultuuriminister
Laine Jänes ning Tartu abilinnapea
Karin Jaanson. Kohtumisel tunnustas
Laine Jänes Otepää valda Eesti-Vene
suhete ärilise ja turismialase arengu
käivitamise eest. Punkti pani Toomas
Jüriado giidiekskursioon Tartu kesklinnas ja Raekoja platsil jõulutulede süütamise nautimine.
„Tänan kõiki ettevõtjaid, kes toetasid ja aitasid visiiti ellu viia,“ sõnas
volikogu esimees Jaanus Raidal.
„Arvan, et see külastus tegi äärmiselt
jõulise läbimurde senistes suhtumistes
ja andis tõuke edaspidistele kultuurilistele, majanduslikele ja poliitilistele
arengutele.“
Peterburi-Toksovo äridelegatsiooni
visiit Otepääle toimus Otepää volikogu esimehe Jaanus Raidali kutsel.
Delegatsiooni eesotsas olid põhiliselt
Peterburi ja Leningardi oblasti ärimehed. Visiiti toetasid: MTÜ Otepää
Arendusgrupp, Otepää vallavolikogu,
Pühajärve SPA Hotell, GMP Clubhotell,
Bernhard SPA Hotell, Karupesa hotell,
Kuutsemäe puhkekeskus, Sokka
puhkekeskus, OÜ Otepää Seikluspark,
OÜ Otepää Lihatööstus Edgar, Otepää
Oskar OÜ, Otepää Piimaühistu, Lande
Grillikoda OÜ, SA Tartumaa Turism,
Tartu Linnavalitsus.

13. detsembril

- naturaalkitarril Toomas Vanem ja klahvpillidel Andrus Rannaääre

12.30 Laulge Kaasa - talve erisaate salvestus
- Reet Linna – saatejuht
- Kristjan Kasearu ja Meero Muusik laululapsed – saatekülalised
- Are Jaama, Tiit Saluveer, Jaan Kirss, Argo Toomel - saateansambel
14.00 Marju Länik akustilise kavaga
- naturaalkitarril Toomas Vanem ja klahvpillidel Andrus Rannaääre
14.30 Otepää ettevõtjate loterii suurauhindade loosimine

Programmi täiendab ja juhib
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Otepää vallavolikogu
otsustas Valgamaa
Omavalitsuste Liidust
välja astuda
19. novembril toimus Otepää vallavolikogu
istung. Volikogu istungil kinnitati vallavalitsuse liikmete arv, moodustati haridus- ja
noorsootöökomisjon ja kinnitati revisjonikomisjoni liikmed ning otsustati osalemine
mõningates liitudes. Volikogu otsustas Valgamaa Omavalitsuste Liidust välja astuda.
Ühtlasi otsustati välja astuda ka Eesti
Linnade Liidust. Valgamaa Omavalitsuste
Liidust väljaastumise poolt oli 10 ja vastu 9
häält.
Volikogu esimehe Jaanus Raidali sõnul oli
väljaastumise üheks põhjuseks omavalitsusliitude ja teiste taoliste liitude nõrk suutlikkus
suhelda valitsusega. Tema sõnul on praegu
väga suur vajadus uute struktuuride järele,
mis oleksid suheldes riigiga võrdväärsed
partnerid.
„Plaanis on luua ühine omavalitsuste liit
Otepää naabervaldadega, selles suhtes
jätkuvad lähiajal läbirääkimised, mis jäid
2009. aasta jaanuaris pooleli,“ sõnas Jaanus
Raidal. „Otsus omavalitsuste liidust välja
astuda ei sündinud kergelt. Meil oli kahju
seda otsust teha, kuid arvestades praegust
majanduslikku olukorda ning seda, et riik on
tõsiselt kärpinud omavalitsuste rahakotti,
tuli see otsus ära teha. See aga ei tähenda
sugugi, et me ei soovi teha koostööd Valgamaa omavalitsustega ja Valga maavalitsuse
kui riigi esindajaga.“
2009. aastal oli Otepää valla osalus Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevuses 342 000
krooni.
Volikogu istungil moodustati 5liikmeline
vallavalitsus: vallavanem Aivar Pärli, Pühajärve kooli õpetaja ja teadur Peeter Kangur,
abivallavanem Aare Matt, endine Otepää
looduspargi direktor Ants Manglus ja Otepää turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid.
Moodustati haridus- ja noorsootöökomisjon, mille esimeheks sai Pühajärve põhikooli
direktor Miia Pallase ja aseesimeheks Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema.
Revisjonikomisjoni liikmed on esimees
Indrek Tiido, aseesimees Valdur Siilbek,
liikmed Andres Arike ja Luule Saar.

Otepää valla beebid
said sünnikirjad

raekoja platsil

11.00 Otepää tervitab
11.30 Marju Länik akustilise kavaga
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Sky Plus.

Üllatused ja LOTERII Otepää ettevõtjatelt.
Jõuluturgu Raekoja platsil korraldab Event Masters OÜ.

22. novembril said Otepää valla uued
ilmakodanikud kätte sünnikirjad. Kokku said
sünnikirjad 35 last – 18 poissi ja 17 tüdrukut.
Need lapsed on sündinud ajavahemikul 1.
oktoober 2008-30. september 2009. Lisaks
sellele sai iga ilmakodanik nimelise albumi.
Sünnikirju kätte andnud vallavanem Aivar
Pärli kinnitas, et sünnikirjade kätteandmise
traditsioon jääb kestma ka vaatamata
rasketele aegadele. “Lapsed on meie kõige
tähtsam vara ja siin me mingeid allahindlusi
teha ei saa, olgu ajad millised tahes,” ütles
Aivar Pärli, tänades kõiki lapsevanemaid
nende raske töö ja vaeva eest laste kasvatamisel.
Kokkutulnutele esines Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor Pille Mölli ja Vilve Maide
juhendamisel.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmete
arvuks 5 liiget. Kinnitati vallavalitsus koosseisus Aivar Pärli, Peeter Kangur, Aare Matt,
Mare Raid, Ants Manglus.
Otsustati välja astuda Valgamaa Omavalitsuste Liidust.
Otsustati välja astuda Eesti Linnade
Liidust.
Otsustati moodustada haridus- ja noorsootöökomisjon.
Valiti haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimeheks Miia Pallase.
Valiti haridus- ja noorsootöökomisjoni
aseesimeheks Aivo Meema.
Kinnitati revisjonikomisjon 4-liikmelisena. Koosseisus Indrek Tiido (esimees),
Valdur Siilbek (aseesimees) Andres Arike,
Luule Saar.
Kinnitati majandus- ja eelarvekomisjon
kuue liikmelisena. Koosseisus Valdur Siilbek
(esimees), Jaanus Barkala (aseesimees), Külli
Uibo, Ilmar Haak, Rein Vikard, Jaanus
Raidal.
Kinnitati maaelu- ja keskkonnakomisjon
8 liikmelisena. Koosseisus Peeter Holts (esimees), Külli Uibo (aseesimees), Enn Sepma,
Jaanus Barkala, Ene Vahter, Valdur Siilbek,
Voldemar Tasa, Jaanus Raidal.
Kinnitati spordikomisjon 7 liikmelisena.
Koosseisus Silver Eljand (esimees), Aivo Pärn
(aseesimees), Urmas Kuldmaa, Rein Vikard,
Valdur Siilbek, Avo Orav, Merlin Müür.
Kinnitati tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon
7 liikmelisena. Koosseisus Helle Kuldmaa
(esimees), Valdur Siilbek (aseesimees), Heli
Linnamägi, Kaja Aidla, Helgi Hõbejärv, Tiiu
Sander, Mare Treier.
Kinnitati kultuurikomisjon 5 liikmelisena.
Koosseisus Ivari Viigimets (esimees), Peeter
Holts (aseesimees), Valdur Sepp, Merle
Soonberg, Kerli Adov.
Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjon
9 liikmelisena. Koosseisus Aivo Pärn (esimees), Jaanus Barkala (aseesimees), Urmas
Kuldmaa, Neeme Nurmoja, Aleksander
Mõttus, Jaan Toots, Neinar Seli, Aivar Pilv,
Meelis Lill.
Kinnitati haridus- ja noorsootöökomisjon 7 liikmelisena. Koosseisus Miia Pallase
(esimees), Aivo Meema (aseesimees), Riho
Raave, Pille Villems, Marju Ilistom, Vilve
Maide, Jana Rohumets.
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Otepää Vallavalitsuses
Korraldati Otepää Ajaloo Teemapargi I
etapi sisekujunduse projekteerimise hange
ja kinnitati hankedokumendid.
Kinnitati allkirjaõiguslikud isikud.
Kanti maha Otepää Muusikakoolis kasutuskõlbmatuks tunnistatud viiulipooge
summas 690 krooni.
Kanti maha lasteaias „Võrukael“ kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 45 ühikut
summas 25 980,90 krooni.
Kanti maha Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 703 eksemplari töövihikuid
summas 30 738,55 krooni. Kanti maha
Pühajärve Põhikooli raamatukogus 95 eksemplari summas 10 594,85 krooni.
Kinnitati Otepää Lasteaed Pähklike hoolekogu 2009/10 õppeaastaks koosseisus: Aivo
Meema, Kaarel Hein, Meelis Linnamägi,
Kristi Tuhk, Kalle Kuusik, Aivo Männiste,
Pilvi Levin, Aare Matt.
Otsustati kvalifitseerida riigihange nr
114568 „Arvutite, Audio- video- fototehnika
ja tahvlite ostmine (koos paigaldamisega)“
pakkujad, pakkumused vastavaks tunnistada, hinnata pakkumused ja pakkumused
edukaks tunnistada.
Määrati lapse sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Määrati ühekordset abiraha novembrikuus 21-le vallakodanikule.
Väljastati ehitusluba Olga Mironovale
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Otepää jõulukuusel
süttisid advendituled
29. novembril, esimesel advendil, süüdati Otepää
keskväljakul jõulupuul advendituled.
Advenditule süütas Otepää Maarja koguduse õpetaja kt Marko Tiirmaa. Kokkutulnuid tervitas volikogu
esimees Jaanus Raidal ja külla tulnud Leningradi
oblasti äridelegatsiooni juht Aleksei Izmailov.
Esines Otepää laululaps Laura Danilas. Tantsulusti
pakkusid Otepää line-tantsijad, lastele jagas komme
jõulujänes. Advenditulede süütamisele olid tulnud ka
Otepääl viibiva Leningardi oblasti äridelegatsiooni
liikmed.
Advendiaeg toob Otepääle kaasa palju erinevaid
kontserte, teatrietendusi ja muid üritusi. Infot ürituste
kohta vaata www.otepaa.ee.
MONIKA OTROKOVA

Otepää eelarvest ja
tulevikuplaanidest
algus lk1

pole võimalik ära jätta
hoonete ülalpidamiskulusid.
Pole ju mõeldav, et talvel
me ei lükka teedelt lund, ei
valgusta tänavaid, ei hoolda
teid. Samuti pole mõeldav
lasteaedade ja koolide
sulgemine. Kindlasti tuleb
neid tegevusi jätkata.
Oleme väga kriitilise pilguga üle vaadanud oma
tegevused ja leidnud kokkuhoiukohti. Samas ei
tohiks väga drastiliselt kokku hoida arendustegevuse
ja jätkusuutlikuse poolelt – tegevused ja pooleliolevad projektid peaksid ikka edasi minema.
Olulisemad kokkuhoiukohad tänases situatsioonis
on kahtlematult personali- (palgad, koolituskulud) ja
inventarikulud. Samas rõhutan, et see ei saa see olla
pidev kokkuhoid – inimene on tööandja kõige kallim
vara, lõpmatuseni ei saa kokkuhoidu spetsialistide
arvelt jätkata.
Tuleb mõtelda, kuidas edasi minna. Et tagada valla
jätkusuutlikkus ja võimalus edaspidigi tegeleda arengutegevusega, on vallavalitsus sunnitud üle vaatama
ka kohaliku maksupoliitika.
Kuidas eelarve saab lõplikult paika, seda näitab
menetlusaeg volikogus. Seaduse järgi peaks vallaeelarve olema vastuvõetud 3 kuud peale riigieelarve
vastuvõtmist.
Tulevikuplaanide osas aga on vaja kindlasti leida
lahendusi nii vanadele kui ka uutele mõtetele. Palju
on räägitud Tervisekeskuse renoveerimisest, Ajaloo
Teemapargi edasiarendusest, üldplaneeringust,
haridusvõrgu korrastamisest, külaliikumise uuesti
käimalükkamisest. Kindlasti tegeleme nende asjadega ka edasi, aga vaid teatud mahus.
Mul on väga hea meel tõdeda, et Otepää ettevõtjad
on muutunud väga aktiivseks ja löövad kohalikus
elus rohkem kaasa. See elavdab meie piirkonna
majandust. Samuti elavdavat piirkonna majandust
ka meie kultuuri-turismi ja majandusalased suhted
ning kontaktid meie sõpruspiirkondadega. Seda kasu
polegi ehk kohe näha, kuid pikemas perspektiivis on
seda kindlasti tunda.
Palju segadust on tekitanud viimases volikogus
vastuvõetud otsus väljaastumise kohta Valgamaa
Omavalitsuste Liidust. Me jätkame vastavalt VOLi
põhikirjale oma tegevust Valgamaa Omavalitsuste
Liidus kuni maini 2010. Meie edasine käekäik sõltub
paljuski arengutest Valgamaa Omavalitsuste Liidus.
Teen omaltpoolt kõik selleks, et Otepää areng ei
killustuks ja leiaks ühise terviklahenduse tegevuste
jätkamiseks paremal moel.
Soovin kõigile Otepää valla elanikele rahulikku
jõuluaega!
Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Otepää vallavolikogus
kaks uut liiget
Otepää valla valimisjomisjon määras volikokku kaks
asendusliiget. Seoses vallavalitsuse liikmeks kinnitatud Peeter Kanguri volituste peatumisega määras
valimiskomisjon volikokku asendusliikme Heli Linnamäe (VL Meie Otepää).
Teine volinik – Evi Lill (Eesti Reformierakond),
esitas avalduse oma volituste peatamiseks kuni
2010. aasta lõpuni. Evi Lille asemel asub volikokku
Eesti Reformierakonna asendusliikmete nimekirjas
esimene asendusliige Merlin Müür.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää jõuluturniir pallimängudes
19.-20. detsembril toimub Otepää spordihoones jõuluturniir pallimängudes. Osalema on oodatud 5liikmelised
võistkonnad, kusjuures igas võistkonnas peab olema
vähemalt 2 naist. Üldarvestusse lähevad võrkpall, võrpalli täpsuspallingud, korvpall ning korvpalli vabavisked.
Võistkondade registreerimine kuni 16. detsembrini
e-maili teel merlin@otepaa.ee. Täpsem ajakava, mis
sõltub osavõtjate arvust, pannakse üles valla spordileheküljele www.otepaasport.ee hiljemalt 18. detsembril.
Lisainfo: Merlin Müür 5157487, merlin@otepaa.ee

AMETLIK INFO
(Mironova) üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Männi 10;
Keskkonnaametile Otepää metskonna garaaži täielikuks lammutamiseks Pühajärve külas Otepää vallas;
Andres Kukele (Kukk) tee ehitamiseks asukohaga
Pedajamäe küla, Pärna kinnistu
Määrati projekteerimistingimused Urmas
Tikkerile (Tikker) asukohaga Pühajärve küla
Otepää vald Paju maaüksus, aiamaja ehitusprojekti
koostamiseks; Margus Tooverile (Toover) asukohaga
Pedajamäe küla Otepää vald Mäe-Käärike maaüksus elamu ehitusprojekti koostamiseks; Tiiu Kukele
(Kukk) asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald
Metsa-Kopli maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Peeter Kümmelile asukohaga Pedajamäe küla Otepää vald Priidu maaüksus,
kõrvalhoonete ehitusprojekti koostamiseks; ASle
Parmet asukohaga Otepää küla Otepää vald Parmeti
maaüksus, tootmishoone juurdeehitusele ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Vivaprojekt Otepää vee- ja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Otepää linnas, Otepää külas ja
Nüpli külas.
Väljastati kirjalik nõusolek Andres Kukele (Kukk)
tiigi rajamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe
küla Pärna maaüksus.
Rahuldati kolm korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
perioodidel 01.10.2009- 30.04.2010 ja 01.10.2010
– 30.04.2011 kaks taotluse esitanud isikut.
Eraldati pearaha MTÜle Nuustaku segarühm.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 305 ühikut summas 48
947,14 krooni.
Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 4 ühikut summas 10 263,36
krooni.
Otsustati lubada vallavalitsusel ja tema hallatavatel
asutustel kulutada 2009.a detsembrikuus üks kaheteistkümnendik Otepää vallavolikogu 19. märtsi
2009 aasta määrusega nr 1-6-2 kinnitatud eelarve
vahenditest.
Otsustati maksta kutsehaiguse hüvitist ühele vallakodanikule.
Q

Q

Q

Q

Q

Otepää Lasteaias Pähklike toimuvad jõulupeod järgmiselt:
15. detsember kell 16.30 Pähklipureja rühm
15. detsember kell 17.30 Krõlli rühm
16. detsember kell 17.00 Mesimummi rühm
17. detsember kell 17.00 Lepatriinu rühm
18. detsember kell 17.00 Nipitiri rühm
21. detsember kell 16.30 Sajajalgse rühm

Q

Q

Q

Q

PLANEERINGUD
Otepää vallavalitsus teatab Otepää vallas Märdi külas
Märdi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust
väljapanekust.
Planeeringu eesmärgiks on Märdi puhkemaja ümbruse maakasutuse ja ehitustingimuste määramine endise
Märdi veski õueala taastamiseks, ehitusõiguse määramine sauna taastamiseks ning puukuur-paadimaja,
jalakäijate silla, hüdrogeneraatori hoone, teede ja treppide rajamiseks ning vesiveski äravoolukanali läbivoolu
tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga külastajate (turistide) liikumine kohalikult teelt looduskaitse all
olevate amuuri korgipuude juurde ning erosiooniohtliku
Väikese Emajõe kalda püsivuse tagamine. Piiriülese
keskkonnamõju esinemist pole ette näha.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja
on Otepää vallavalitsus, keskkonnamõju hindamist
koordineerib ja viib läbi juhtekspert Arvo Järvet. KSH
järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regioon. KSH programmiga on võimalik tutvuda Otepää
vallavalitsuses ajavahemikul 04.12–22.12.2009 ja valla
veebilehel aadressil www.otepaa.ee. KSH programmile
saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
Otepää vallavalitsusele (postiaadress Lipuväljak 13,
Otepää, 67405 VALGAMAA) kuni 22. detsembrini k.a.
KSH programmi avalik arutelu toimub 28. detsembril
2009.a. Otepää vallavalitsuses kell 13.

Detailplaneeringute avalikud arutelud.
11.12.2009 kell 15.00 toimub Otepää Vallavalitsuse
nõukojas Vidrike külas asuva Kantso III kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.
Q

14.12.2009 kell 15.00 toimub Otepää Vallavalitsuse
nõukojas Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu
detailplaneeringu avalik arutelu.

Q

14.12.2009 kell 16.00 toimub Otepää Vallavalitsuse
nõukojas Otepää külas asuva Kirikla kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

Q

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

Eile, 3. detsembril tähistati Otepää Teatri looja
Kalju Ruuveni 90. sünniaastapäeva.
Papa Kaljut meenutati pärast Otepää Teatri etendust
“Laip sahvris”.
Samal päeval avati Otepää kalmistul Kalju ja Koidula
Ruuveni mälestuskivi.

Otepää valla tänavakorvpall
Laupäeval, 5. detsembril toimuvad Otepää Spordihoones Otepää valla meistrivõistlused tänavakorvpallis. Mängud algavad kell 11.00.
Registreerimine ja võistkondade komplekteerimine
toimub eelnevalt kohapeal kell 10.00-10.30. Igas võistkonnas on 3 mängijat; eraldiarvestus on juunioritel
(kuni 18aastased) ja täiskasvanutel.
Lisainfo:Merlin Müür, 515 7487, merlin@otepaa.ee;
www.otepaasport.ee

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 18. detsembril.

4. detsember 2009

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

O T E P Ä Ä

3

www.otepaa.ee

„Koolis looderdatud aeg nõuab tulevikus
mitmekordset lõivu“

N

eed kuldaväärt sõnad lausus Otepää
Gümnaasiumi 9., 11. ja 12. klassi
õpilastele nendega kohtumas käinud
kunagine sama kooli poiss Martin Medar, kes
töötab praegu karjäärinõustajana Tartu Kutsehariduskeskuses.
Martin Medar on elavaks õppetunniks kõikidele koolipoistele, -tüdrukutele, kes õppetöö
käigus veel selgelt oma eesmärke ei märka.
Seetõttu oligi tore noormehe endise õpetajana
märgata, kuidas elu paneb oma karmid reeglid
paika ja sunnib iga vähegi teadliku noore ühel
hetkel otsustavalt tegutsema. „Kooli lõpus tehti
valik ära minu eest, sest eriala, mida ihaldasin,
sellise lõputunnistusega omandada ei saanud.
Tuli võtta see, kuhu veel kohti oli,“ sõnas Martin
hoiatuseks praegustele koolinoortele.
Õpetlikus koolitunnis tutvustas praegune
karjäärikoordinaator meeskonnatöö oskusi,
üksteisega arvestamise põhimõtteid ja muid
igapäeva elukski kasulikke teadmisi. Palju
õppinud ja erinevatel elualadel töötanud mehena mõjus külalise jutt veenvalt, sest näited elust
enesest olid tal varnast võtta.
Loengu lõpus jäi kõlama lausa tänapäeva
kullafondi kuuluv mõte Martin Medari suust:
„Õppige praegu ja pingutage rohkem, siis jääb
tulevikus oma pere jaoks rohkem kvaliteetaega!“

Muusika taktis

J

OTEPÄÄ advendiaegne
kultuurikalender

Tõdesime üheskoos õpilastega, et sellised
koolitunnid on sageli palju harivamad kui kuiva
õpikuteaduse omandamine, sest praktikute

Selle artikli ajendiks sai kohalik omaalgatuse programm (KOP), kust MTÜ Bossanova
sai Valga Maavalitsuse abiga toetust projektile „Vahendid MTÜ Bossanova arenguks“.
Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv kogukonna
kaasamisel ja tugevdamisel. KOP-i rahastatakse Eesti riigi eelarvest. Eraldatud vahendite abiga on valminud Otepää linetantsijate
koduleht www.otepaaline.e ja soetatakse igati
popp ja noortepärane Boomblaster.
Lõpetuseks soovime kõigile peatselt saabuvaid rahulikke jõulupühi ning tujuküllast
aastavahetust!
MTÜ Bossanova

Talvepealinnas saab ajas tagasi sõita

kogemused lisavad ikka teadmistele kasulikku vürtsi.
MARIKA PAAVO, kohtumise korraldaja

Otepää Gümnaasiumi I–XII klassi

JÕULUKONTSERT

toimub 22. detsembril kell 18.00
kultuurikeskuse saalis.
Olete oodatud osa saama koolinoorte isetegemisrõõmust!
Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor ja
Madonna laulustuudio kutsuvad teid
19. detsembril kell 16.00
Otepää kultuurikeskusesse

jõulukontserdile.
Oled sa suur või väike, koolijüts või lapsevanem,
OOTAME TEID KÕIKI
9. detsembril kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi
ruumidesse osa saama
JÕULUHÕNGULISEST KIRBUTURUST.
Tule nii müüma kui ostma!
Laadarõõm ja -lust on garanteeritud!
OTEPÄÄ MUUSIKAÜHINGU

ADVENDIKONTSERDID

„Jõulud on aeg, mil mõtiskletakse
kallite esivanemate ja hingele tähtsate asjade üle. Et sellest on saanud
Coca-Cola ja habemiku kingisadu,
näitab meie tarbimisühiskonna nutikat müügirakendust. Ent kas just see
peaks olema meie pärandus oma lastele?“
küsis Veikko Täär. „Talvepealinna staatuses
Otepääle oleks Jõulude hariva sisuga tähistamine väga omane ja vajalik. Seega olin kohe
valmis omalt poolt toetama jõulubussi, mis
sõidutab lapsi ajas tagasi ning viib nad esivanemate traditsioone vaatama ja pisut enam
minevikust teada saama.“ Just Veikko Täär on
patrooniks projektile nimega „Sõit tulevikust
minevikku“, mille autoriks on Kerli Adov.
16. -23. detsembrini väljub iga päev buss
Otepää turuplatsilt, mille vahetus läheduses asub ka jõulupostkast. Reis on mõeldud
eelkõige koolieelikutele ja algklassidele, sest
just nemad esindavad seda vanusegruppi,
kes tunneb kõige rohkem puudust tõelisest
jõuluhõngust. Just neil on siiani säilinud üks
kõige imelisemaid võimeid: kujutlusvõime.
Jõulumaa algab juba esimesel bussiastmel,
sest seal kohtutakse mänguliste reisisaatjate ja
erakordselt vaimuka bussijuhiga.

Advendiaeg toob aga Otepääle palju kontserte ja teatrietendusi.
Nii näiteks korraldab Otepää Muusikaühing tasuta kontserte, kus saab kuulata muusikat keskajast kuni tänapäevani.
Musitseerima tuleb külalisi ka kaugemalt – nimelt tuleb
külla Põhja-Läti Kammeransambel. Otepää Muusikaühingu
tegevust toetab Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp,
Otepää Vallavalitsus ja Palupera Vallavalitsus.
Esimesel advendil esineb aga Otepää kuulajatele juba tuttav
Ingrid Lukas, kontsert on kõigile tasuta. Jätkuvad ka populaarsed tansusalongi üritused, kus tantsuõpetaja Veiko Ratas
õpetab tša-tša-tša tantsusamme. Tantsuks mängib M&K Duo.
Talve hakul võtab Otepää traditsiooniliselt vastu Talvepealinna
tiitli.
Kultuurikalendris leiab nii mõndagi põnevat ja huvitavat, ootame
kõiki külla!
Soovime kõigile ilusat advendiaega.

– hooaeg on alanud

äänud on vaid meeldiv mälestus soojast
päikesest ning „varbavahedest“. Olevik
rõhub meid halli argipäeva ja meedias
ülepaisutatud seagripi H1N1-ga. Sellest kõigest
ei lase end heidutada grupp rõõmsaid linetantsijaid, kes on alustanud Otepää Kultuurikeskuses oma kaheksandat hooaega, kuid nüüd
juba MTÜ-na. Tänavu sügisel alustas taaskord
tegevust algajatele mõeldud linetantsu rühm,
kus lööb hetkel kaasa kaheksa huvilist. Siinkohal tasub kordamast: oodatud on endiselt
kõik huvilised, kes tunnevad, et nad võiksid
muusika taktis ja tantsusammudest oma kehale
ja vaimule positiivset energiat ammutada.

KULTUURIKESKUSES

Ees ootab sihtkoht: Hellenurme
vesiveski. Sõidu ajal omistab aeg
uue tähenduse: ühtäkki polegi see
enam lineaarne, vaid ringjooneline. Hellenurme vesiveskis tehakse
veskiemanda selgituste saatel kaasa
vilja teekond terade sõelumisest-puhastusest jahu, manna valmimiseni. Söögi- ja
joogipoolise abiga muutub kogu veski maagiliseks ruumiks, kus on võimatu mitte uskuda
jõuluimesse ning kus kõik on võimalik – ka
teater.
Veikko Täär lisas veel: „Sellele, et Jõulud
peaksid eelkõige olema Talvepealinnas, võiksid kõik kaasa aidata ja miks ei võiks Otepääst
kujuneda ka Jõulupealinn.“
Väljasõidud toimuvad 16.-23. detsembrini
iga päev kell 13.00, gruppide broneerimine ja lisainfo telefonil 5343 2267 või
ajabuss@hot.ee
Grupi maksimaalne suurus koos saatjatega 45,
minimaalne grupi suurus 15, maksumus lapse
kohta 80 krooni, lapsevanemad (kes soovivad
kaasa tulla) 80 krooni, iga 10 lapse kohta 1
tasuta saatjapilet.

Advendiajal pakume kuulata muusikat
keskajast kuni tänapäevani.
6. detsembril kell 14 Hellenurme
Hooldekodus ja samal päeval kell 18 Otepää
Evangeelses Vabakoguduses Palverändur
esineb Otepää Varajase Muusika Ansambel.
Esitame muusikat 13.-17. saj. ja laulame koos jõululaule.
13. detsembril kell 18 musitseerib Otepää

Evangeelses Vabakoguduses Palverändur
Põhja-Läti Kammeransambel.

Tegemist on klassikalise puhkpillikvintetiga: flööt,
oboe, klarnet, metsasarv ja fagott. Interpreedid on
Läti parimad puhkpillimängijad, kes töötavad Läti
Rahvusooperis. Otepääl on läti muusikud teist

korda, mistõttu julgeme soojalt soovitada.
Kontsertidele on prii sissepääs.
Otepää Muusikaühingu tegevust toetab Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Otepää
Vallavalitsus ja Palupera Vallavalitsus.

Parimate jõulusoovidega,
Otepää Muusikaühing

Reedel, 18 detsembril kell 18.00
toimub Palveränduri kirikus (Pärna 15)
Otepää Muusikakooli Jõulukontsert.
Õpetaja Eveli Roosaare viiuliõpilaste jõulukontsert
toimub pühapäeval, 20. detsembril kell 14.00
Muusikakooli kammersaalis.
Ootame kõiki muusikasõpru kuulama ja kaasa
elama. Sissepääs on tasuta.

04.dets. kell 14.00 Otepää Kultuurikeskus Puuetega inimeste
päeva tähistamine. Tervituskõne vallavanem Aivar Pärlilt.
Meelelahutuslik program Põlva isetegevuslastelt.Laulab ansambel “Relami”. Toimub ühislaulmina ja tantsimine! Sööme
kringlit ja joome kohvi. Oodatud on kõik puuetega inimesed,
nende pereliikmed ja sõbrad.
04.dets. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango Tantsusalongi õhtu elava muusika saatel.
06.dets kell 14.00 Hellenurme Hooldekeskuses Otepää Varajase
Muusika Ansambel. Ürituse korraldab Otepää Muusikaühing
06.dets kell 18.00 Otepää Evangeelses Vabakoguduses
Palverändur Otepää Varajase Muusika Ansambel. Ürituse
korraldab Otepää Muusikaühing
11.dets kell 18.00-21.45 Otepää Kultuurikeskuses Otepää
Gümnaasiumi Supertalent.
12.dets kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses Eveko koori 20.
aastapäeva kontsert
13.dets kell 18.00 Otepää Evangeelses Vabakoguduses
Palverändur Põhja-Läti Kammeransambel. Ürituse korraldab
Otepää Muusikaühing
13.dets kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses Jõulukontsert.
Esineb ansambel RELAMI.
18.dets kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses humoorikas talvelavastus “Nääripidu”. Elu võib tihtipeale osutuda mitu kraadi
jaburamaks ka kõige hullemast väljamõeldisest. Piletid 150.täiskasvanu/ 125.-pensionär, õpilane

19.dets kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses laste jõulukontsert.
Esinevad Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor ja laulustuudio
Madonna.
20.dets kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses eakate jõulukontsert
“Kaunimad aastad Su elus”. Esinevad Andres Dvinjaninov,
Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge, Indrek Kalda.
21.dets Talvepealinna tähistamine
Täiendav info ürituste kohta: 765 5212; 5630 7376
www.otepaa.ee

Pühajärve Põhikooli meediaringi uudised
25. novembril toimus 6. klassi poolt korraldatud kadrikarneval.
Korraldajate soov oli, et kostüümide valmistamisel kasutataks
ajalehti. Huvijuht Eve: “Karnevalil osalesid 1.-4. kl. ja lasteaed.
Kõik olid väga lahedalt ajalehti oma kostüümide juures kasutanud
- mütsid, seelikud, lipsud, käepaelad jne. Toimus moedemonstratsioon, pikima pabeririba rebimise võistlus, ajalehtedel
“soo” ületamine, lennuki voltimise ja lennutamise võistlus,
laevade ujutamine ja lõpuks ka gripitantsu õppimine. Mängisime
ka gripipisiku edasiandmise mängu. See, kes välja langes, sai
lusikatäie “vaktsiini”. Mitte kunagi pole saal pärast pidu nii kiiresti
korda saanud. Ajalehed korjati kribinal-krabinal kokku ja kõik, mis
ajalehtedest järgi jäi, viisime vanapaberi vastuvõttu. Otsustasime,
et 6. klass on need vanapaberikilod ausalt välja teeninud.”
23.-27. novembrini koguti koolis paberisäästukuu ajal vanapaberit. Kokku toodi 2021 kg. Võitjad: Joonas Aart 1.kl. 485
kg, Gen Alev 7.kl. 456 kg ja Alice Raidmets 5. kl. 227kg. Meie
kooli aastamoto “Uus on unustatud vana” sai kinnitust mõnede
toredate leidude näol: “Pioneerijuhi käsiraamat “ 1949. aastast
(väga põhjalik käsiraamat looduse tundmisest kultuurse käitumiseni), hind 20 rubla vanas vääringus, mõned ajakirja “Uus Talu “
numbrid aastatest 1919-1920, 1926-1927. Ajaloo kulgu talletama
seoses reaalainetega hakkab 1974. a. kirjastuse “Valgus” poolt
väljaantud brošüür “Mõõtühikud ja tähised”. Lehti keerates saime
teada autori eessõnast, et see väljaanne ilmus seoses uue riikliku
standardiga, käsitledes mõndasid uusi ühikuid ning põhjalikult
muudetud venekeelsete mõõtühikute tähiste kirjutusviise, hind
15 kopikat.

Pühajärve Lasteaia jõulupidu toimub
21. detsembril kell 17.00 ja
kooli jõulupidu toimub 22. detsembril kell 17.00.
Koduseid mudilasi ootame kooli jõulupeole.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
24.11.2009

Valiti alatise eelarvekomisjoni aseesimeheks Evelyn
Uuemaa ja liikmeteks kinnitati Vaike Treial, Ruta
Reim ja Valdeko Värva.
Valiti alatise maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni aseesimeheks Kaido Lokk ja liikmeteks kinnitati
Tamur Tamm, Margus Värva ja Ake Andressoo.
Valiti alatise hariduskomisjoni aseesimeheks
Evelyn Uuemaa ja liikmeteks kinnitati Svetlana
Variku, Kaja Lokk ja Tõnu Ainsoo.
Valiti alatise sotsiaal- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks Kalev Lõhmus ja liikmeteks kinnitati Maire
Lemberg, Maimu Noorhani, Tõnu Ainsoo, Anne
Udeküll, Pille Plinte ja Aili Keldo.
Nimetati Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
esindajateks Vambola Sipelgas ja Toomas Kikas ning
asendusliikmeteks Ermo Kruuse ja Anu Narits.
Kinnitati Palupera Põhikooli uus põhimäärus.
Määrati Palupera Põhikooli hoolekogusse vallavolikogu esindajana Kalev Lõhmus.
Loeti I korda Palupera valla 2010. aasta eelarvet.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. detsembril 2009.
a. Lõuna-Eesti Hooldekeskuses.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Palupera Vallavalitsuses
20.11.2009:

Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, kaks ravimitoetust kogusummas 1157 krooni, üks toetus lapsele
prillide ostmiseks 432 krooni, üks toetus kutsekoolis
õppijale 600 krooni ja üks ühekordne toetus 300
krooni.
Otsustati esitada Palupera vallavolikogule vastu
võtmiseks uus Palupera põhikooli põhimäärus.
Otsustati jätta alates 1.12.2009 hooldekodus viibivatele eakatele, kelle eest vald tasub kohamaksu,
pensionist kättesaadava osa suuruseks 5%.
Q

Q

Q

Väljastati kasutusluba Hellenurme külas Ääremaa
kinnistul noortekeskuse territooriumi heakorrastustöödele.
Moodustati hajaasustuse veeprogrammi taotluste
hindamiseks 2009. aasta taotlusvoorus 6-liikmeline
komisjon koosseisus: komisjoni esimees vallavanem
Terje Korss, liikmed – pearaamatupidaja Merike
Terve, vallasekretär Imbi Parvei, sotsiaalnõunik Heli
Elbson, maakorraldaja Tõnu Kukk ja vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni esimees
Vahto Sikk.
Moodustati Palupera valla terviseprofiili 18-liikmeline töörühm, kes kaasab vajadusel teisi liikmeid.
Terviseprofiili koostamisse kaasatakse ka valla elanikkond arutelude ja avalikustamise kaudu valla
veebilehel.
Toimus Palupera valla 2010. aasta eelarve arutelu.
Eelarve projekt esitatakse vallavolikogule I lugemisele.
Q

Q

Q

Palupera põhikool sai „GLOBEprogramm Eestis“ liikmeks
GLOBE-programm on ülemaailmne teadus- ja
keskonnaharidusprogramm, mis ühendab lapsi,
õpetajaid ja teadlasi. Programmi algatas tollane
USA asepresident Al Gore 1994. aastal. Eesti
ühines programmiga 1996. aastal. Programmis
osalevad õpilased 106 riigist, kes võrdlevad kogutud andmeid. Eestis on GLOBE-koole 60.
Õpilased teevad vaatlusi looduses iga päev kindlal
kellaajal. Uurimisobjektideks on nii atmosfäär,vesi,
muld kui ka taimestik. Eesmärgiks on kujundada
õpilastel praktiliste loodusuuringute kaudu teaduslikku maailmavaadet ja kriitilist mõtlemist.
Palupera kooli õpilased teevad vaatlusi ja mõõt-

saab soovi korral vallakodanik kasutada

massaažitooli,
igal kolmapäeva õhtul kella 17.00-20.00.
Teenuse hind:

15 minutit 35 krooni.

Palupera PK direktor SVETLANA VARIKU

Palupera põhikooli õpilastel oli
õppepäev AHHAA Teaduskeskuses
18. novembril külastasid Palupera põhikooli
õpilased AHHAA Teaduskeskust Tartus Lõunakeskuses. Õppepäev toimus projekti „Teadus meie
ümber” raames. Õpilased külastasid lõhnanäitust
„AHHAA Ninatark” ja erinevaid töötubasid.
Esimese ja teise klassi lapsed käisid šokolaadi
valmistamas, kolmas ja neljas tegid ise martsipani,
viies ja üheksas klass uurisid sõrmejälgi töötoas

„CSI – sõrmejäljed”, kuues klass meisterdas ise
planeedisüsteemi, seitsmes-kahekses külastas töötuba „Ma vihkan keemiat”.
8. detsembril toimub koolis esitluste päev, kus
koolikaaslastele tutvustatakse külastatud töötubasid
ja vahendatakse omandatud teadmisi.
Palupera põhikooli õppealajuhataja REET ALLAK

Nõunis kultuurimajas
Algas jõuluootuse aeg...
tegutseb aktiivselt noorte Mis sest, et väljas ladistas vihma. Ikkagi kogunesid
suured ja väikesed jõuluootajad Nõuni kultuurimajja,
diskorite ring
Meie majas on hästi popid DJ Bobo diskod.
Tantsusõpru koguneb tavaliselt neljakümne ringis,
lähedalt ja kaugemalt, meie vallast ja naabervaldadest. Diskod on lahedad , on valguseffekte ja suitsuðõud. Ja kui Bobo tegi ettepaneku koos õppima
hakata diskori salanippe ja igapäevatööd, olime
suure rõõmuga nõus.
Nii me kogunemegi pühapäeviti kultuurimajja, et
aimu saada miksimisest, seadustest jne. Igal pühapäeval on „nagu üks mees” (kuigi seltskonnas on nii
poisse kui tüdrukuid) kohal paarteist noort,kodutöö
tehtud ja valmis uusi teadmisi saama.
12. detsembril on meil esimene „eksam” ehk meie
läbi viia on disko. Tuleb äge pidu. Tulge kõik, sest
koos on lahe!
Nõuni noored diskorid

6. detsembril kell 12 Nõuni kultuurimajas

Nõuni piirkonna pensionäride

Lõuna-Eesti Hooldekeskuses

misi kooliümbruses.Tulemused teatatakse interneti
kaudu GLOBE-keskustesse ja nendest moodustub
ülemaailmne andmebaas, mida kasutavad nii teadlased kui ka õpilased uurimustöödes.
Meie koolis on GLOBE liikmeteks 12 õpilast.
Neid juhendavad loodusainete õpetaja Tiiu Rohtla ja
matemaatika-füüsika õpetaja Arvet Silk. Loodame,
et Palupera kooli ümbruses tehtud vaatlused ja
mõõtmised on abiks programmile, kui ka õpilastele
loodusteadliku suhtumise kujundamisel ümbritsevasse.

JÕULUPIDU

*meeleolumuusikat pakuvad Heino
Tartes ja tema sõbrad
*osalustasu 25 krooni
*sõiduauto ringil: Päidla 11.30

et koos tähistada algavat advendiaega. Igaüks süütas
õues jõulukuuse juures oma pisikese sooviküünla, lootuses soovide täitumist – olgu see siis vahva
kingitus jõuluvanalt, paks lumevaip või siis lihtsalt
õnne kogu perele. Üheskoos krõbistati jõulumeelselt kaunistatud majas piparkooke, rüübati glögi ja
vaadati jõulufilme. Emad said aga samal ajal õpetaja Aire juhendamisel maalida siidisalle. See oli nii
mõnus tegevus, et nobedate näppude alt tulid kingid
tütardele, miniatele ja lihtsalt endale.Pimedasse öhe
astuti jõuluootus südames ning saatjaks väikese
sooviküünla hubisev kuma.
Jõuluootajate nimel MARIKA VIKS

HEI-HEI KÕIK DISKOSÕBRAD!
Olete oodatud 12. detsembril
kell 17 Nõuni kultuurimajja

DISKOLE
*muusikat miksivad DJ BOBO
juhatusel noored Nõuni diskorid

Haara sõber kaasa ja tule kohale!
pilet 15 krooni

- Neeruti mõis 11.45 - Lutike

Info ja etteregistreerimine telefonil 506 7254.

Palupera piirkonna

SÜNNID
Siim Tammoja

9. november

TEATED!
Meeldetuletus! Palupera valla arengukava
2007-2015 on muudatusettepanekutele
avatud 2009 aasta lõpuni.
Oodatud on uued külade ja allasutuste arengukavad, koostamisel uus ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava jms.

22. detsembril kell 16 Nõuni kultuurimajas

LASTE JÕULUPIDU
Külla tuleb jõuluvana!

uus arengukava
Palupera piirkonna (Palupera, Astuvere, Atra ja Miti
külade) vana arengukava (2003-2008) aeg on ümber
ning seetõttu algatati Palupera aktiivgrupi koosolekul
7. juulil 2009 uue arengukava koostamine. Uue arengukava eesmärgiks on määrata Palupera piirkonna
peamised arengusuunad ja tegevusvaldkonnad
aastani 2014. Arengukavas planeeritakse Palupera
piirkonna areng, käsitledes selle probleeme ja nende
võimalikke lahendusi.
Esimene arengukava arutelu toimus 11. augustil
2009, kus osales 14 inimest. Arutelul tehti ülevaade
vanast arengukavast (2003-2008), viidi läbi SWOTanalüüs, töötati välja visioon ning arengueesmärgid.
Arengukava eskiis saadeti kõigile esimesel koosolekul
osalejatele meilitsi tutvumiseks ja täiendamiseks/parandamiseks.
Teine koosolek toimus 30. septembril 2009, kus
osales 16 inimest. Arutelu käigus vaadati peatükkide
kaupa läbi arengukava eskiis ning tehti muudatusi
vastavalt vajadusele. Viidi läbi ka hääletus eelisaren-

datavatest valdkondadest tähtsuse järjekorras, mille
tulemusel reastuvad valdkonnad järgmiselt:
1) tugev kogukond ja hea infovahetus,
2) heakorrastatud elukeskkond,
3) seltsielu, kultuuri- ja spordiürituste edendamine,
4) kaasaegne infrastruktuur,
5) kvaliteetne haridus,
6) konkurentsivõimeline ja mitmekesine väikeettevõtlus.

20. oktoobril 2009 toimunud aktiivgrupi koosolekul
(osales 10 inimest) töötati põhjalikumalt läbi peatükk
“Tegevused arengueesmärkide saavutamiseks” ja tehti
täiendusi/parandusi ning otsustati arengukava lõplikult
vormistada ning viia läbi arengukava kinnitamise
külakoosolek. Arengukava saadetakse tutvumiseks ka
Palupera Vallavolikogule. Arengukava vormistajateks
olid Evelyn Uuemaa ja Kalev Lõhmus.
Arengukava kinnitatakse piirkonna külakoosolekul,
mis toimub kolmapäeval, 9. detsembril kell 20.00 Palupera Pritsikuuris. Oodatud on kõik piirkonna elanikud!
Valminud arengukavaga on võimalik tutvuda Palupera
valla kodulehel www.palupera.ee ja paberkandjal Palupera Pritsikuuris. Parandus- ja täiendusettepanekud
saata Evelyn Uuemaale (kevelyn@ut.ee), tel. 52 27
830.
MTÜ P-Rühm

Hellenurme noortekeskus renoveeritud
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse (Maaelu arengu toetus, meede
3.2) ja Leader-meetme raames antava kohaliku
tegevusgrupi toetuse abiga sai Hellenurme
noortekeskus renoveeritud.
Töid teostas AS Ervin Ehitus. Hoonel vahetati katusekate, uue kuue said sokkel ja seinad.
Noortekeskuse territooriumgi sai korrastatud
– piirdeaia, palliplats ja teed värske katendi,
istikud ja inventari. Toetusi saadi kokku 981
000 krooni, omaosalusena lisati lisaks töisele
panusele 107 000 krooni.

Palupera piirkonna
ajaloo uurimine ja
trükkimine
Tänavu novembris eraldati EAS Kohaliku
omaalgatuse programmist MTÜ P-Rühmale
Palupera piirkonna ajaloo uurimistööks 24 420
krooni.
Andmeid on plaanis koguda ajalooarhiividest
ja külaelanikelt. Järgmise aasta sügiseks
valmib kogutud materjalides trükis ning
kogutud andmed pannakse ka Palupera valla
kodulehele.
Pühapäeval, 13. detsembril kell 12.00 tutvustame Palupera Pritsikuuris projekti plaane
kõigile huvilistele. Ootame ka osalema neid
inimesi, kellel on mälestusi, lugusid, legende
rääkida Palupera, Atra, Astuvere ja Miti külade
elu-olu kohta. Oodatud on ka igasugune materjal Palupera mõisa ja selle kalmistu kohta.
Võtke kaasa fotosid!
Evelyn Uuemaa (tel. 52 27 830) ja Kalev Lõhmus (tel. 51 39 071)

2009/2010 talveperioodi
lumetõrjest Palupera
valla teedel
Lepingud on vallal sõlmitud. Partnerid on: Elva
Kommunaal Grupp OÜ, FIE Jaanus Juhkam
Jaanimäe talu ja FIE Vahto Sikk Vahi talu. Kergliiklusteed hoiab lumevabana Moirax OÜ.
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel 24 tunni jooksul. Teedel, mille
lumetõrjet kohalik omavalitsus ei finantseeri,
tuleb töö tellijal tasuda ise vastavalt kokkuleppele teostajaga. Võimalus on esindajate poole
pöörduda, kui on soov lumetõrjeteenust osta
(Rein Pent, tel. 5345 4068, Jaanus Juhkam, tel.
513 8949 ja Vahto Sikk, tel. 518 5810). Selleks
on aga kasulik teada kõnesoleva tee nimetust ja
numbrit. Kellel see veel teadmata, võtke ühendust maakorraldaja Tõnu Kukega 76 79 504 või
e-post: palupera@palupera.ee.
Palume suhtuda mõistvalt ja vaadata üle teede
registrisse kuuluvate erateede äärne võsa. Teele
langev võsa lõhub suure masina, mille tõttu jääb
see teelõik lumetõrjeta.
NB! Palupera valla lumetõrjet tegevad ettevõtjad paluvad tähistada (nt punase lehviku
või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse erilist tähelepanu vajavad
postid, kivid, kiviktaimla jms. Nii hoiame nende
võimaliku kahjustamise lumetõrje käigus.

26. detsembril kell 20 Nõuni kultuurimajas
AASTALÕPU PIDU
*tantsumuusikat pakub
ansambel”KERDO” Viljandimaalt
pilet: 75 krooni
info ja broneerimine:Marika 53465648

4. detsember 2009

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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www.puka.ee

AMETLIK INFO

Puka Rahvamajas 12. detsembril kell 20.00

PUHKEÕHTU

Puka Vallavalitsuses

ansambliga Qvalda.
…………………

Otsustati maksta sünnitoetust kahele isikule kokku 10 000.- krooni; matusetoetust kahele isikule
kokku 2000.- krooni; ühekordset toetust kahele
isikule kokku 1000.- krooni, toimetulekutoetust
novembrikuus kuuele isikule;
Muudeti Puka Vallavalitsuse 20.09.2006 korraldust nr 216;
Moodustati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus: Heikki Kadaja, Malle Teder, Diana Prii, Aire
Kaldmäe ning Anne Riis;
Määrati Komsi külas asuva Puka kalmistu aluse
ning selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
4,74 ha, maa sihtotstarve on üldkasutatav maa;
Otsustati toetada Kuigatsi Kodupaigaseltsi poolt
korraldatavat VI Sügisturniiri vene kabes 1000.krooni ulatuses;
Valga Maavalitsus ja Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskus korraldavad 18. detsembril k.a
Valgas lasterikastele peredele jõulupeo. Puka vallast osaleb üritusel kaks peret. Vallavalitsus toetab
üritust 2000.- krooni ulatuses;
Hajaasustuse veeprogrammi raames teostati
töid Ojaääre kinnistule salvkaevu ning veetrassi rajamiseks. Seoses projektile tehtud kulutuste
vähenemisega vabaneb toetussummast 4973.90.
Vallavalitsus otsustas eelpoolnimetatud vabanenud
rahalised vahendid kasutada täiendavas voorus
esitatud taotluste rahastamisel;
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Meegaste külasse Väiksejärve 10/0,4kV komplektalajaama ja
10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinide ehitamiseks;
Otsustati väljastada kasutusload: Puka aleviku
Ääre tn 9a ning Aakre külas asuvatele valminud
mänguväljakutele; Kuigatsi külas asuva Lotaoja
10/0,4 kV kompleksalajaama maakaabelliinidele ja
kilpidele; Aakre külas asuva Tamme talu liitumisele
elektrivõrguga.
Q

Aakre Rahvamajas 19. detsembril kell 20.00

PUHKEÕHTU
ansambliga Kondor.

Q

Q

PLANEERINGUD

Q

Puka vallavalitsus teatab Puka vallas Palamuste
külas Punga Veski kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande
avalikust väljapanekust.
Planeeringu eesmärgiks on puhkemajade rajamine, endise laudahoone rekonstrueerimine ja kasutamisotstarbe muutmine, veskihoone ja veskipaisu
rekonstrueerimine ning veskipaisjärve taastamine.
Arendajaks on Ahto Kadaja; postiaadress: Komsi
küla, Puka vald, 67205 VALGAMAA. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Aabenest; kontaktisik Kunnar Kasepuu, postiaadress: Valga mnt 62–4, Tõrva
68607 VALGAMAA. Keskkonnamõju hindamise
viis läbi ekspertgrupp Arvo Järveti (KMH litsents
0057) juhtimisel. KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon; postiaadress:
Karja 17A, 65608 VÕRU.
KSH aruandega on võimalik tutvuda Puka
vallavalitsuses ning veebilehel www.puka.ee
ajavahemikul 04.12.2009 kuni 28.12.2009.a. KSH
aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid
või küsimusi kuni 28. detsembrini 2009. a. Puka
vallavalitsusele, postiaadress Kooli 6, Puka alevik,
67217 VALGAMAA. KSH aruande avalik arutelu
toimub 28. detsembril 2009. a. Puka vallavalitsuses kell 10.

Q

Q

Rebaste ristimine Puka koolis

Q

25. oktoobril toimus Puka Keskkoolis traditsiooniline rebaste ristimine. Päev rebastele ehk
keskkooli esimesele klassile algas aktiivselt.
Hommikvõimlemine äratas üles ka kõige loiumad
rebasekutsikad. Kohustuslik näomaaling ning
sabad pakkusid pealtvaatajaile palju imestust.
Pärast võimlemist joodi ka salajaste koostisosadega jõujooki, millel kuulduste kohaselt oli olnud
ka gripivastane toime.
Vahetundide ajal toimusid erinevad tegevused:
kontrolliti nii rebaste vaimuandeid kui ka füüsilist
vastupidavust. Õues toimus „vaktsiinipakkide”
otsimine. Loodame, et leitud porgandid ja õunad

tulid rebaste tervisele ainult kasuks.
Õpetajate toas andis direktor rebasekutsikatele
pidulikult üle matriklid, et nad neisse ikka häid
hindeid korjaks.
Õhtul ootasime kümnendikke jällegi koolimajja,
et päeval pooleli jäänud ristimisega edasi minna.
Toimus rida lõbusaid ettevõtmisi, mille käigus
meie rebased „suureks kasvasid” ja 12. klassile
ka asjakohase vande andsid.
Loodame, et rebased jäid päevaga rahule ning
täname õpetajaid, kes korraldamisele oma panuse
andsid.
AIRI MARKOV, abiturient

Hoogsad ajad Puka Avatud Noortekeskuses
Viimased nädalad on Puka Avatud
Noortekeskuse jaoks olnud täis
tegutsemist. Lisaks noortekeskuse
igapäevategevusele on osaletud
erinevatel üritustel mis nii noorte,
selle vabatahtlike kui ka noortekeskuse endi jaoks olulise tähtsusega.
Kohe kõigest lähemalt.
Valgamaa noortekeskused kohtusid Otepääl
Laupäeval, 21. novembril toimus Otepää Kultuurikeskuses maakonna noortekeskuste sõpruskohtumine „Sõpruse terviseks!“, kus olid esindatud 5
maakonna noortekeskust. PANK’i eest olid väljas
noortest Anna-Liisa, Kertu, Risto-Mikk, Karel ja Kaisa ning juhatuse liikmed Karin ja Karin-Kaja.
Osalenud noorte sõnul oli tegemist pika ja sisuka
päevaga, mis algas kell 9.20 hommikul ja lõppes
kell 20.30. Selle jooksul tehti oma noorteka lipp
ja tutvustati selle tegevust, käidi Otepää peal ringi
ning tuli kirjutada, miks on Otepääl hea elada. Seejärel mängiti 8 väga erineva sisuga teatevõistlust
ning tehti küpsisetorti.
Teatevõistluste puhul tõi näiteks Anna-Liisa välja,
et need olid olnud naljakad – näiteks oli vaja lõua
all apelsini kanda ning lusikaga golfipalli lükata.
Üldarvestuses sai Puka noortekas päeva erinevate
tegevuste tulemusena 3. koha ning sai selle eest
auhinnaks lauamängu ning diplomid. Noored jäid
üritusega väga rahule ning Kertu näiteks ütles, et
selliseid ägedaid üritusi võiks veel olla.

PANK noortejuht käis enesetäiendusel
Soomes ja Belgias
5.-7. novembril osales Puka noortekeskuse noortejuht Siiri Liiva Helsingis, Soomes toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Violence and Networking
Society“. Konverents keskendus sellele, kuidas
nii massimeedia kui ka sotsiaalne meedia (nn uus
meedia – internet) mõjutavad vägivallailminguid
erinevates ühiskondades.
Muuhulgas räägiti palju nii USA kui Soome koolitulistamisest, kuidas koolivägivald võib noored

viimase piirini viia, millisesse taustaga on sellised
noored ning kuidas meedia teeb neist kangelased.
Konverents pani mõtlema selle üle, kui palju me
märkame või tahame märgate noorte vägivalda
enda ümber ja kas me astume välja selle vastu. Siiri osales konverentsil Euroopa Noored Eesti büroo
toetusel.
16.-22. novembril toimus Belgias rahvusvaheline seminar „Improving access to youth work for
young people in situations of social exclusion and
poverty“, kuhu Eesti Noorsootöö Keskus valis 5
eestlast osalema. Siiri oli üks nendest. Seminar
keskendus sellele, kuidas kaasata tõrjutud ning
vaesuses elavaid noori noorsootöösse.
Seminari rikastasid õppevisiidid erinevatesse
organisatsioonidesse, mis Belgia flaami kogukonnas tegelevad õpiraskustega noortega, alaealiste
õigusrikkujatega, vähemusnoortega või noortega,
kellele harjumuspärased lähenemised ei sobi. Seminaril jäi kõlama, et üle Euroopa suureneb nende
noorte hulk, kelle vajadusi ei suuda traditsiooniline
haridussüsteem täita, mistõttu hakkavad nendega
tegelema nn noorte heaolukeskused (youth welfare centres), mis paljuski oma töös lähtuvad kogemusõppest.

EANK üldkogu toimus Valgamaal
26.-28. novembril tulid Valgamaale, Otepääle kokku Eesti noortekeskused. Toimus järjekordne Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse üldkogu, mille
raames viidi muuhulgas läbi ka seikluskasvatusliku
programmi AWARD koolitus soovijatele. Kokkusaamisel oli esindatud ka Puka Avatud Noortekeskus,
mis on ainuke katuseorganisatsiooni kuuluv Valgamaa noortekeskus.
Lisaks organisatsiooni arengukava ja 2010. aasta
tegevuskava arutelule, keskenduti ka majanduskriisist tulenevalt noortekeskuste hakkama saamisele
ning lisavahendite leidmisele noortekeskuste tööks.
EANK juhatuse hiljutisel kohtumisel haridus- ja
teadusministeeriumis anti lootust, et otsitakse vahendeid ESF programmist „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine“.
Sellest lähtuvalt pidid üldkogul kohalolnud noortekeskuste esindajad tooma välja, kuidas noortekeskuste töö toetab ESF programmi eesmärke, st aitab
kaasa noorte tööhõivele ning parandab noorte
tingimusi tööturule sisenemiseks. Noortekeskuste

vajalikkuse tõestamiseks otsustati 7.-13. novembril
kaardistada EANK liikmetest noortekeskustes käivate noorte arv.

Keeni noortekeskuse avamisel
Esmaspäeval, 30. novembril avati Valgamaal kümnes noortekeskus. Maakonna noorima noortekeskuse tiitlit kannab nüüd Keeni noortekeskus. PANK’i
poolt käisid avamisel 9 noort (Anna-Liisa, Kaisa,
Janne, Merlicande, Kertu, Maria, Ariane, Iris ja Merlin) ning juhatuse liikmetest Karin-Kaja ja Siiri.

Q
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SÜNNID
Kadi Tamm
Elisabet Härm

05. novembril
20. novembril

Teade
Puka valla koduste laste ja eakate (80.a ja vanemad) kommipakkide väljastamine Puka Vallavalitsuses alates 10. detsembrist.
Info tel 766 9414 või 766 9415.

Endises katlamajas avati Euroopa Liidu toel ehitatud Keeni noortekeskus, mis läks maksma 3,8mln
krooni. Äsja avatud noortekeskuses on suur saal,
kööginurk, talveaed ning jõusaal. Noortekeskus
on plaanitud lahti olema 5 päeva nädalas – teisipäevast laupäevani. Teistel aegadel on noortekeskuse
ruumid kogukonna kasutuses.
Avamise juhatas sisse noortekeskuse renoveerimisprojekti kirjutanud valla kultuuritöötaja Merle
Tombak. Sõna said nii vallavanem Kaido Tamberg,
Keeni Põhikooli direktriss Saima Tell, ehitajate esindaja ning kohale tulnud teised Valgamaa noortekeskused. Puka noortele meeldis väga näha vanu
tuttavaid, mängida lauajalgpalli ning eriline seinakaunistus, mis on kohaliku kunstniku Kristel Nämi
töö vili.

Noortekeskuse projekt sai rahastuse
Viimasest EAS’i kohaliku omaalgatuse programmist sai 12 500 krooni suuruse toetuse Puka Avatud
Noortekeskuse projekt „Sportlike mänguturniiride
läbiviimine“. Projekti kirjutanud noortekeskuse
juhatuse liikme Karin Salloki sõnul on projekti eesmärgiks kaasata noortekeskuse tegevusse vanemaid kui 15-aastaseid noori, mitmekesistada noortekeskuse tegevusi, tõsta selle külastatavust ning
kaasata ka kohalikku kogukonda ühistegevusse.
Projekti algas 1. detsembril ja kestab 1. märtsini
2010. Projekti kestel muretsetakse noortekeskusesse piljardi ja koroona lauad. Detsembrikuus viiakse
kord nädalas läbi ping-pongi, koroona ja piljardi
turniirid kolmes erinevas vanusegrupis (kuni 10aastased, 11-15-aastased ja vanemad). Turniiride
eest vastutavad noortekeskuse noored Erki Ööbik,
Madis Lepasaar ja Martti Kõiv.
Jaanuari ja veebruari jooksul viiakse kokku läbi 4
sportlikku mänguturniiri koos teiste maakonna

noortekeskustega. Projekti kestel pakub noortekeskus
nädalavahetustel mängimisvõimalust ka kõigile teistele
piirkonna mänguhuvilistele.

Lähiaja tegemistest
Praktiliselt igal nädalal viiakse läbi sportlikud mänguturniirid. Need toimuvad 5., 12., 19. ja 23. detsembril kell
12.00 – 16.00 noortekeskuse ruumides Kesk tn 2 Puka
alevikus. Turniirideks registreerumine toimub koha peal.
Parimaid autasustatakse diplomite ja auhindadega.
19.-20. detsembril peetakse noortekeskuse jõulupidu
„PANK jõuluimedemaa 2009“. Selle kohta leiab täiendavat infot noortekeskuse ajaveebist ja noortekeskusest.
Puka noortekeskus on jätkuvalt lahti igal E, K, R kell
16.00 – 20.00 ning L, P kell 11.00 – 16.00. Kui Sa tahad
noorteka tegevusse oma panust anda või koostööd
teha, ootame Sind alati heal meelel. Hoia end noorteka
tegemistega kursis http://pukaank.blogspot.com
MTÜ Puka Avatud Noortekeskus juhatus

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

6

SANGASTE

4. detsember 2009

www.sangaste.ee

AMETLIK INFO

Keeni katlamaja REKONSTRUEERIMINE AVATUD NOORTEKESKUSEKS

01.02.2008-31.12.2009
Sangaste Vallavalitsus müüb

kokkuleppehindadega
remonditud kesküttega kortereid ja
ühe ahiküttega ühetoalise korteri
Keeni asulas.
Huvilistele info numbril 766 8040,
518 2016 ja

e-mail: sangaste@sangastevv.ee.

Laste toredaid ja vahvaid tegemisi
November oli lasteaias tore kuu, sest külalisi käis meil hulgi. Kuu
alguses oli lasteaed täis Martisid ning kuu lõpupoole käisid Kadrid.
Mardipäeval rääkisime esivanemate kommetest, jutustasime lugusid ja mõistatasime. Üheskoos sai lauldud, tantsitud ja mängitud.
Mardid tulid laulu ja tantsuga ning nõudsid tuppa laskmist. Seejärel
uurisid, kas perel on kõik sügistööd tehtud. Mardid jäid pere tegemistega rahule, kiitsid pererahvast ja külvasid viljaõnne.
Ootasime suure huviga, mida need Kadrid küll kaasa toovad.
Kadripäeva kombestikku tutvustas õpetajast kadriema, kes oli selleks
puhuks ka “kadritite” kaasa võtnud. Lastel olid õpitud kadripäevale
kohased salmid ja laulud. Lapsed said katsuda ja uurida, missugune
on lõngaviht ja lõngakera, missugused on vardad ja näha, kuidas
kootakse ning uurida erineva mustriga kindaid-sokke.
Loomulikult said Mardid ja Kadrid korvitäie komme. Aitäh kõigile
toredatele mardi- ja kadrisantidele ning nende õpetajatele.
Sangaste lasteaia suured ja väikesed tänavad kõiki lapsevanemaid,
kes olid toredad kostüümid valmistanud.

Teade

Sangaste valla EAKATE JÕULUPIDU toimub
13. detsembril kell 12.00 Sangaste Lossis.
Külla tulevad SEELIKUKÜTID, kaetud on jõululaud.
Peo pääse on 150 krooni,
pensionäride ühenduse liikmetel 100 krooni.
Pileteid müüvad Vaike Tuisk, Ilme Lepik, Endel Vasar.
Rõõmsa kohtumiseni

PÜ “Härmalõng” juhatus

Ürituste sari Valgamaal -

“PÄRIMUSLIK PEREKLUBI”

K

äärid, õhupallid, lint, fotoaparaadid,
muusika ja palju toredaid inimesi
– kõik see viitab suurelejoonelisele
Sangaste valla Avatud Noortekeskuse avamisele.
Jah, nüüd oleme üle võtnud kõige uuema
noortekeskuse tiitli ning hoiame seda tänu
ja uhkusega, kuni saame külastada järgmist
linna, valda või küla, kus on pesamunastaatus
edasi anda.
Keegi üritas mulle selgeks teha, et noortekeskused on moest läinud. Mida?!? Ei, ei, ei,
noortega tegelemine ei ole mingi mood või
trend, vaid elustiil, mille kvaliteedi parandamine on silmnähtavalt vajalik. Meie vald on
seda märganud ja toetanud ning protsessgi
käima lükatud. Nüüd jääb üle ainult edasi
liikuda, vahel tagasi vaadata ja ikka jälle
edasi.
Hüpersuured tänud kõikidele südamilike
õnnesoovide eest. Aitäh, et jagasite meie
rõõmu ja tehatahet ning loodame Teid juba
varsti, varsti jälle näha teisipäevast – laupäevani 14-19.
„Kõik tegutsejad on unistajad“ James G.
Huneker

Kolm, kaks, üks...

Lindi lõikavad vallavanem Kaido Tamberg, noortekeskuse ehitaja Olav Napritson, AS Tõrva Elekter juhataja, noorte esindaja Rene Levin ja noorsootöötaja Rait Elvet.

Sangaste valla ANKi nimel noortejuht
KAIJA KÕIV

Tänu, veelkord
30. novembril saab edaspidi tähistada
Sangaste valla noortekeskuse sünnipäeva, sest
Sangaste vald, ehitaja ja noored tegid kõik, et
novembri viimasel päeval pidulikult lint läbi
lõigata ning külalised sisse paluda.
Tänan kõiki noori, kes aitasid noortekeskuse
ruumid ära koristada ja pidupäevaks valmis
seada, sest palgalist koristajat majal veel pole.
Minu üllatus ja rõõm oli kahekordselt suur,

tänu!

kui noored andsid tähtsamatele asjaosalistele
üle isetehtud tänukaardid ja padjad.
Siirad tänusõnad AS Tõrva Elekter meeskonnale, kes koledast ja silma riivavast
hoonest ilusa maja meisterdasid ning imeilusa sisekujunduse autorile Kristel Nämile.
Eraldi tänu kuulub Aivar Ojale ja Heili
Freimanisele ning tööharjutuse meestelenaistele. Tänu neile on noortekeskusel juba

olemas kaks istumisaset, imeilusad nagid ja
fotode paigutamiseks vajalikud siinid.
Kõik, kes ei jõudnud avamispäeval noortekeskust kaema, võivad seda jätkuvalt teha,
sest on mida imetleda ja vaadata ning teid
võtavad vastu alati naeratavad ja heatahtlikud
Kaija ja Rait.
Loomulikul kuulub noortekeskus KÕIGILE
valla noortele, selle asukoht on Keenis. Olete
oodatud!
MERLE TOMBAK

Sangaste seltsimajas 4.detsembril kell 19.00

Külas Värska noorte naiste leelokoor
Pärimusklubi eestvedaja on regilauluansambel ”Koidu
Tähed”
Pistame koos nina ja suu, käed ja jalad esivanemate poolt loodud
laulu, mängu ja tantsu sisse.
Joome maateed, meelepärast suupistet võib kaasa võtta!
Olete oodatud!

Lisainfo Merle Tombak 56472632, Koidu Ahk 58158553

Üritust toetab Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp ning kohalikud kultuurimajad

Sangaste seltsimajas
19.DETSEMBRIL
KELL 18.00

Tantsuline

JÕULUETENDUS
Lavastaja Katrin Korn
Esinevad Stuudio ”Hikaro”
Sangaste valla ja Valga linna lapsed
Etenduses kohtute Päkavanaisa, päkapikulaste haldjate, Karlssoni,
Lepoldi ja paljude teiste toredate tegelastega. Ei puudu ka väikesed
kratid, kes pahandust ja segadust tekitavad....

Pääse etendusele 25 krooni

Kallid kodused ja eelkooli LAPSED
Ootan teid

JÕULUPEOLE
20.detsembril kell 16.00
Sangaste seltsimajja
JÕULUVANA
Seltsimajas avatud jõuluvana kontor.
Lisainfo Merle Tombak

Vallaelu vihmaperioodil
Tere rahvas! Kuna talv ei talla tammikus ja lumevaip ei kata maad, saame rääkida veel (või juba?)
vihmaperioodist. Seda, mida Aafrikas napib,
toda on meile antud küllaga.
Kuidas siis meil vesistes ja masustes oludes
vallaasjad sujuvad? Esialgu sõuame rahulikult
ja tasapisi jõulude poole ning oleme alustanud
2010. aasta eelarve kokkupanemist. Tuleb üks
rahaliselt pingeline aasta ja ega vist elu ning
majandus mujalgi paugupäält tõusule keera.
Tuleb need ajad ära elada ja eluga edasi minna.
Tuleb kindlasti kärpeid ja mõnda asja teeme vähem, mõni jääb esialgu üldse ära. Siiski hoiame
lapsed toidetud ja transporditud, lumi saab ka
teelt kraavi aetud ja muudki, sest ega seagripp
koos masuga veel sõjaaeg ei ole. Aga mõnedest
sisseharjunud mugavustest tuleb meil siiski
vist loobuda. Samas jätkame ehitamist suuresti
euroraha toel ning veebruaris algab pansionaadihoone ulatuslik moderniseerimine, mis peab
valmis olema sügiseks 2010. Ja muudki veel,
millest hiljem täpsemalt.
On esitatud küsimusi volikogu liikmeile ja
mulle, miks on soojahind Keenis ja Sangastes
just selline, nagu see on. Püüan anda ülevaate,
kuidas see hind kujuneb. Keeni asulat kütab AS
Sanwood ning temal on eraettevõtja hind, millega saavad kaetud kulud ning võimalusel peaks
teenitama ka väikest tulu. See kalkulatsioon on
üle kontrollitud ja ka kinnitatud. Ei ütleks, et ettevõte suurt kasu lootis teenida, pigem on praegu
tegu juurdemaksmisega oma töötajate huvides.
Sangaste katlamaja kuulub OÜle Sanva, kes
seda majandab. OÜ Sanva soojahinna kalkulatsiooni lisame loo lõppu koos võrdlushindadega
mujal Eestis. Ostjale tundub ju alati, et ostetav on
liiga kallis ja müüjale, et sai antud liiga odavalt.
Tegelikult on tegu ots-otsaga väljatulemisega ja

veidi doteeritavate hindadega, et inimesi pisutki
säästa.
Kommunismis me ei ole ning keegi meie kulu
kinni maksma ei tule. Riik tahab saada maksud,
elektrimüüja oma raha ja küttematerjal maksab
ka. Lisaks on vaja tasuda seadmete laenud ja
remondid, tööpanuse eest ja palju muud. On ka
öeldud, et kes tõesti ei usu, et ühiselt on siiski
odavam, need võivad alati taotleda väljalülitamist kaugküttevõrgust ning ehitada oma küttesüsteemid, kui kogu maja on sellega nõus ja
tuleohutusnõuded saavad täidetud. Miskipärast
siiani seda keegi teinud pole, sest arvutagem:
uued ahjud või katel, keegi peab kütma, keegi
kütet varuma ja transportima jne. Ja kui ise
odavamalt välja ei tule, kuidas siis saab öelda,
et teisiti on kallis?
Elu ja eriti mugavused on kallid ning ainus tee
küttehinda odavdada on piirata küttekulu. Tuleb
soojustada majad, asendada vanad seadmed ja
vahetada aknad. Muud teed lihtsalt pole, sest
iga energiakandja kallinemine või maksumuutus
veab üles ka küttehindu. Mida väiksem on veeettevõtja või soojatootja, seda kallim on tema
omahind, suurtel on hulk kliente, kelle vahel
kulud hajutada. Maksud, energia jms. on kõigile üks ja sama. Selles valguses ja hindu teiste
paikadega võrreldes on meil vägagi mõistlikud
lahendused. Alati on ka võimalus teha ise, kui
selle kasumlikkuses veendunud ollakse. On
raske aeg ja kõigil tuleb pingutada. Maksmata
jättes petame teisi ja iseennast, sest ühtegi võlga ei unustata. Meeldib see hind meile või mitte,
selline see on.
Kena advendiaega ja olgu kõigil enam õnne
oma asjade ajamisel!
KAIDO TAMBERG, kah Sangaste küttesõltlane

Kommentaar

kütte omahinna kalkulatsiooni juurde
Kütte MWh omahinnaks on Sangastes ilma
kasumit taotlemata kalkuleeritud koos käibemaksuga 771 krooni. Hind on isegi suhteliselt
odav tänu odavamale küttele. Tarbijalt on siiani
küsitud 670 krooni, ehk siis töötatud kahjumiga. Vahe on kaetud muudest tuludest ja valla
toetusest. Kindel on seega see, et ees ootab
hinnatõus 2009. aasta sügisest. Veidi hoiab hinnatõusu ehk tagasi see, et meie puiduhake on
tänu koostööle Eesti Raudteega uuest aastast
veelgi odavam.
Võrdluseks Mwh hindu mujalt:
Odavaim hind Eestis on Narvas ja K-Järvel tänu
soojuselektrijaamade jääksoojusele ehk siis 518
krooni/Mwh. Põlvas maksab küte 1276 krooni/
Mwh,Valgas 878 krooni/Mwh,Tõrvas 795 krooni/
Mwh, Sangastes praegu 670 krooni/Mwh.

Tehkem ise võrdlusest järeldused.

Sanva OÜ
1 MWH katlamaja sooja omahind
ajavahemikul 01.09.08.- 31.05.2009
1 MWH

Toodangu kulud

203,85

Elekter

33,40

Palgakulud

93,23

Sots.-ja töötukindlustusmaks

31,78

Juhtimiskulud (administratiivkulud)

64,50

Hoolduskulud

80,66

Muud kulud (laenudelt intress)

59,04

Põhivara amortisatsioon

75,94
642,40

Hinnad on ilma käibemaksuta
Käibemaks 20%

128,48

Kokku koos käibemaksuga

770,88
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Nuustaku Pubis

Lapsehoiuteenus raske ja
sügava puudega lapsele

T

eenuste eesmärk on suurendada laste turvalisust olukorras, kus last hoiab ajutiselt võõras inimene, mitte lapsega
koos elav inimene või lähisugulane. Lapsehoiuteenuse
osutajal peab olema tegevusluba (MTR), kui teenuse eest tasub
osaliselt kohalik omavalitsus lapsehoiutoetuse kaudu. Teenust võib
osutada nii lapse kodus kui ka muudes sobilikes ruumides.
Lapsehoiuteenusele on õigus kuni lapse 18aastaseks saamiseni,
eeldusel et:
raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on
kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud perekonnas hooldamine;
laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Lapsehoiutenuse rahastamise kord ja tingimused on kehtestatud
ka Palupera vallas.
2009. aastal on riigi rahastatava lapsehoiuteenuse piirmäär 5800
krooni kalendriaastas. Kasutamata jäägi kasutamist reguleerib
vastav vallavolikogu määrus.
Lapsehoiuteenuseks eraldatud rahaliste vahendite ülejääki
võib kasutada järgmiste raske ja sügava puudega laste või nende
perekondadega seotud sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise
rahastamiseks:
isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
laste ja perede nõustamiseks;
teraapiaks, rehabilitatsiooniteenusteks ja logopeedilise abi
pakkumiseks;
tugikodu, intervallhoolduse korraldamiseks;
peredele toimetuleku korraldamiseks;
transporditeenuse osutamiseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
lapse eluaseme kohandamiseks (sõltuvalt puudest näiteks
pesuruumide kohandamine – vanni vahetamine duðði vastu,
duððinurga ehitamine, käetugede paigaldamine, tualettruumi
ümberkohandamine, põranda soojustamine, kaldtee välisukseni
jms);
osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

ansamblite mängukava:
05. dets. – ans. NÖÖP
12. dets. – ans. WHB
18. dets. – ans. WHB
19. dets. – ans. Ragnar
ja CO

Muid toetusi puudega lapsele, tema perele
Palupera vallas:
Puudega lapse hooldajatoetus:
Toetuse määramise ja maksmise aluseks on Palupera
Vallavolikogu määrus nr 10, mis jõustus 01.juulist 2009.
Hooldajatoetust on õigus saada puudega lapse hooldajal (vanem,
võõrasvanem), kelle hooldatava rahvastikuregistri järgne elukoht
on Palupera vald.

Toetus puudega lapse perele:
Toetuse määramise ja maksmise aluseks on Palupera
Vallavolikogu määrus nr. 5, 26. märts 2009. Toetuse määr 300
krooni, kaks korda aastas.
Asjaajamine saab alguse taotluse esitamisest vallavalitsusse.
Pöörduge sotsiaalnõunik Heli Elbson poole tel. 767 9502.

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 6423
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.

Palveränduri k a s u t a t u d
k a u p a d e poes, Otepääl
Pärna 15 on
kuni 12. detsembrini kõik
asjad hinnaga
1 kroon.

Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!

16.-19. detsembrini on
KÕIK ASJAD TASUTA.

e-mail: karupesa@karupesa.ee

Elektri-ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. www.mano.ee
Tel. 52 08 970
Otepääl välja üürida 2-toaline ja 3toaline kõigi mugavustega korter.
Tel. 7348 470, 5020 797.

Tel 76 61 500; 50 64 528
Hotell Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää

Küttepuud. 5666 6900.
Müüa soodsalt uued talverehvid
(HANKOOK, NANKANG, NEXEN, DAITON, SUNNY jne). Kõik
mõõdud. Tel. 5348 3847 Jaak
Müüa kaseküttepinnud. Tel. 501
0361

Mapomets OÜ:

Autode

käsipesula

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Valga mnt 3
(Snowtubingu kõrval)

Salongi

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm,
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Karupesa restoran ootab Teid pidama
jõulupidusid või nautima jõululõunaid.

Aastavahetus Nuustaku Pubis
- 22.00 - ......ans. Ragnar & CO

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

puhastus

keemiline
puhastus

VAHATAMINE
PIGIPESU
VÄLIPESU

Otepää

KOMMIPOOD
kutsub ostma:

piparkooke
küpsiseid
komme ja maiustusi
AVATUD T-L 10-15
(Lipuväljak 5)

INFO TEL.

Meeldivate kohtumisteni!

Digitaal TV antennide ja seadmete
paigaldus Otepää ümbruses. Tel.
509 7156.
Neljapäeval, 10. detsembril kella
12.00-14.00 Otepää Kultuurikeskuses kasutatud riiete müük. Kaup
Inglismaalt.
Otsime lapsehoidjat, töö argipäeva õhtuti, lapsed 2a ja 6a. Tel:
520 7059

Salongi

513 5437
Rahaliste vahendite taotlemiseks raske või sügava puudega lastele tuleb sotsiaalteenuse taotlejal esitada Palupera
Vallavalitsusele taotlus, millele on märgitud taotleja ees- ja
perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ning lisada lapse
isikut tõendava dokumendi, puuet tõendava otsuse ja rehabilitatsiooniplaani koopiad.
Taotlust ei rahuldata, kui riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks
Palupera valla eelarvesse eraldatud raha ülejääki ei ole või kui
taotleja on esitanud valeandmeid ja kui puuduvad määruse sätestatud muud alused.

Kallid sõbrad Otepääl ja mujalgi!

Otepää AMSi
liikmetele

Otsime töökaid inimesi, kellel on
hea eesti keele kasutamise oskus
ja auto. Tel. 523 7752.

Jõulupidu toimub lau-päeval,
12. detsembril algusega
kell 13.00 Otepää aiandusmajas,
J.Hurda 5.

Vajame järeleaitamisõpetajat keemias, matemaatikas 10. klass. mob
507 9926 Otepääl.

Osavõtta soovijail teatada
telefonil 7655 537, 5650 9770 või
7655 765 hiljemalt 6. detsembriks.
Osalus 25 krooni.
Otepää AMSi

Müüa kuivi küttepuid, 50 cm.
5358 5140

juhatus

Välja üürida 2-toaline korter. Tel.
5158 137

SÄÄSTUOPTIKA ANNAB TEADA!
Silmaarsti vastuvõtt 10. ja 17. detsembril.

Nüüd kõigile prilliostjatele üks kõvakattega plastikklaas
.

TASUTA

Kohapeal teostame:

prillide määramine, nägemisteravuse kontroll, silmapõhja
uuring, kontaktläätsede määramine, prillide
valmistamine, remont, jne.

Otepää Pensionäride
Ühendus
kutsub kolmapäeval,
9. detsembril kell 13.00
päevakeskusesse

Otsime peagi avatavasse kiirsöögikohta klienditeenindajaid. Eeldused: aus, kohusetundlik, täpne,
kiire; kasuks tuleb inglise ja soome
keele oskus suhtlustasandil. Info
telefonil 5346 1550.

jõulupeole.
Muusikat pakubArvo Annuk.
Buss väljub Merle lillepoe juurest
12.45.
Toetab Kohaliku Omaalgatuse
programm

Patareide vahetus,
mehaaniliste kellade
remont,
prillide remont.

Ehitus ja remont.
Tel. 5353 6160

Sõbraliku hinnaga

M Ö Ö B L I K AU P
Rootsist

Juveelitoodete puhastus,
remont.

Jõulukuul hinnad -30%

Asume endiselt Otepääl Lipuväljak 7.

Neljapäeviti meister Otepääl
Valga mnt 16 (Maxima).

Lipuväljak 5, Otepää

Lisaks kohapeal palju soodsaid pakkumisi.

Info 504 0077

Kohtumiseni!

Informatsioon ja registreerimine vastuvõttule

tel 73

33 258.

Tellimustööde vastuvõtt.

Avatud T-L 10-15

Tähelepanu surnuaia külastajad!
Surnuaia prügi ladustamine toimub ida- ja läänetiival asuvatesse
konterineritesse. Mujale prügi panek on keelatud!
JAAN UIBO,
Otepää Maarja koguduse nõukogu esimees
URMAS KULDMAA,
Otepää vallavalitsuse heakorraseptsialist

Lisainfot on võimalik saada ka www.palupera.ee – Valla funktsioonid – Sotsiaalhoolekanne.

Südamlik kaastunne Aivele ja
Tarmole

ema, ämma

kaotuse puhul.

Vineeritehase I vahetus

HELGA UIBO

10.06.1923 - 22.11.2009

JALGPALLIKLUBI FC ELVA avas uue kodulehe
Alates 1. detsembrist saab uudiseid FC Elva kohta lugeda täiesti uuelt lehelt.
Sellel on parem kujundus, ajalugu hetkel aastast 2005., värskust lisavad esilehel vahetuvad uudised,
kergemini leitav info erinevate treeningpiirkondade kohta, eraldi tüdrukute link, vanuseklasse tutvustavad esilehed.
FCElva TV on koht, kus leiate videoklippe klubiga seonduvast.
Alles on jäänud võistkondade statistika, turniirid (suurturniirid, osaletud, klubisisesed, jms), vormide
tellimuse saatmise võimalus kodulehelt (klubiliikmetele).

FC Elva, www.fcelva.ee

Mälestame

AGNES REINVARTI
Otepää hooldekodu pere

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi…

Mälestame kallist ema

LINDA URBMETSA

10ndal surma-aastapäeval.
Tütred Maie ja Silvi, tütrepojad Rander ja Alar.

MITMESUGUST

8

4. detsember 2009

Talvepealinna tähistamine
21. detsembril tähistame Otepääl
juba 13. korda Talvepealinna tiitli vastuvõtmist ja talve algust.
Päev algab kell 12.00 Otepää
keskväljakul jõuluturu avamisega.
Jõuluturule kauplejaid registreerib
Otepää Naisselts tel. 5332 6679.
Kuulutame välja koduleiva küpsetamise konkursi. Selleks palume tuua kultuurikeskusesse 20.
detsembril kella 10-14 omaküpsetatud konkursileib koos ümbrikuga küpsetaja kontaktandmetega
ja leiva retseptiga. Leiba võib tuua veel ka 21.
detsembri hommikul otse keskväljakule kuni
laada alguseni, st. kella 12ni (kontakt tel.5615
3357). Parimad leivaküpsetajad selguvad talve
alguse päeval.

Venemaa turismispetsialistid
külastasid Otepääd
21. novembril külastasid Venemaa turismifirmade
esindajad ja turismispetsialistid Otepääd. Tutvuti
kohapealsete turismivõimalustega ja räägiti koostöö
teemadel. Külastus toimus Kagu-Eesti külastuste
käigus, eelmisel päeval viibiti Võrumaal.
Külastusel osalesid Pihkva, Novgorodi, Sebeþi ja
Staraja Russa turismifirmade esindajad ja Moskva
Turismiakadeemia Pihkva filiaali teadurid, keda
pealusid siin piirkonnas ökoturism ja maaelu.
Pihkva turismibüroo “Planeta” direktori Tatjana
Bolgarova sõnul huvitab piiriäärseid vene turismifirmasid Lõuna-Eesti piirkond, kuna siia tulevad
vene turistid meelsasti. Tulevikus soovitakse koos-

töös Eesti ettevõtjatega pakkuda mitmesuguseid
turismitooteid erinevatele sihtgruppidele.
Otepääl külalisi vastu võtnud volikogu esimees
Jaanus Raidal ütles, et vene turistide huvi Otepää
vastu on ainult tervitatav ning kindasti tuleks teha
turismifirmadega tihedamat koostööd.
Otepääl tutvuti Otepää Turismiinfokeskuse,
Tehvandi Spordikeskuse, Tehvandi vaatetorni,
hotellidega Karupesa ja Bernhard.
Külastuse Võrumaal korraldasid Kütioru Puhkuse
AS ja Pihkva turismiettevõte Planeta, Otepää päeva
toetas Nuustaku pubi.

Killuke Otepääd venekeelses infokataloogis Toksovo Tour
Kataloogis Toksovo Tour ilmus Otepää turismiettevõtjate ja Klubi Tartu Maraton nelikürituste
sarja reklaam. A4 formaadis 1-2 leheküljelise
reklaami avaldamine sai teoks tänu Toksovo (end.
Kavgolovo) maratonide ühele korraldajaist Andrei
Kokunovile. Reklaam avaldati tasuta, eelduseks
oli ettevõtte poolt valmis kujundatud vene keelne
materjal.
Otepää Turismiinfokeskuse Mare Raidi sõnul
liitusid pakkumisega Pühajärve SPA ja puhkekeskus, Karupesa hotell, Otepää Seikluspark ning
Klubi Tartu Maraton. Kuna Toksovo ja Otepää
on sõpruspiirkonnad ja mõlemil on prioriteediks
turism ja vaba aja veetmine, siis on vastastikune
reklaamide avaldamine koostöö üheks vormiks.
“Venekeelses kvaliteettrükis kataloogis on viis

lehekülge Eesti ettevõtete ja suurürituse korraldaja reklaame,” rääkis Mare Raid. “Tänaseks on
kataloogid jõudnud Andrei Kokunovi vahendusel
Otepääle.” Andrei Kokunov kuulus PeterburiToksovo äridelegatsiooni koosseisu, kes väisasid
Otepääd 27.-29. novembril ning kohtus Tartus
ka Klubi Tartu Maraton juhatuse esimehe Indrek
Kelguga.
Toksovo maratonide, ehk Toksovo Touri korraldaja Andrei Kokunov on 2009. aastal osalenud
kõigil Tartu Maratoni neliküritustel, kokku on
ta tänaseks Otepääl käinud 12 korda. Kokunovi
sõnul on Toksovo Tour’il palju õppida Klubilt Tartu
Maraton sariürituste korraldamise osas.
Toksovo Touri trükistega on võimalik tutvuda
Otepää Turismiinfokeskuses.

Alanud on VVV matkamäng koolidele ja lasteaedadele.
Kutsume kõiki kooli ja lasteaedu matkamängus osalema. Kõikidele osalejatele on kingituseks loodusraamat ja 15 parimale matkajale auhinnamatk VVV radadel koos transpordikompensatsiooniga 1000 krooni.
Kuidas matkamängus osaleda ning kuidas registreerida saad teada matkamängu
kodulehelt http://www.vvvs.ee/90/
Matkamiseks võib valida ükskõik millise kooli või lasteaia lähedal oleva matkaraja. Matkamängus saab
õpilaste grupp osaleda matkates kasvõi kooli omal matkarajal. Matkamisega käigus võib läbi viia ka
õuesõppe tunni. Oluline on aga matkas osalemisel kokkuvõtte koostamine, milleks võib kasutada matkal
tehtud fotosid, joonistusi, kirjutisi jms. Valminud matkamängu kokkuvõte palume panna ülesse VVV
matkamängu kodulehele. Kes soovib aga koostada põhjalikumat kokkuvõtet, võib selle edastada meile
posti teel.
Valminud kokkuvõtetest valib SA välja 15 parimat, kellele on auhinnaks õppeprogramm või matk VVV
retkejuhiga VVV matkaradadel koos transpordi kompenseerimisega. Seega on see, milline on kokkuvõte
küllalt oluline. Kõik grupid saavad auhinnaks mängus osalemise eest ühe loodusraamatu. Matkamängu
võitjad saavad valida sobiva programmi või matka kõikide VVV SA olemasolevate programmide hulgast.
Matkamängul saab osaleda kuni 31. märtsini 2010.
Matka kokkuvõtte peab VVV SA-sse jõudma 1. aprilliks 2010.

Lisaks sellele soovivad Otepää ettevõtjad eesotsas
Indrek Vähiga panna välja palju auhindu kodudele ja ettevõtetele, kes oma aknaid, väravaid ja
uksi jõuludeks kaunistavad. Hinnatakse mitte

poekauba ilu vaid ikka seda, mida te ise lihtsate
vahenditega teha oskate.
Selleks, et teaksime, kelle väravat või akent
20. detsembril vaatama tulla, palume teil endil
või naabritel teatada Otepää Turismiinfokeskuse
tel. 766 1200 aadress, kuhu ja kelle juurde sõita.
Helistada saate kuni 18. detsembri õhtul kella
18.00ni. Auhindade jagamine on 21. detsembri
õhtul kell 18.00 keskväljakul.
Nagu ikka meil traditsiooniks, kutsume naabervaldu ja teisi Eesti linnasid keskväljakule kuuski kaunistama. Nagu ütleb meie vana Otepää
rahvatarkus, et kui paned oma kuuseehte Otepää
kuuse külge, lähevad su järgmise aasta soovid
kõik täide.
Talv algab 21. detsembril kell 19.46. Võtame
ta taas koos rõõmuga vastu ja oleme väärilised
kandma 13 korda Talvepealinna tiitlit.
Täpsem programm kuulutatakse välja 18.
detsembril Otepää Teatajas.
Otepää valla kultuurijuht SIRJE GINTER

Ei - ei! Ainult mitte vihaga!
23. novembri õhtupoole oli õdus kohtumine
Karupesa saalis turismi arengu teemadel Maris
Saare ja Valdur Sepa eestvõttel. Päevateemagi oli
asjakohane. Arutelu oli intensiivne ja vajalik.
Tundsime end suurepäraselt, kuni kõnelusse
kutsuti Jaanus Raidal. Ta kommenteeris Otepää
valla omavalitsuste liidust ja linnade liidust
väljaastumist. Kommenteerijale hüüatas lauasolijaist üks kena välimusega noor mees: „Meie vallavolikogu esimees Jaanus Raidal saab vähese töö
eest suurt tasu!” Liitudest astume välja, aga raha
raiskame Raidali peale, – see oli sõnumi mõte.
Raidal seletas, kui palju ta palka kätte saab, so.
umbes 8000 krooni kuus. Teame, et Jaanus Raidal
tegeleb valla asjadega päevast päeva. Sel juhul
pole palk suur. Pealegi tegi vallavanem Aivar
Pärli oma palgas mahaarvestuse. Selle osa võrra
jäi raha Raidalile. Suuremeelne Pärli poolt. Ilus
eeldus heaks koostööks.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada, vaid
taolistest vihapursetest, mida õhutatakse teise
erakonda kuuluvate kaaskodanike, teisiti mõtlejate
vastu. Ei kõlba meil koostööd teha oma kodukoha

ettevõtete vahel, ei püüa me andeks anda mõne
mõtlematult tehtud vea tegijatele. Ikka arvame,
et teised on asju ajama või juhtima kõlbmatud,
vaid mina ja minu gäng („omad joped“) on ilmeksimatud otsustajad, korraldajad, ainuõiged raha
saama ja kulutama.
„Omad joped“ võivad sadu tuhandeid õhku lasta
– seda mõistetakse. Oma inimesele kesist palka
maksta – see on justkui kuritegu. Millal lõpeb
Otepääl viha ja vaenu õhutamine? Kas jõuame
selle ära oodata? Või arenevad vihast igat liiki
vähilised meie organitesse? Aga see oleks kannatusterohke väljavaade tulevikku!
Järgmisele nõupidamisele lähen suure entusiasmiga, aga lootusega kohata oma kodukoha sõbralikke, suuremeelseid ja hea tahtega tegutsejaid,
„naeratavaid võitlejaid“!
Rõõmsa meele ja austusega
MAIE NIIT

Aasta Ema 2009
Eesti Keskerakonna liige, kellega tihti koostööd ei tehta
erakonda kuuluvuse pärast.

Fotokonkurss ”Tuntud ja tundmatu

Valgamaa”
SA Valgamaa Arenguagentuur kuulutas välja
Valgamaa turismiobjekte, maakonnas toimuvaid
sündmusi, loodust ja inimesi kajastava fotokonkursi “Tuntud ja tundmatu Valgamaa”, mis kestab
1. märtsini 2010.
Konkursile oodatakse Valgamaal tehtud fotosid, mis kujutaksid Valgamaa turismiobjekte,
meeleolukaid sündmusi, traditsioone, loodust ja
ehedaid inimesi.
Auhinnad jagatakse neljas kategoorias:
1.Valgamaa turismiobjekt,
2.meeleolukas sündmus Valgamaal,
3.Valgamaa imeline loodus,
4.Valgamaa tavad ja kombed.
Igas kategoorias antakse välja kaupluse Euronics
kinkekaart väärtuses 1000 krooni ja ajalehe
Valgamaalane kvartali tellimus väärtuses 264
krooni.
Lisaks jagatakse välja järgnevad ekslusiivsed
eriauhinnad:
Taagepera lossi hotell – ööbimine sviidis kahele
koos hommikusöögiga; Pühajärve SPA hotell
– ööbimine kaheses toas koos hommikusöögi-

ga, lisaks ujula ja jõusaali kasutamine; Otepää
seikluspark – elamused maa ja taeva vahel Otepää
seikluspargis neljale; Bernhard SPA – veeilma
külastus perele; Otepää snowtubing – päevapilet
perele; klubi Tartu Maraton – suveniirid.
Võitjad ja eriauhindade saajad selgitavad välja
žürii ja eriauhindade väljapanijad. Võitjad tehakse
teatavaks 15. märtsiks 2010 konkursi veebilehel
ja aadressil www.valgamaa.ee.
Konkursi reeglite ja tingimustega saab tutvuda
fotokonkursi veebilehel.

KUKU-raadio külaliseks on
Jaanus Raidal
Saate KUKU-l külas külaliseks on pühapäeval,
6. detsembril kell 13.00-15.00 Otepää volikogu
esimees Jaanus Raidal.

Selle aasta viimane Otepää Teataja
ilmub 18. detsembril.
Ootame kirjutisi, reklaame, õnnitlusi
esmaspäevaks, 14. detsembriks.

