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Talvepealinna tiitli andis Otepää 
vallavanemale Aivar Pärlile üle 
sügispealinna Narva abilinna-

pea Aleksander Ljudvig. Ta luges ka 
ette Tallinna linnapea Edgar Savisaare 
tervituse. Talvepealinna lipu heiskas 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal.
   Traditsiooniliselt andsid Otepää 
juhid lubaduse hoida lumevarusid ja 
kohelda väärikalt talvepealinna küla-
lisi. Talvepealinna õigustesse astumist 
ja talvehooaja algust tähistati Otepääl 
21. detsembril terve päev. Rõõmu ja 
tegutsemislusti jätkus kõigile. Avati 
Otepää Naisseltsi korraldatud jõuluturg, 
naisselts pakkus ka kõigile karusuppi. 
Esines ansambel Relami.

   Toimus parima kodus küpsetatud leiva 
konkurss. Osavõtjaid oli 10 ja erinevaid 
leibu 15. Esikoha sai jõhvikaleiva eest 
Ethel Lauri. Teise koha (kukeseene-
puraviku-sibulaleib), kolmanda koha 
(rosinaleib) ja publiku lemmiku auhin-
na pälvis Kunnar Kiis. Auhinnad pani 
välja Otepää Kultuurikeskus.
   Hinnati ka Otepää ilusamaid jõuluks 
kaunistatud koduaknaid, väravaid ja 
uksi. Tunnustuse pälvis 26 Otepää 
kaunist ettevõtet, asutust ja eraisikut. 
Auhinnad olid neile Otepää ettevõtja-
telt. Täname kõiki osalemast!
   Toimusid sportlikud võistlusmän-
gud, Keskväljakul asuvaid kuuski 
ehtisid Otepää lasteaialapsed. Külma 
talvealguse päeva küttis kuumaks 
pop-etnobänd “Zetod” talvepealinna 
auks tehtud showga “Otepääl traadil-
da”, esinesid Otepää linetantsijad ning 
Otepää laululaps Laura Danilas.
   Huvilised said vaadata ka Otepää 
Rahvateatri lavastaja Margus Mölli 
kirjutatud lühinäidendit “Nuustaku”. 
Näidendis esinesid Otepää noored.
   Päeva juhtis Sky Plusi saatejuht Vaido 
Pannel. Ürituse meediapartneriks oli 

raadio Sky Plus.
   Talvepealinna tiitlit kannab Otepää 
kuni kevadise pööripäevani, mil kevad-
pealinn Türi asub valitsemisõigustes-
se.
   Otepää Vallavalitsus tänab kõiki talve-

pealinna ürituste korraldajaid, läbivii-
jaid, esinejaid ja osavõtjaid. 
   Aitäh veel kord kõigile!

Otepää vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Talv saabus Otepääle praksudes
21. detsembril, talvisel 
pööripäeval, krooniti 
Otepää talvepealinnaks 
juba 13. korda. Sel aas-
tal saabus talv kell 19.46 
praksudes ja vilistades 
tulemänguga.

Kaire Ojavee sai Kul-
tuurkapitali preemia
8. jaanuaril andis Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp üle tänavused aastapreemiad. 
Preemia omistati neile tublidele inimestele, 
kes 2009. aasta jooksul on kas kultuuri- või 
sporditöös oma tegevusega silma paistnud. 
Kokku esitati preemiatele 21 kandidaati. 
   Kuuest aastapreemiast üks tuli Otepääle, 
selle sai tantsujuht Kaire Ojavee. 
   Preemiad andis üle maavanema ülesanne-
tes Kalev Härk.
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Otepää vallavolikogus 

 Võeti vastu Otepää valla 2009. aasta tei-
ne lisaeelarve. Suurendati tulusid summas 
584 900 krooni, kulusid summas 584 900 
krooni.
 Kehtestati Otepää valla maamaksumää-

raks 2,3% maa maksustamishinnast aastas. 
Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel 
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksu määr on 1,5 % maa maksusta-
mishinnast aastas. (Otepää Vallavolikogu 
17.12.09 määrus nr 1-6-14). 
 Kehtestati reklaamimaks Otepää valla 

haldusterritooriumil, selle üle arvestu-
se pidamise ja maksmise kord. (Otepää 
Vallavolikogu 17.12.09 määrus nr 1-6-15).
 Kehtestati kaubandustegevuse korralda-

misel vallavalitsuse poolt väljastatavate müü-
gipiletite hinnad. (Otepää Vallavolikogu 
17.12.09 määrus nr 1-6-16).
 Toimus Otepää valla 2010.a eelarve I 

lugemine.
 Kinnitati Otepää valla 2009. a majan-

dusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit 
OÜ.
 Lubati Otepää vallavalitsusel paigutada 

pankades SEB ja Swedbank olevad vabad 
rahalised vahendid üleöödeposiiti.
 Nimetati Otepää Valla esindajateks 

Valgamaa Omavalitsuste Liitu vallavolikogu 
liige Miia Pallase, vallavanem Aivar Pärli.
 Võeti vastu Otepää vallas Vidrike külas 

asuva Kantso I kinnistu detailplaneering.
 Kehtestati Otepää vallas Sihva külas asuva 

Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneering.
 Võeti vastu Otepää vallas Sihva külas 

asuva Pühajärve Puidutööstuse, Voki kat-
lamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse 
detailplaneering.
 Moodustati mootorsaani- ja vabaajako-

misjon.

Otepää vallavalitsuses

 Eraldati kultuuriürituse toetust Vana-
Otepää Küla Seltsingule 1500 krooni Vana-
Otepää küla laste ja täiskasvanute jõulupeo 
korraldamiseks 29.12.2009. 
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks perioodideks 01.10.2009.a -30.04.2010.
a ja 01.10.2010.a- 30.04.2011.a üks taotluse 
esitanud isik. 
 Rahuldati kahe isiku esitatud taotlused 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
 Anti luba MTÜle Eesti Laskesuusatamise 

Föderatsioon paigaldada reklaambänner 
Tartu, Võru ja Valga mnt vahelisele alale val-
gusfoori ristimikul ajavahemikul 20.12.2009 
– 15.03.2010.
 Vallavanem Aivar Pärli asendajaks tema 

äraoleku ajal määrati vallavalitsuse liige Aare 
Matt.
 Arvati välja AS Otepää Veevärk nõukogust 

Lembit Dalberg ja Olev Matt. Nimetati AS 
Otepää Veevärk nõukogu liikmeteks Peeter 
Holts ja Jüri Kork.
 Lõpetati AS Otepää Veevärk nõukogu 

liikmetele igakuise tasu maksmine alates 
01.01.2010.
 Kutsuti tagasi SA Otepää Spordirajatised 

nõukogust Silver Eljand. Määrati SA Otepää 
Spordirajatised nõukogu liikmeteks Urmas 
Kuldmaa, Aare Matt, Rein Vikard.
 Kutsuti SA Tehvandi Spordikeskus nõuko-

gust tagasi Andres Arike. Määrati kolmeks 
aastaks SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu 
liikmeks Aivo Pärn.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Mõrsja 10/0,4 alajaama, maakaabelliinide 
ja kaablikilpide püstitamiseks seoses Lõuna 
maaüksuse liitumisega elektrivõrguga Arula 
külas Otepää vallas; Tarvo Klaisile üksi-
kelamu püstitamiseks asukohaga Otepää 
vald Pilkuse küla Kraavi maaüksus; Marge 
Tadolderile üksikelamu rekonstrueeri-

2

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 29. jaanuaril.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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miseks rahvamajaks asukohaga Otepää linn 
Pühajärve tee 2,4; Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle 
J. Hurda tn 10 maaüksuse kaitsme nimivoolu 
suurendamiseks Otepää linnas; SAle Tehvandi 
Spordikeskus Tehvandi ekstreempargi ja administra-
tiivhoone püstitamiseks Olümpiakeskus Tehvandi 
ja Alliku maaüksustel Nüpli külas; SAle Tehvandi 
Spordikeskus Tehvandi ekstreempargi kohtuni-
ke torni püstitamiseks Olümpiakeskus Tehvandi 
maaüksusel Nüpli külas; Aivar Kullamaale juur-
depääsutee ehitamiseks Anso 9 maaüksusele Nüpli 
külas Otepää vallas; Jaanus Kivimaale juurdepääsu-
tee ehitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Kellamäe maaüksus; Jaanus Kivimaale abihoone 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Kellamäe maaüksus; Jaanus Kivimaale suvila nr 1 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Kellamäe maaüksus; Jaanus Kivimaale suvila nr 2 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Kellamäe maaüksus; Jaanus Kivimaale suvila nr 3 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Kellamäe maaüksus; AH Seenior OÜle üksikelamu 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve 
küla Lehe maaüksus.
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Alapika 

alajaama 10/0,4 kV, maakaabelliini, kaabli- ja liitumis-
kilpide püstitamiseks Otepää vallas Vana-Otepää kü-
las seoses Mõtsa-Pika maaüksuse liitumisega; OÜle 
Jaotusvõrk Varsamäe alajaama 0,4kV maakaabel-
liini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää 
vallas Sihva külas seoses Uue-Saare ja Tammenurme 
maaüksuste liitumistega; OÜle Jaotusvõrk Mäeotsa 
alajaama 0,4 kV, maakaabelliini, kaabli- ja liitumis-
kilpide püstitamiseks Otepää vallas Sihva külas 
seoses Kasetuka maaüksuse liitumisega; OÜle 
Jaotusvõrk Golfi alajaama 0,4 kV, maakaabelliini, 
kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas 
Mäha külas seoses Jõhvika maaüksuse liitumisega; 
OÜle Jaotusvõrk Alapika alajaama 10/0,4kV maa-
kaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks 
Otepää vallas Vana-Otepää külas seoses Väike-Keebi 
maaüksuse liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Nugise 
alajaama 10/0,4kV maakaabelliini, kaabli- ja liitu-
miskilpide püstitamiseks Otepää vallas Märdi kü-
las seoses Lepikmäe maaüksuse liitumisega; OÜle 
Jaotusvõrk Rimo alajaama 0,4kV maakaabelliini, 
kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää val-
las Pühajärve külas seoses Savikoja tn maaüksuste 
liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Rimo alajaama 0,4kV 
maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitami-
seks Otepää vallas Pühajärve külas seoses Savikoja tn 
maaüksuste liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Kunimäe 
alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaabli- ja liitumis-
kilpide püstitamiseks Otepää vallas Otepää külas 
seoses Vana-Savilaane maaüksuse liitumisega; OÜle 
Jaotusvõrk Apiku mastalajaama ja liitumiskilbi püs-
titamiseks Otepää vallas Arula külas seoses Aaviku 
maaüksuse liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Mäha 
alajaama rekonstrueerimiseks Otepää-Arula 10 
kV elektriliini rekonstrueerimiseks Otepää vallas 
Mäha külas; Andrus Soosalu üksikelamule asukoha-
ga Valgamaa Otepää linn Kolga tee 18b maaüksus; 
Hambaravikabinetile asukohaga Valgamaa Otepää 
linn Lipuväljak 13-301; Tiit Masso üksikelamule 
asukohaga Valgamaa Otepää vald Kääriku küla 
Tiidumäe maaüksus.
 Väljastati kirjalik nõusolek Tarvo Klaisile abihoo-

ne püstitamiseks asukohaga Otepää vald, Pilkuse 
küla Kraavi maaüksus. 
 Määrati projekteerimistingimused Tiiu Kukk`ele 

asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald Metsa- 
Kopli maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojek-
tide koostamiseks.
 Eraldati pearaha kultuuriühingule MTÜ 

Pillipuu summas 7650 krooni. 
 Eraldati reservfondist U26 Euroopa Meistrivõist-

luste korraldamise toetamiseks 15 000 krooni, SA 
Otepää Spordirajatised ventilatsiooni hooldustöö-
deks 15 000 krooni.
 Tehti Otepää valla 2009.a eelarves muudatus-

ed.
 Määrati ühekordset abiraha detsembrikuus 24le 

Otepää valla elanikule.
 Määrati lapse sünnitoetust kahele vallakodanikule.
 Algatati Otepää vallas Nüpli külas asuvate Setanta 

ja hotell Kolga-Oru kinnistute detailplaneering.
 Määrati kolmeks aastaks SA Valgamaa Arengu-

agentuur nõukogu liikmeks Jaanus Raidal.

AMETLIK INFOMaavanem tuvastas eksimusi 
Otepää valla üksikaktides

SÜNNID

Valga maavanemale laekus eelmise aasta 
detsembris Otepää Vallavolikogu liikmete 
(A.Nigol, A.Arike jt) kaebus, kus paluti 

kontrollida vallavolikogu otsust „Volikogu esimehele 
hüvitise määramine“. Nimelt ei olnud need voliko-
gu liikmed nõus, et Jaanus Raidal rääkis kaasa ja 
hääletas endale hüvitise määramise poolt.
   Samuti paluti kontrollida Otepää Vallavolikogu 
otsuse „Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liik-
mete kinnitamine“ seaduslikkust. Kas Ants Manglus, 
keda on karistatud tahtlikult toime pandud raske kuri-
teo eest, saab olla vallavalitsuse liige?
   Maavanem leidis, et volikogu otsus „Volikogu 
esimehele hüvitise määramine“ ei ole kooskõlas 
Otepää Vallavolikogu istungil toimunud tegelik-
kusega ja kehtiva Otepää valla põhimäärusega. 
Nimelt kehtestab põhimäärus kindla reglemendi 
volikogu esimehe äraolekul, samuti juhtudel, kui 
ta ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse tõttu. 
Enesetaandamisest tuleb teatada enne nimetatud 
päevakorrapunkti juurde asumist. Antud punkti osas 
sellisel juhul sõna võtta ja hääletada ei saa.
   Paraku ei sisalda Otepää Vallavolikogu protokoll 
märget, et Jaanus Raidal oleks ennast taandanud, vaid 
ta osales endale hüvituse määramise otsustamisel 
(hääletamisel). 
   Valga maavanemale esitatud üksikakt on allkirjas-
tatud Jaanus Barkala (volikogu aseesimees) poolt, 
mis on aga vastuolus Otepää valla põhimäärusega. 
Protokollist nähtub, et hüvitise määramise poolt oli 
10 volikogu liiget, s.h. ka vallavolikogu esimees 
ja vastu 9 vallavolikogu liiget. Kuivõrd eeltoodust 
tulenevalt pole vastuvõetud otsus kooskõlas Otepää 

Vallavolikogu istungil toimunud tegelikkusega ja 
kehtiva põhimäärusega, siis kuulub antud otsus 
09.11.2009.a. nr.1-4-72 „Volikogu esimehele hüvi-
tise määramine“ tühistamisele.
   Lisaks juhtis maavanem tähelepanu sellele, et 
KOKS prg  541. sätestab volikogu poolt valitud 
ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garan-
tiid. Hüvituse maksmise seob seadusandja otseselt 
palgalisel ametikohal töötamise, selle tähtaja (järje-
pidevuse) ja vabastamise põhjustega. Seadusandja 
poolt kehtestatud maksimaalsed tähtajad, määrad 
ja ka loetelu on ammendav, millest lähtuda hüvituse 
maksmisel.
   Analüüsides Otepää valla põhimäärust vallava-
litsuse volituste saamiseks ja võttes aluseks otsuse 
„Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikme-
te kinnitamine“ preambula saab maavanem asuda 
seisukohale, et Otepää valla põhimäärus ei näe ette 
nn. ametnikuvälise staatusega vallavalitsuse liikmete 
kinnitamist. Seega saab Otepää Vallavalitsus eksistee-
rida üksnes ametisse nimetatavate isikutena. Järelikult 
on kõik Otepää Vallavalitsuse liikmed ka ametnikud 
Avaliku teenistuse seaduse (ATS) tähenduses. 
   Kuivõrd Avaliku teenistuse seadus keelab teenis-
tusse võtta isikut, kellel on karistus tahtlikult toime-
pandud kuriteo eest, on Ants Mangluse teenistusse 
kinnitamine vastuolus mainitud seadusega.
   Maavanema ülesannetes Kalev Härk leidis 28. 
detsembri kirjas, et vastuvõetud volikogu otsused 
kuuluvad tühistamisele ja need tuleb 15 päeva jook-
sul viia kooskõlla seaduste ja Otepää valla põhimää-
rusega. 

OT

Hea maaomanik!

Kui sinu kinnistut läbib või sinu kinnistu ääres kulgeb 
valla teeregistris olev tee, siis palun vaata üle teeääred 
ja puhasta need vajadusel võsast. Sellega tagad tõrge-
teta lumekoristuse teedelt. 
   Palume üleskutset võtta tõsiselt, vastasel korral võib 
rasketes ilmastikuoludes lumi jääda lükkamata või 
tehnika saada viga. Loodame koostöös hoida vallateed 
talvel lumevabad ja läbitavad!

Otepää Vallavalitsus

Otepää Vallavalitsuses on tööl 
uus arendusnõunik
Alates 11. jaanuarist jätkab Otepää vallavalitsuse aren-
dusnõunikuna tööd Merlin Müür. 
   Merlin Müür on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis 
majandusmagistri kraadi ning hetkel õpib sama ülikooli 
doktorantuuris majandust. Ta on varemalt töötanud 
Tallinna Ülikoolis ning Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta 
on olnud vastavalt turunduse lektor ning turundusspet-
sialist. Merlin Müür töötas seni SA Otepää Spordiraja-
tised juhatuse liikmena, kus ta on läbi viinud mitmeid 
spordiüritusi ja edukalt juhtinud erinevaid projekte. 
   Kuna Merlin Müüri kogemused projektide juhtimisel 
on väga head, siis jätkabki ta tööd vallavalitsuse 
arendusnõunikuna. Arendusnõuniku töökohustuseks 
on valla arendusalase tegevuse korraldamine ja koordi-
neerimine, valla põhiliste arengusuundade ja eelistuste 
väljatöötamine ning valla arengukava väljatöötamise 
ja täiendamise koordineerimine ja arengukavast tule-
nevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane 
kaasaaitamine koostöös vallaelanikega.

Otepää valla jõulupakkidest
Otepää valla jõulupakkide komplekteerimiseks tegid 
pakkumise neli firmat: Laima, Kalev, OÜ Maiko L&T ja 
FIE Mati Reidla. Kõige soodsamaks osutus nii hinna kui 
ka kommipaki sisalduse poolest FIE Mati Reidla pakku-
mine. Jõulupaki lõpphinnaks kujunes 40 krooni.
   FIE Mati Reidla pani kommid pappkarpidesse, 
millega need ka lasteasutusse viidi. Vallavalitsuses 
avati kaks jõulupakki ja maitsti kõiki komme. Kommid 
olid maitsvad ning värsked. Kahjuks selgus hiljem, et 
mõnedes jõulupakkides olid Teekonna kommid halva 
kvaliteediga. Järelejäänud jõulupakid toodi lasteasutus-
test ära ning pakiti ümber kilekottidesse, pakkidest võeti 
Teekonna kommid välja.
   Palume vabandust kõikide lastevanematelt ja lastelt 
tekkinud ebameeldivuste pärast! Teeme omalt poolt 
kõik, et järgmisel aastal taolisi asju enam ei juhtuks.

Otepää Vallavalitsus

Otepää kuulumisest Valga-
maa Omavalitsuste Liitu

Vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) põhimää-
rusele kohustub väljaastumise otsuse teinud kohalik 
omavalitsus oma tegevust VOLis jätkama kuus kuud. 
   Siis, kui Otepää volikogu otsustas väljaastumise, 
oli palju segast VOLi liikmemaksu kasutamise osas. 
Praeguseni on olnud piisavalt aega selles selgitustööd 
teha ja kuna kõikide omavalitsuste VOLi liikmemaksu on 
oluliselt vähendatud, muudab see olukorda. Valgamaa 
Omavalitsuste Liidul on kindlasti vaja teha märgatavaid 
muutusi, et oma tegevust paremini realiseerida.
   Kuna Otepää vald kuulub ka nüüd juhatusse, siis 
usun, et jätkuvaks heaks koostööks on alust edaspidigi. 

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

VOLi üks juhatuse liige on Otepää vallavanem Aivar Pärli ja 
revident Palupera vallavanem Terje Korss.

Head uut aastat, 

tervist ja kordaminekuid kõiges 

kodukandi rahvale Otepääl!

Soovib südamest Arnold Kilk Rootsist.

Renet Daniel    6. detsembril
Lisette Kungus   10. detsembril
Rico Käär  15. detsembril
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KULTUURIKESKUSES

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Pilguheit homsetesse tegevustesse Otepääl

Teadaanne

Otepää Vallavolikogu poole pöördus Anni Grupp tegevjuht Liina 
Lokko ettepanekuga rajada Otepääle kaasaegne tervise- ja taas-
tusravikeskus, kus on võimalik pakkuda ravi- ja terviseteenuseid 
kaasaegsel tasemel. Investeerinugu hinnanguline kogumaksu-
mus on 150 miljonit krooni ning investeeringujärgselt tekkivate 
uute töökohtade arv kuni 50.
   Investeeringute rahastamine on planeeritud Euroopa Regio-
naalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, investeerimise 
riskifondide, pensionifondide, võlakirjaemissiooni ja omakapitali 
sissemaksete kaudu.
   Multifunktsionaalne keskus plaanitakse rajada Otepää aedlinna 
Pühajärve parki sotsiaalmaale – kohta, kus vanasti asus vaatera-
tas.
   Tervise- ja taastusravikeskuse visiooni visuaalne tutvustamine 
toimub 20. jaanuaril kell 14.00 Raekoja III korruse saalis. Visiooni 
tutvustab arhitektuuribüroo Allians Arhitektid. Oodatud on kõik 
huvilised!
   Küsimused ja lisainfo: Jaanus Raidal, tel 503 6618.

Projektijuht: Merlin Müür, tel. 515 7487, merlin@otepaa.ee

Otepääl on sel aastal valitsenud tõeliselt 
kaunis talvemeelelolu, mis on rõõmu 
teinud kõigile otepäälastele ja eriti 

turismiettevõtjatele. Esimesi vilju on kandnud 
Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevus 
meie idanaabri suunal. Otepääd on külastanud 
ettevõtjad Peterburi ja Toksovo äriringkonda-
dest, mis omakorda on toonud kaasa Peterburi 
turistide huvi meie vastu. Loodame, et turismi-
alane koostöö süveneb. 
   Detsembrikuus toimunud Otepää vallavoliko-
gu istungil otsustati moodustada töörühm, et 
tõsiselt arutada Otepää Ajaloo Teemapargiga 
seonduvat. Töörühm on käinud korduvalt koos 
ja hetkel otsitakse lahendusi, et linnamägi oleks 
atraktiivne nii turismi kui ka pärandkultuuri 
seisukohalt. 
   Oleme aktiivselt täitmas valimiseelset luba-
dust luua Otepääle multifunktsionaalne taas-
tus- ja tervisekeskus. Volikogule on tehtud 
ametlik ettepanek luua koos kolmanda sektori 
ja erasektoriga selline keskus Euroopa Liidu 

struktuurfondide abiga. Keskusesse soovitakse 
investeerida ligi 155 miljonit krooni. Praegu 
käivad läbirääkimised projekti käivitamiseks 
juba käesoleval aastal. Taastusravikeskust 
soovitakse rajada aedlinna Pühajärve pargi 
äärde  Otepää vallale kuuluvale sotsiaalmaale. 
   Otepää valla maksumaksjale ei lähe see mida-
gi maksma, kuna erasektor on nõus kandma 
kulud. Otepää vald saaks kompleksi näol enda 
käsutusse ligemale 2500 m² ruume koos sisus-
tusega, kus asuks nii hooldekodu, hooldusravi 
osakond, perearstikeskus, kiirabi jne. Plaanis 
on ka taasavada bussiliin Otepää ja aedlinna 
vahel, et abivajajatel oleks seal mugavam käia. 
Vallale jääb kohustus sõlmida leping ühise 
mittetulundusühingu või sihtasutuse moodus-
tamiseks, kes hakkab antud kompleksi haldama  
ja kiirendatud korras viia läbi detailplaneering. 
Selle projekti koostööpartneriks on MTÜ Anni 
Mängumaa. 
   Samas on taaselustatud ajaloo hämarusse 
jäänud Neitsijärve vesikonna saneerimispro-

jekt. Hiljutine kohtumine Maaülikooli rektori 
Mait Klaasseniga ja asjast huvitatud erasektori 
esindajate ning asutustega näitas, et ollakse 
huvitatud selisest projektist. Moodustamisel 
on töörühm, kes hakkab Neitsijärve vesikonna 
saneerimisprojekti vedama. Loodan, et lähitule-
vikus saab Neitsijärvest ilus ja puhas järv.
   Eelmise aasta lõpus toimus naabervaldadega 
ühine koosolek, kus arutasime ühiste tegevuste 
läbiviimist. Leidsime, et käesoleval aastal tuleb 
keskenduda turismi-, haridus- ning sotsiaal- ja 
tervishoiualastele küsimustele. Koosolekul 
osales ka regionaalminister Siim Valmar Kiisler, 
kes igati toetas ühist koostööd, ka maakonnapii-
re ületava koostöö ideed ja lubas olla nii nõu kui 
ka jõuga abiks koostöö arendamisel. Koosolekul 
osalesid Puka, Sangaste, Palupera, Urvaste, 
Kanepi, Valgajärve valdade esindajad. 
   Nagu näete, on uuel aastal tegemist palju. 
Seega kutsun kõiki otepäälasi üles osalema 
Otepää edasiarendamisel! Soovin veel kord 
head, tegusat koostööaastat ühiste eesmärkide 
saavutamisel!

Volikogu esimees JAANUS RAIDAL

Soovin kõigile Otepää Teataja lugejatele ilusat uut aastat! 16. jaanuaril kell 21.00-01.00 Otepää Kultuurikeskuses Tartu 
Maratoni retropidu „Seitsmekümnendad suusabaasis“. 
Näidatakse Tartu Maratoni filmi. Retrosõidu stiilsemate ja 
matka läbinute autasustamine. Esinevad ImproTeatri näitlejad. 
Tantsuks mängib mulkide lemmik tantsubänd Günf. 

 Ajastukohast videodiskot teeb Ivo Lani. Pilet 25.-

21. jaanuaril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses kino. Vanad 
penid. Komöödia. Lubatud kõigile. Pilet 20.-

29. jaanuaril kell 17.00Otepää Kultuurikeskuses. Klaverikontsert 
Tanel Joametsalt. Tanel Joamets on esitanud Skrjabini, 
Rahmaninovi, Mozarti, Raveli, Griegi ja Schnittke klaverikont-
serte mitmete Eesti ja Venemaa orkestritega. Pilet 20.-/40.-(soo-
dustus õpilastele ja pensionäridele).

5. veebruaril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää 
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango korral-
davad TANTSUSALONGI elava muusika saatel.Tantsurütme 
mängib ansambel M&K DUO. Lisaks erinevatele tantsurütmi-
dele on võimalik õppida tantsuõpetaja Veiko Ratase juhenda-
misel tangosamme.Töötab puhvet. Pääse 50.-

8. veebruaril kell 19.00Otepää Kultuurikeskuses. Kuressaare 
Linnateater Yasmina Reza TAPATÖÖ JUMAL (Le dieu du 
carnage). Etendus on ühes vaatuses, kestab 1 tund 25 
minutit. Piletid eelmüügis Otepää Kultuurikeskuses ja Otepää 
Turismiinfo keskuses. Pilet 100,-/125 (soodustus õpilasel ja pensio-
näril).

Oli aasta 2003, kui Pühajärve Hari-
dusseltsi esimehel Ene-Mall Vernik-
Tuubelil ja Rahvakooli juhatajal Ene 

Kelderil tekkis mõte kirjutada rahvusvaheline 
projekt täiskasvanutele pealkirjaga „Terves kehas 
terve vaim“. Esialgne projekt oli mõeldud ette-
valmistavana, üheaastasena ja suunatud eakate 
kehalise tegevuse arendamiseks.Tol korral jäi 
projekt asjaajamistele jalgu ja teostamata.
   Mõni aasta hiljem, kui Otepääl toimusid suvel 
rahvusvahelised üritused kepikõnni harrastaja-
tele, hakkas projekti mõte uuesti idanema. Sel 
korral Silvia Mägi ja Ene Kelderi ettevõtmisel. 
Silviast sai tehniline sekretär, kelle õlule jäi 
kogu arvutitöö raskus, minule inglisekeelne 
suhtlemine ja tõlkimine. Alustasime 2008. 

aasta alguses ja tegutseda tuli kiiresti, sest 
rahvusvahelise Grubdtvigi projekti lõpptähtaeg 
lähenes. Meie töötunnid venisid tihti südaööni 
ja kauemgi. Aeg näitas, et jõupingutused tasusid 
end ära ja projekt äratas laias maailmas huvi. 
Koostöösooviga tulid partnerid Lätist, Poolast, 
Türgist, Hispaaniast, Kreekast ja Itaaliast. Palju 
kasu oli parneritega suhtlemisel projektile 
viimase lihvi andmisel, eriti Joannaga Poolast 
ja Mahmutiga Türgist.
   Veebruari lõpuks oli valmis inglisekeelne vari-
ant Tallinna Archimedese büroole saatmiseks, 
nüüd jäi üle ainult oodata. Esimene rõõmus-
tav teade tuli Tallinnast aprillis, kui projekt oli 
läbinud esimese lugemise. Ootasime rahvusva-
helise büroo otsust. Ja see tuligi – olime saavu-

tanud Euroopas väga hea tulemuse: 167. koht 
507 projekti hulgas! Kahjuks kõik meiega ühin-
eda soovinud maad ei saanud rahastust. Projekti 
elluviimine jätkus vaid Eesti, Poola ja Türgi 
koostöös. Projekti eesmärk oli vanemaealiste 
kaasamine elukestvasse õppesse, nende füüsi-
line aktiivsus ja tervislikud eluviisid. Projekti 
teiseks osaks oli partnermaade külastamine ja 
nende kultuuriga tutvumine.
   Detsembrikuine projektikoosolek viis meid 
enne jõule Poolamaale Lodzi, kus me kuula-
sime loenguid täiskasvanute koolitusest ja 
poolakate kogemustest sel alal. Meie grupi 
moodustasid esimese projektiaasta jooksul end 
aktiivsemate kepikõnnil osalejatena näidanud 
Liis Fedossejeva, Maaja Laasik, Pille Saan ja 
Koidula Rähni. Pühajärve Haridusseltsi esindas-
id Ene-Mall Vernik-Tuubel ja allakirjutanu.

Projekti koordinaator ENE KELDER

Käisime jõulueelses Poolas

Käesoleval õpppeaastal oli esma-
kordselt võimalus valida Otepää 
Gümnaasiumis valikaineks usun-

dilugu, mis tõi meie kooli ka uue õpetaja 
Marko Tiirmaa. Lisaks usundiloole annab ta  
meie koolis ka riigikaitset. Kooli sattumise 
kohta ütleb ta nii: „Asudes 2008. aasta sügisel 
Otepääle vaimuliku teenistuskohuseid täitma, 
tekkis meil Otepää Gümnaasiumi direktoriga 
arutelude käigus arusaam meie maailmavaate-
liste seisukohtade sarnasusest. Sellest tulenevalt 
nägime olevat võimaliku edasise koostöö. Prae-
guseks on kujunenud nii, et lisaks usundiõpetu-
sele jagan oma militaarsest taustast tulenevaid 
teadmisi ka riigikaitseõpetajana.“
Mis see usundilugu üldse on? 
„Usundiloos õpitakse tundma inimkonna reli-
gioosset arengut üldiselt ja tutvustatakse vane-
maid traditsioonilisi religioone. Seejärel räägi-
me lahti taustsüsteemi: religiooni suhtestumise 
erinevate eluvaldkondadega sotsiaalses ning 
ühiskondlikus sfääris. Kui taustapilt ja jõujoo-
ned on teada, vaatleme põhjalikumalt hinduis-
mi, judaismi, budismi, kristlust, islamit eraldi.  
Loomulikult räägime ka tänapäeval levinud 
uusreligioossetest liikumistest. Ühe osana olen 
ainekavasse liitnud ka sissejuhatava võrdleva 
usundiloo kursuse elemente, kus räägime päris 
vanadest kultuuridest ja nende uskumustest, 
alates Egiptusest kuni etruskide, keltide ja 
germaanlasteni välja,“ räägib Tiirmaa. 
   Et usundilugu lülitati sel aastal valikaineka-
vasse, on väga positiivne otsus. Usundilugu on  

väga hariv, õpetlik ja silmaringi laien-
dav valikaine. See annab teadmisi teiste 
rahvaste usundikultuuri kohta ja aitab 
ka teisi rahvaid paremini mõista. 

   „Kahtlemata tuleb antud õppeaine kasuks ka 
inimese väljendus- ja arutlemisoskusele, mida 
ainekursuse raames saab ohtralt rakendada. Asja 
lihtsustamise huvides lisan, et sel ainekursu-
sel on ka väga otsene kasulik väljund. Nimelt 
praegusel ajastul, mil maailm on üsna väike ja 
kõik reisivad palju, peame teises kultuuriruumis 
käituma vastavalt seal valitsevatele religioosse-
tele tavadele. Kui me neid tavasid ei tea, võivad 
tagajärjed olla üsna tõsised, alates hotelliarestist 
kuni piitsahoopide ja vanglani,“ ütleb ta.
   Kõik, kes siiani arvasid, et usundilugu tähen-
dab Jumalast rääkimist ja Piibli lugemist, on 
eksinud. 
   Usundilugu sarnaneb sõnale usuõpetus, ja 
ilmselt sellest ka see viga, et ei tehta neil sõnadel 
vahet. Ja minu arvates võibki see olla tõuka-
vaks faktoriks, et usundilugu ei valita massi-
liselt. Vähesed, kes neil sõnadel vahet teevad, 
huvituvad sellest ainest. Sama arvab ka Marko 
Tiirmaa. „Piibli tundmaõppimiseks ja Jumala 
üle arutlemiseks on teine aeg ja koht. Seda saab 
teha väga edukalt näiteks leerikursustel või 
piiblitunnis. Koolitunnis õpetatav usundiõpetus 
olgu aga võimalikult objektiivne ja arutelul ning 
võrdlustel põhinev. Mingit ajupesu või kellegi 
”pööramist“ sellisel moel ma mingil juhul ei 
poolda ega praktiseeri ka ise,“ kinnitab ta.
   Loodan, et see aine ei kao gümnaasiumi vali-

kainete hulgast ja muutub õpilaste seas popu-
laarsemaks, sest pole kahtlustki, et usundilugu 
on üks harivamatest valikainetest. Kõik, kes 
tahavad olla haritud inimesed ka teistes vald-
kondades, peaksid mõtlema just sellise valiku 
üle. Pealegi on see ju huvitav!

STELLA REIN (X klass)

Usundilugu – hariv valikaine
Otepää Vallavolikogu on vastu võtnud ja 
suunab avalikule väljapanekule:

Sihva külas asuva Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja 
kinnistute ja lähiümbruse (katastritunnused 63601:002:2731, 
63601:002:4040, 63601:002:3390) detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärk on endisele tootmismaale spordikompleksi rajamine. 
Ehitusõigus on määratud neljale spordihoonele, kõrgusega 12-24 
m, ehitusaluse pindalaga kokku 11300 m² ning sooja- ja elektri-
tootmise hoonetele.

Vidrike külas asuva Kantso I kinnistu (katastritunnus 63601:003:
1031) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 
kuueks elamukrundiks. Igale krundile on määratud ehitusõigus 
elamule ja kahele abihoonele ehitusaluse pindalaga kokku kuni 
480 m².

Planeeringute avalikud väljapanekud toimuvad 27.01-25.02.2010 
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää 
Vallavalitsuses ja Pühajärve raamatukogus.

Planeeringute avalike väljapanekute 
tulemused

Uue-Jaanimäe detailplaneeringu (Otepää küla) avalikul väljapanekul 
esitati ettepanekuid ja vastuväiteid hoonete kõrguste ja planeerin-
gumaterjalide täiendamise osas. Avalikul arutelul jäid osapooled 
hoonete kõrguses osas oma seisukohtade juurde. Planeeringule 
teostab järelvalvet Valga maavanem.

Kantso III kinnistu detailplaneeringu (Vidrike küla) avalikul väljapa-
nekul esitati ettepanekuid ja vastuväiteid juurdepääsutee ohtlikkuse, 
sotsiaalsete mõjude ning elukeskkonna muutuste kohta. Avalikul 
arutelul jäid osapooled oma seisukohtade juurde. Planeeringule 
teostab järelvalvet Valga maavanem.

PLANEERINGUD

Otepää Gümnasiumi 
rekonstrueerimistööd 
edenevad jõudsalt

2009. aasta juunis alanud Otepää Gümnaasiumi 
rekonstrueerimine jõuab lõpusirgele. Ehitustöid 
teeb AS Koger & Partnerid. Otepää abivallava-
nema Kristjan Rõivassepa sõnul on tööd juba 
lõppjärgus, käib ehituse üleandmine ning kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemide kalibreerimine. Re-
konstrueeritud koolihoonet käivad üle vaatamas 
Tervisekaitseinspektsioon, Päästeamet jt amet-
konnad.
   Otepää Gümnaasiumi direktori Aivo Meema 
rääkis, et vana õppekorpuse klassid on saanud 
täiesti uue näo, laiendati sööklat, aula on moder-
niseeritud konverentsikeskuse sarnaseks. Kool on 
saanud ka arvuti- ja keeleklassidesse uued inte-
raktiivsed tahvlid. Täielikult rekonstrueeriti kõik 
kanalisatsiooni-, elektri- ja muud süsteemid.
   “Loodame, et koolilapsed saavad remonditud 
õppehoonesse asuda juba lähiajal”, ütles vallava-
nem Aivar Pärli. “Kuna tegemist oli vana koolihoo-
ne rekonstrueerimisega, siis tuli ette ka ootamatuid 
lisatöid, mistõttu on ehitus veidi veninud.”
   Gümnaasiumi rekonstueerimise maksumus on 
19 miljonit krooni, millest enamuse katab KOIT-
kava projekt, Otepää valla omaosalus on 3,6 miljo-
nit krooni. Teostatavate tööde sees on koolihoone 
kapitaalremont ja uue sisustuse muretsemine.

MONIKA OTROKOVA
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Palupera vallavolikogus
 21.12.2009: 

 Muudeti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ra-
haliste vahendite ülejäägi kasutamise korda.
 Kehtestati üldhariduskoolide õpilaste sõiduku-

lude kompenseerimise kord, mida rakendatakse 
10. jaanuarist 2010. a.
 Kehtestati 2010. aastast uued maamaksumäärad 

– metsamaa, õue-aiamaa ja muu maa maksumäär 
2,3% maa maksustamishinnast ning haritav ja loo-
duslik rohumaa maksumäär 1,5% maa maksusta-
mishinnast.
 Muudatustega täpsustati 2009. aasta valla ee-

larvet.
 Toimus 2010. aasta valla eelarve arutelu.
 Võeti teadmiseks Palupera piirkonna arengu-

kava 2009-2014.

Palupera vallavalitsuses
15.12.2009:

 Rahuldati taotlused ja eraldati toetused 2009 
hajaasustuse veeprogrammist. Vt. tabel all servas
 Väljastati kirjalik nõusolek Maile Länikule 

Lutike külas Rippina kinnistule salvkaevu ja joo-
giveetorustiku rajamiseks ning pumbaseadmete 
paigaldamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Jaan Tobrele Pastaku 

külas Päiva kinnistul salvkaevu puhastamiseks, joo-
giveetorustiku rajamiseks ning pumbaseadmete 
paigaldamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Arne Kruusele Päidla 

külas Kalmemäe kinnistul veehaardeseadmete ja 
joogiveetorustiku rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Helgi Värvale Päidla 

külas Kalavahi kinnistul salvkaevu puhastamiseks, 
joogiveetorustiku rajamiseks ning pumbaseadmete 
paigaldamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused G.R-ile ja 

K.P-le Palupera külas Vaino kinnistu õuealale su-
vila projekteerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Lutike külas 

Leigo kinnistule veehaarde ehitusprojekti koosta-
miseks.
 Määrati Majandus- ja Kommunikatsioonimi

nisteeriumi haldusalas asuvate riigimaanteede 
katastriüksuste lähiaadressid 27 katastriüksusele 
Palupera vallas.

18.12.2009:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
talveperioodil (dets.2009-apr.2010). Otsustamise 
üldpõhimõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid 
alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt 
majapidamises elavad jäätmevaldajad lugeda 
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korral-
datud jäätmeveoga.
 Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, kolm ühe-

kordset õppetoetust a´ 600 krooni, kaks ühekord-
set toetust puudega lapsele a´300 krooni, kolm 
ühekordset toetust maj.raskustes olevatele isikutele 
a´300 krooni ja üheksa peretoetust paljulapselistele 
peredele, igale  alaealisele lapsele 100 krooni.
 Väljastati kasutusluba Miti külas Sandori 10/

04kV mastalajaama 0,4kV kaabelliinile. 
4.Volitati Palupera valla omandis olevale maale 
isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute allkir-
jastajaks vallavanem Terje Korss.
5.Väljastati ehitusluba KÜ Nõuni-3-le Nõuni kü-
las Nõuni 3 kinnistul asuva korterelamu katuse 
rekonstrueerimiseks.

29.12.2009:
 Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, kuus ühe-

kordset toetust maj.raskustes olevatele isikutele 
a´300 krooni, üks peretoetus paljulapselisele perele 
400 krooni, üks ühekordne toetus puudega lapsele 
135 krooni ja üheksa ravimitoetust kogusummas 
4058 krooni.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A

PROJEKTID

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

www.palupera.ee
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Päidla küla veetorustiku ja vee pum-
pamisseadmete uuendamine ning 
puhastusseadmete soetamine

66600/100000

Tegevused - puurkaevu seadmete uuendamine, puhastusseadmete soetamine ja veetorustiku 
rekonstrueerimine. Leping sõlmitakse peale riigivara valitsejaga kokkuleppe saamist tehnorajatise 
rekonstrueerimiseks ja kasutuskorra sõlmimist puurlaevu omanikuga. Projekti tegevus – torustiku 
renoveerimine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. Eesmärk – läbi 
planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse Tegevused - puurkaevu parandamine.

Jaan. 2010-
31. dets.2010
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Kalavahi talu salvkaevu puhastamine, 
süvendamine, torustiku rajamine ja 
seadmete paigaldus

19900/29900
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, süvendamine, kaevu pealisehitus, seadmete 
paigaldus, torustiku rajamine, teostusjooniste koostamine. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste 
joogivee kättesaadavuse parandamine.

1.aprill 2010-
20. dets. 2010
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Valgamaa puurkaevu rajamine 99900/195360 Tegevused - puurkaevu projekteerimine, rajamine, pumba, veetrassi, elektrivarustuse ehitus ja 
veeanalüüs. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine.

Mai 2010-
sept. 2010
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Rippina talu kaevu ja joogiveetorustiku 
rajamine 38439/57716,20

Tegevused - salvkaevu ehitamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike 
seadmete paigaldus, veesüsteemide teostusmõõdistus, vee kvaliteedi analüüs. Eesmärk – läbi 
planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine.

1. veebr. 2010-
31. dets.2010
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re Salvkaevu puhastamine ja joogivee 
torustiku loomine Päiva talus Palupera 
vallas Valgamaal

20427,55/30672
Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine, joogiveetorustiku rajamine, seadmete 
paigaldus, teostusmõõdistus ja vee kvaliteedi analüüs. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste 
joogivee kättesaadavuse parandamine.

1. jaan.2010-
31. dets.2010

Toetuse saaja nimi
Projekti nimetus Toetus EEK/ projekti 

kogumaht EEK
Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

TEADE

Palupera Vallavolikogu määrusega nr 1-1/19 
(21.12.2009) kehtestati üldhariduskoolide 
õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord, 
millega saab täies mahus tutvuda www.palu-
pera.ee, Valla funktsioonid-Haridus.   
   Kokkuvõtvalt: ei muutu midagi õpilastele, 
kes õpivad Palupera põhikoolis, Otepää Güm-
naasiumis või mujal koolis gümnaasiumi-
astmes. Endiselt tuleb esitada vormikohane 
avaldus koos kleebitud bussipiletitega järgne-
va kuu 10. kuupäevaks vallavalitsusse. 
   Küll aga lõpetas kord 2010. aastast nt. Rõn-
gu või Elva põhikooliastmes õppuritele piletite 
kompenseerimise. Põhjendus – koduvallas on 
lähim põhikoolis õppimise võimalus olemas, 
kuhu on organiseeritud ka õpilastransport.

NÕUNI LOODUS- JA AREN-
DUSKESKUSE PUHKEALA 
RAJAMINE

Toetuse saaja – Palupera Valla-
valitsus, põhitaotleja, kaasfinantseerija.
Partner – MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskes-
kus. 
Eesmärk – Nõuni puhkeala korrastamine – soe-
tatakse trimmer-võsalõikur; võsa ja puude 
raie; heinamaa planeerimine; supluskoha 
veetaimedest puhastamine, liiva paigaldus, 
ujuvsilla ehitus; lõkkekoha ehitamine ja infos-
tendide paigaldus.
Toetaja – EV siseriiklik toetus Keskkonnapro-
grammi Looduskaitse alamprogrammist, infra-
struktuur. SA KIK komisjoni otsus 15.12.2009. 
Projekti reg. nr. 38.
Toetus – 584 746 krooni, kohustuslik omaos-
alus 64 971 krooni.
Projekti lõpp – november 2010.

NÕUNI 
KULTUURIMAJA KÜTTESÜSTEEMIDE 
EHITAMINE

Toetuse saaja – Palupera vald, põhitaotleja, 
kaasfinantseerija.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Hasartmängumaksust regionaalsete 
investeeringute andmise programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsu-
sega 15.12.2009 eraldati Nõuni kultuurimaja 
küttesüsteemide (21 termoregulaatoritega 
radiaatori paigaldus kogu hoonesse, toide saa-
dakse raamatukogu katlamajast) ehitamiseks 
164 000 krooni. Omaosalus 33 426 krooni.
Projekti lõpp – 30. juuli 2010.a.

Koostöös Eesti Punase Risti Valga Seltsiga 
oli Palupera ja Pühajärve põhikooli 52 
õpilasel ja 8 õpetajal võimalik veeta üks 

päev Pärnus. 
   Enne reisi toimus esmaabi õppepäev koolis. 
Klasside kaupa said õpilased algteadmisi esmaabi 
andmisest ja praktiliselt ka seda harjutada. Päev 
kujunes huvitavaks tänu  õppepäeva mitmekülg-
sele ja põnevaleülesehitusele. Õpilasi õpetasid ja 
juhendasid Valga Punase Risti Seltsist Aina Pääro 

ja Anneli Raidsalu.
   29. detsembril külastati Pärnu Terviseparadiisi, 
minizood ja vaadati ka jõulukuuske. Tänu headele 
abilistele Saksamaa Rotary klubist olid kõik talve-
laagri üritused õpilastele tasuta. Sisukamaks sai päev 
ka kahe kooli õpilaste omavahelisest suhtlemisest.
   Tänu meeldiva koostöö eest Valgamaa Punase Risti 
Seltsi sekretär Aina Päärole.

Palupera Põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Palupera ja Pühajärve õpilaste 
ühine reis Pärnusse

VVV matkasarja avamatk

VVV sihtasutus korraldab 16. jaanuaril 2010 algusega 
kell 11.00 2010. aasta matkasarja matkade avaürituse
TALVISE MATKA ELVA-VITIPALU maastikukaitsealal.

Piisavate lumeolude korral suusamatk kahel rajal 
12 km ja 8 km. Soovijatel võimalik pöörduda tagasi 
varem ja sõita lühemalt. Väiksematele kelgutamisvõi-
malus mäel. Tasu eest duširuumide kasutamine. Tasu 
eest suusavarustuse laenutus (piiratud koguses ja ette 
broneerides).
   Kogunemine 10.45 Rõngu vallas, Tartumaa Tervises-
pordikeskuse parklas.
Lumepuudusel toimub matk jalgsi! Palume lemmik-
loomi matkale mitte võtta.
   Palume osavõtust registreerida telefonil 5254 172 
või triinu@vvvs.ee. Üritus on tasuta.
   Kõiki matkasarja nelja matka läbijat ootab sarja 
lõppedes üllatus!

Palupera vallavalitsuse otsus 15.12.2009:

Tähelepanu! 
Algab mälumänguturniir! 
Tulemas on 17. mälumänguturniir Palupera 
valla karikale. I voor toimub 22. jaanuaril algu-
sega kell 19.00 Nõuni Maakultuurimajas. Mäng 
toimub klassikalise mälumängusüsteemi alu-
sel, kus võistkonnas on 4 mängijat (vajadusel 
võib 2 vahetada). Eraldi arvestus noortevõist-
kondadele (18 või nooremad)).
   Turniir on 3vooruline, kokku on küsimusi 
108, igas voorus 36, neist 2 on muusika-ja 4 
pildiküsimused. Mängu teemaks on Eesti ja 
kõik Eestiga seonduv. Samuti ka võimalusel 
Piibli-teemalised. Osavõtumaks on 600 krooni, 
noortevõistkondadel 300 krooni.
   Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele 
võistkondadele diplom ja kõigile võistkon-
dadele auhind, vastavalt saavutatud kohale. 
Parim Valgamaa võistkond saab maakonna 
meistri medalid. 
   Info ja registreerimine: 5139 071 Kalev 
Lõhmus, palubuss@gmail. com või 5667 
0269 Dagmar Uibo, dagmar.uibo@gmail.com. 
Registreeruda saab ka kohapeal, vahetult enne 
võistlust. 
   Peatse kohtumiseni Nõunis!

Suured tänud kõigile, kes leidsid kiirete jõulutoime-
tamiste vahel aega ning saatsid meile vahvaid ja 
toredaid fotosid ehedast jõulurõõmust. Parimaist 
parimaiks valiti „Kalli, kalli jõulumees”.
   Meie selle aasta talv on eriti lumerohke ja kutsub 
lapsi koos peredega õue lumega müttama. Kuulu-
tamegi välja uue fotokonkursi teemal „Lumeloo-
mad ja loomad lumes”.
   Konkurss kestab 7. märtsini 2010. Fotod saata 
aadressil: lumi@aloel.ee, lisada pildi pealkiri ja 
saatja kontaktandmed. Parimad saavad välja hõi-
gatud 20. märtsil koos kevade algusega. Info: 5346 
5648 Marika. 
   Haara fotokas kaasa ja õue mõnusat talve nauti-
ma!

Fotokonkurss jõudis lõ-
pule, uus on juba stardi-
joonel

Pisike heategu soojendab 
südant
Jõuluajal on kombeks ikka kingitusi teha. Kingitus 
ei peagi olema suur ja hinnaline, piisab sellestki, kui 
tuleb soojast südamest. Nõuni noored viisid jõu-

lukosti ehk pisikese kontserdi ja näidendi Kodijärve 
hooldekodu elanikele. 
   Käisime uudistamas suuri ja uhkeid jaanalinde, kes 
rõõmsalt talvituvad Eesti soojas laudas ning armas-
tavad peopesalt saiatükke noppida. Metsloomad 
said nosimiseks söödakohta kapsast, porgandit, 
viljateri. Meie vanaemad ja vanaaema-eelikud saat-
sid Maarja küla noortele jõulukingituseks sokke ning 
kindaid. Raili ja Maie Kodijärve hooldekodust aitasid 
mõned lõngatokid sokkideks kududa, sest üks soe 
enda tehtud kingitus on maailma parim kingitus.   
   Aitäh teile!

MARIKA VIKS
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AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee

Ajast ja ametitest

Puka vallavolikogus 2009. aastal

Minu poole on pöördunud mitu inimest 
küsimustega volikogu istungitel toimuva 
kohta. Kuna osutusin ka ise valituks vo-

likogusse ja osalesin kõikidel volikogu istungitel, 
valgustan toimunust hea meelega ka Puka valla 
kodanikke. Täpsustuseks lisan, et kahel volikogul 
osalesin volikogu liikmena ning vallavanemaks va-
limisel asendas mind volikogus Tiina Trees.
   18. oktoobril 2009. aastal valiti taas neljaks aastaks 
Puka valla tegevuse korraldamiseks rahva esindaja-
test volikogu. 13liikmelisse volikogusse volitas rah-
vas 8 inimest valimisliidust „Meie Koduvald“ ja 5 
inimest Eesti Keskerakonna nimekirjast. Selleks, et 
igapäevatöö saaks jätkuda, tuli valida juhid voliko-
gule ja vallavalitsusele ning moodustada volikogu 
komisjonid ning vallavalitsus.
   2009. aasta lõpuni jäänud kahe ja poole kuu jook-
sul toimus neli istungit. 29. oktoobril valiti volikogu 
esimees ja aseesimees ning kuulati ära vallavalitsu-
se lahkumispalve.
   Volikogu esimehe kandidaadiks esitas Anu Uint 
Heldur Vahti. Rohkem kandidaate ei esitatud ja 10 
poolthäälega valiti Heldur Vaht volikogu esimeheks. 
Järgmiseks esitas Heikki Kadaja volikogu aseesi-
mehe kohale Kalle Põldmägi ja temagi jäi ainsaks 
kandidaadiks. Kalle Põldmägi valiti 12 poolthäälega 
volikogu aseesimeheks.
   10. novembril kogunes värske volikogu taas, et va-
lida vallavanem, moodustada volikogu komisjonid 
ja majanduslike huvide deklaratsiooni hoidmiseks 
moodustada komisjon.
   Kalle Põldmägi valimisliidust „Meie Koduvald“ tegi 
ettepaneku vallavanemaks valida Heikki Kadaja. Irja 
Sõnum Eesti Keskerakonnast esitas konkureerivaks 
kandidaadiks Andrus Looskari valimisliidust „Meie 
Koduvald“. Vallavanemaks valiti Heikki Kadaja 7 
poolthäälega.
   Järgmiseks otsustas volikogu moodustada 6 ala-
list komisjoni: revisjonikomisjoni, eelarvekomisjoni, 
majanduse-, keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni, 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, kultuuri-, spordi- 
ning noorsootöökomisjoni ning hariduskomisjoni.
   Päevakorra viimase punktina moodustati volikogu 
majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmiseks 
komisjon koosseisus: Heldur Vaht ja Kalle Põldmä-

gi. Teisi kandidaate ei esitatud. Volikogu otsustas 
volikogu liikmete majanduslike huvide deklarat-
sioonid avaldada ajalehes Otepää Teataja.
   Informatsioonides arutas volikogu Eesti Keske-
rakonna nimekirjas kandideerinud volikogu liikme 
kohta laekunud allkirjata avaldust ja selles olevaid 
süüdistusi ebaseadusliku tegevuse kohta. Otsustati 
vastata selgitustega Otepää Teatajas.
   17. novembril kogunes volikogu taas, et valida 
komisjonidele esimehed, määrata esindajad valga-
maa Omavalitsuste Liitu ning kinnitada vallavalitsu-
se koosseis.
   Revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks esitas 
Ilme Hõbemägi valimisliidust „Meie Koduvald“ 
Kalle Põldmägi kandidatuuri ja Eesti Keskerakonna 
nimekirjast esitati Triin Tensingu kandidatuur. Triin 
Tensing ei nõustunud kandideerima ja Eesti Kesk-
erakond ei esitanud ka ühtegi teist kandidaati. Kalle 
Põldmägi osutus valituks 13 poolthäälega. 
   Kultuuri-, spordi- ning noorsootöökomisjoni 
esimeheks tegib Kalle Põldmägi ettepaneku valida 
Kajar Tilga, kes osutus ka valituks 13 häälega.   
   Hariduskomisjoni eestvedajaks pakkus Tiina Trees 
Ilme Hõbemäge, ning ka Ilme Hõbemägi osutus 13 
häälega valituks.
   Majandus-, keskkonna- ning korrakaitsekomisjoni 
esimehe kandidaadiks esitas Kajar Tilga Jaanis 
Veskimetsa. Veskimets valiti esimeheks 10 poolt-
häälega.
   Eelarvekomisjoni juhiks pakkus Ilme Hõbemägi 
Tiina Treesi, kes 11 poolthäälega eelarvekomisjoni 
esimeheks ka kinnitati.
   Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni töö juhtimist 
jätkama soovitas Ilme Hõbemägi valida Anu Uinti. 
Tema poolt hääletas 11 volikogu liiget.
   Komisjonide esimeeste valimisel ühtegi teist 
konkureerivat kandidaati või teist ettepanekut ei 
esitatud ja seega otsustas volikogus opositsioonis 
olev Eesti Keskerakond vastutusest loobuda. 
   Valgamaa Omavalitsuste Liitu valiti Puka valda 
esindama volikogu esimees Heldur Vaht ja asen-
dajaks Kalle Põldmägi. Vallavalitsuse esindajaks 
määrati Heikki Kadaja.
   Järgnevalt esitas Heikki Kadaja kinnitamiseks 
uue vallavalitsuse 5liikmelisena koosseisus: Heikki 

Kadaja, Taimi Sikk, Airin Hermann, Õnne Paimre ja 
Tõnis Mark. Vallavalitsus kinnitati 9 poolthäälega.
   8. detsembril pidas volikogu 2009. aasta viimase 
istungi. Päevakorras oli komisjonide koosseisude 
kinnitamine, Omavalitsuste Liidus vallavalitsuse 
esindajale asendaja määramine, Puka valla 2009. 
aasta lisaeelarve kinnitamine, 2009. aasta eelarve 
muutmine, volikogu esindajate määramine Puka 
Keskkooli ning Aakre Lasteaed-Algkooli hooleko-
gusse, Puka valla koerte ja kasside pidamise ees-
kirja arutamine ning jõuluraha maksmine. 
   Komisjonide koosseisud kinnitati komisjonide 
esimeeste ettepanekute alusel. Revisjonikomis-
joni kinnitati lisaks Kalle Põldmägile Irja Sõnum 
ja Heldur Vaht 11 poolthäälega. Kultuuri-, spordi- 
ning noorsootöökomisjoni esitas Kajar Tilga Helgi 
Punga, Kristi Nagla, Õnne Paimre, Heikki Kadaja ja 
Karin Salloki, kes ühehäälselt ka kinnitati.
   Hariduskomisjonis soovis Ilme Hõbemägi näha 
Tõnis Marki ja Tiina Treesi. Ettepanekut toetati üks-
meelselt. Majandus-, keskkonna- ning korrakaitse-
komisjoni soovitas Jaanis Veskimets valida Kalev 
Kiisleri ja Adu Kure. Ka seda toetati ühehäälselt.
   Eelarvekomisjoni kinnitati lisaks Tiina Treesile 
Kalle Põldmägi ja Ilme Hõbemägi. Sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni kinnitati lisaks Anu Uintile Airin 
Hermann, Marika Oksaar ja Marika Uibo. Vallava-
litsuse esindaja asendajaks Omavalitsuste Liidus 
kinnitas volikogu Tõnis Marki.
   Lisaeelarve arutamiselt soovis vallavalitsus arvele 
võtta mitmeid sihtotstarbeliselt eraldatud tulusid ja 
suunata need õigetele eelarveridadele. Volikogu 
seda ka ühehäälselt toetas.
   Eelarve muutmise juures korrigeeriti eelarvet 
peamiselt asutuste siseselt. Seda toetas 9 volikogu 
liiget, 4 olid erapooletut. 
   Puka Keskkooli hoolekogusse valiti volikogu es-
indajaks Triin Tensing ja Aakre Lasteaed-Algkooli 
hoolekogusse Anu Uint. Seda toetasid kõik voliko-
gu liikmed.
   Koerte ja kasside pidamise eeskirja arutamine 
piirdus lugemisega ja ettepanekuid ei tehtud. 
Volikogu liikmed olid päevakorda tõstatanud küsi-
muse vallavanemale jõulude puhul jõulupreemia 
maksmise küsimuse. Seda toetas 5 volikogu liiget 
ja edasisest arutamisest loobuti. Seega vallavane-
male jõuluraha ei makstud.

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Kui tihti olete viimasel ajal öelnud või kuulnud öeldavat 
lauset „Mul ei ole aega“? Kas vähemasti ühe korra? 
Kui vastasite eitavalt, kuulute nende õnnelike inimeste 

hulka, kes nii ise kui ka lähedased oskavad aega võtta ja leida. 
See on väärtus, mida kiputakse hindama vähem kui peaks. Tõsi 
on see, et meil kõikidel on ööpäevas 24 tundi aega. Tõetera on 
ka ütluses, et kui kiire mööda lasta, on aega küll. 
   Kõik eelnev viib tänase kirjutise teise osa, ehk ametite juur-
de. Aakre lasteaia pere tänab kõiki häid inimesi, kes leidsid, 
hoolimata igapäevatoimetustest, aega lastele elukutsete selgi-
tamisele pühendatud nädalatel ameteid tutvustada. Meie suur 
tänu Terje Lepikule, kes juhatas pisikesi uudistajaid majahoidja 
ametisaladustesse, Arvo Laulile, kes rääkis põllumehe elukut-
sest, politseitööd tutvustanud Aarne Vihmale ja Meelis Lillele 
ning poejuhataja Riina Kangrole. 
   Soovime, et te kõik leiaksite vahel mahti mõtiskleda aja ja 
selle jaotamise üle. Tänase mõtiskluse lõpetame salmiga Jaan 
Kaplinski luuletusest:  

Ajal alati on aega 
aeg on pika meelega
aeg on leek, mis limpsib halgu 
oma kuldse keelega

Lasteaiaõpetajad KAIA OTSA ja VELDA KRILLO Politseiniku elukutse on nii huvitav!

SÜNNID
Gabriel Feliks Jürviste  26. detsembril

Puka ja Aakre rahvamajas on 
võimalik rentida ruume
 
Puka rahvamaja remontimisel kavandati projektis 
täiendavalt ruume ürituste, õppe- ja infopäevade, 
seminaride, perekondlike sündmuste ja tähtpäeva-
de korraldamiseks. Praegu on need ruumid olemas 
ja kasutamiseks valmis.
   Puka vallavalitsus arutas 2009. aasta lõpul Puka ja 
Aakre rahvamajade ruumide kasutamise võimalusi 
ja tingimusi. Töötati välja kord ja hinnakiri. Sellega 
lootsime parandada tingimusi ürituste korraldami-
sel nii eraisikutele kui asutustele.
   Tingimustega saab tutvuda nii vallamajas kui ka 
rahvamajades. Infot saab küsida tel 527 4812.

Külaraamatukogus
raamaturiiulid
rööbiti reas,
ruumid täis
erilist raamatulõhna –
seda asutust igaüks teab:
ennast siin raamatuid sirvima seab
pensionär hommikul, 
koolipoiss õhtal…

Lugemisaastast
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et luge-
mine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. 
Pealegi on lugemine üks tasuta ajaveetmisviisidest 
- raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt 
midagi. Iga uut raamatut lahti tehes avaneb meile 
uus maailm, mille tegelastele kaasa elame ja paremal 
juhul end mõnega neist ka samastame. Või jälgime 
autori mõttelendu ja püüame sellega resoneeruda. Või 
hangime infot või õpime midagi. Või teeme seda kõike 
korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi 
sõnavara, kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta, aga 
ka mõtete väljendamise selguse, metafooride ja tihti 
ka loogika kohta. Veel parem, kui teos paneb lugejaid 
elu ja maailma üle järele mõtlema, kogema katarsist ja 
juhatab uutele (ja loodetavasti parematele) radadele.  
Lühidalt öeldes: lugemisaastat on vaja selleks, et 
loetaks rohkem.  
   http://lugemisaasta.ee/lugemisaasta.html

Lugemisest
Endise raamatukoguhoidja Ida Kärsna mälestuste järgi 
liikus varasem lugemisvara käest kätte. Selleks olid 
vaimuliku sisuga raamatud, kirikuraamatud, kalendrid 
ja juturaamatud, näiteks „Õnnetu Hirlanda”, Jenoveva 
lood. Esimese maailmasõja ajal toimusid taludes 
ühised ajalehtede ettelugemised.

Raamatukogust
1914. aastal asutati Kuigatsi Hariduse Seltsi raama-
tukogu. Seltsi põhikirja järgi „avab selts raamatuko-
gusid, lugemisetubasid, annab välja ja laotab laiali 
raamatuid, ajakirju”.
   1925. aastal asutatud Kuikatsi (hiljem Kuigatsi) Vaalu 
Rahvaraamatukogu Seltsi eesmärgiks oli „liikmete 
ja elanike üldist haridust tõsta ja nende teadmisi 
laiendada”. Eesmärgi saavutamiseks tuli avada raa-
matukogusid, lugemislaudu, korraldada piduõhtuid, 
kursusi. Seltsi tegevus oli aktiivne. Näiteks 1927. 
aasta 6. jaanuaril korraldati Kuigatsi mõisa kaitseliidu 
kodus raamatukogu heaks piduõhtu, mille eeskavas 
olid näitemäng ”Pärna talus”, rida kaunimaid laule ja 
lõpuks tants. 26. veebruaril 1928 toimunud seltsi aasta 
peakoosolekul valiti esimeheks Eduard Tapfer ning 
raamatukogu hoidjaks Martin Siimann. Seltsi asutami-
se ajal tegutses Vaalus kool, mis hiljem liitus Kuigatsi 
mõisas asunud Kuigatsi kooliga ning tõenäoliselt 
vahetus selle tõttu ka raamatukogu asupaik.
   1940. aastate alguses toodi vahepeal asukoha järgi 
nime muutnud Priipalu Haridusseltsi raamatukogu 
Priipalust Kuigatsisse. Vanim alles olev raamatukogule 
kuulunud raamat on 1925. aastast „Koidula ja Alm-
bergi kirjavahetus”. Kuigatsis asus raamatukogu 1932 
aastal Kuigatsi Tuletõrje Seltsi ja koolijuhataja Henn 
Sarve eesvedamisel endisest mõisa sõiduhobuste tall-
maneežist ehitatud seltsimaja eesruumis, kooliõpetaja 
Eerika Peebu hoole all.
   1950. aastatel remonditi rahvamaja, eemaldati uhke 
torn, tuletõrje pritsikuurist sai riidehoid, raamatukogu 
sai endale osa endisest einelauast.
   1980. aastatel muutus hoone ilme ja kasutus, ehitati 
ümber jalutusruumid, saal ja lavaosa kooli töökojaks, 
raamatukogu koliti majahoidja ruumidesse.
   Raamatukogu juurde on ikka läbi aegade kogunenud 
aktiivsed, ettevõtlikud inimesed oma mõtetega. Raske-
tel aegadel, kui suleti kool, on küla aktiivsus ja tahe ise 
midagi ära teha ärgitanud häid ideid ja ettevõtlikust. 
Tegutsema asus Külamaja Seltsing, praegu veab 
külaelu “Kodupaiga Külaselts”.
   Õpiringis oleme elu ja suhteid uurinud, arendanud 
sotsiaalseid oskusi – koostegutsemist ja mõistmist, 
arvestades osavõtjate kogemusi ja teadmisi. Siiliklubis 
on tähistatud rahvakalendritähtpäevi, tegeldud käsitöö 
ja tantsuga ning kohtutud huvitavate inimestega. 
Teabetoas on arvestatav kogu vanadest fotodest ja 
mälestustest.
   Läinud aasta lõpus tähistas oma 95. aastapäeva Kui-
gatsi Raamatukogu uuema välisilme saanud külamajas 
remonditud ruumide avamisega. Tänu selle eest 
Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoe-
tuste andmise programmile, Muinsuskaitseametile, 
Kultuuriministeeriumile ja Puka Vallavalitsusele ning 
muidugi Raidmar Ehitus OÜ kuldsete kätega meestele. 
   Nüüd ootab raamatukogu oma lugejaid ja uusi külali-
si igal tööpäeval. Olemas on hea valik uusi raamatuid, 
väärtkirjandust ja teaberaamatuid. Ja mõtleme koos, 
kuidas uusi huvitavaid tegevusi leida.

ÕNNE PAIMRE
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Kuigatsi raamatukogust

Puka staadionil on avatud valgustatud suusarada kuhu on oodatud kõik suusahuvilised.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja
kirjaliku avaliku 

enampakkumise 
vallavara müügiks. 

Sangaste vallavolikogus
 Kinnitati Sangaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arenda-

mise kava aastateks 2009-2021.
 Võeti vastu 2009. aasta teine lisaeelarve mahuga 4 770 694 

krooni.
 Muudeti volikogu 30. detsembri 2004. a määrust nr 19 

“Maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise kord”, kehtesta-
des maamaksumääraks 2,4% maa maksustamishinnast aastas ja 
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutataval maal 1,4% maa 
maksustamishinnast aastas.
 Arutati 2010. aasta vallaeelarve eelnõu.

Määrati Sangaste valla 2009. aasta majandusaasta aruande audi-
teerijaks audiitor Ulvi Sloog.
 Otsustati müüa Mäeküla külas asuv Kivestiku kinnistu kirjalikul 

avalikul enampakkumisel alghinnaga 500 000 krooni.

Sangaste vallavalitsuses

 Eraldati vallaeelarve reservfondist 30 195 krooni volikogu vali-
miste kulude katteks, 106 000 krooni osaühingule Sanva Sangaste 
katlamaja seadmete laenu ja liisingu kulude katteks, 4000 krooni 
sporditegevuse koordinaatorile isikliku sõiduauto töösõitudeks 
kasutamise kulude katteks ning 8000 krooni Keeni noortekesku-
sele inventari kulude katteks.
 Rahuldati Peeter Adleri toetuse taotlus Tiidu külas asuvale 

Rüütli kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks summas 
39 080.60 krooni.
 Rahuldati Raimo Lepiku toetuse taotlus Lauküla külas asuvale 

Palu kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks summas 
40 722 krooni.
 Jäeti rahuldamata mittetulundusühingu Sangaste Kirikumõis 

toetuse taotlus Kurevere külas Kirikumõisa kinnistul salvkaevu 
puhastamiseks ja joogiveetorustiku rajamiseks, kuna taotlus ei 
vasta kehtestatud nõuetele.
 Kinnitati Sangaste Lasteaia hoolekogu koosseisu lastevanemate 

esindajad Kadri Luik ja Sille Roomets, õpetajate esindaja Hülle 
Palloson ning vallavalitsuse esindaja Diana Sarapuu.
 Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele Sangaste alevikus 

Nooruse tänav 2 kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Finlaid Tiidu külas 

Togerpuu kinnistul asuva puidutööstuse hoone kasutuselevõ-
tuks.
 Nõustuti Sarapuu külas asuva 5,71 ha suuruse Sangaste mets-

kond 42 maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaa-
na.
 Muudeti seitsme Sangaste alevikus Mäe teel asuva katastriüksuse 

lähiaadresse.
 Muudeti seitsmekümne nelja katastriüksuse nime.
 Otsustasti lugeda kaks isikut korraldatud jäätmeveoga mittelii-

tunuks.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne üheksale isikule 

kogusummas 20 407.20 krooni.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 krooni.
 Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja kolmeküm-

nele valla vanaduspensionärile kogusummas 12 375 krooni ning 
kingipakist koosnev jõulutoetus kahesaja seitsmekümne seitsmele 
lapsele kogusummas 12 465 krooni.
 Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 11 
311 krooni.
 Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kaheksateistkümnele isikule kogusummas 8379 
krooni.
 Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele 

isikule kogusummas 24 507 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ka-
hele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
kogusummas 400 krooni.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele 

isikule.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 

katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 7374.50 krooni.

Tantsuga uude aastasse

   1) Mäeküla külas asuv Kivestiku kinnistu 
(kinnistu registriosa nr 2445540, pindala 15 323 m2, 
sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 500 000 
krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 50 

000 krooni;
   2) Tiidu külas asuv Pargi kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 2390940, pindala 6919 m2, sihtotstarve 
elamumaa). Pakkumise alghind 100 000 krooni, osa-
võtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000 krooni.

   3) Lauküla külas asuv Looallika kinnistu 
(kinnistu registriosa nr 2384340, pindala 17 517 m2, 
sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 80 000 

krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 8000 
krooni.

   4) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu 
registriosa nr 2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve 
elamumaa). Pakkumise alghind 20 000 krooni, osavõ-

tutasu 100 krooni ning tagatisraha 2000 krooni.
   5) Keeni külas Keeni tee 8-5 asuv korterio-
mand (kinnistu registriosa nr 2098540, üldpind 48,6 
m2). Pakkumise alghind 150 000 krooni, osavõtutasu 

100 krooni ning tagatisraha 15 000 krooni.
   6) Keeni külas Keeni tee 8-6 asuv korterio-
mand (kinnistu registriosa nr 2098640, üldpind 58,8 
m2). Pakkumise alghind 200 000 krooni, osavõtutasu 

100 krooni ning tagatisraha 20 000 krooni.
   
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalit-
susele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik 
Sangaste vald) hiljemalt 28. jaanuariks 2010. a kell 

14.00 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava 
kinnisasja nimi. Pakkumises peavad sisalduma 

andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampak-
kumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud 

tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks 
ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise 

kohta ning pakutav ostusumma.
   Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 28. 

jaanuariks 2010. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusar-
vele 10202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse 
märkida, millise kinnisasja eest osavõtumaks ja taga-

tisraha tasutakse.
   Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 29. 

jaanuaril 2010. a kell 10.00.
   Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pak-
kumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 
viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemu-
se kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks 

tagastamisele ei kuulu.
   Müüdava vara eest tasutav summa peab olema 

laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB 
Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse 
müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub 

ostja.
    Täiendav info telefonil 518 2016, Kaido Tamberg.

Sangaste seltsimaja ilusas saalis tantsiti 
enne 2009. aasta lõppu päris mitmel 
peol. Uus sisustus kaunistas pidusid: 

vahetult enne jõule saabusid kohale uued 
toolid ja paigaldati lavaeesriided. 
   Jõulupidude sarja avasid Sangaste valla 
ja Valga lapsed tantsulise jõuluetendusega. 
Jõululugu pakkus äratundmisrõõmu ilmselt 
just täiskasvanud publikule, kuid etenduse 
lihtsus, värvikad tegelased ja hea muusika 
panid kuulama-vaatama ilmselt igas eas 
külalise.
   Suur tänu lavastaja Katrin Kornile, kes 
suured ja väikesed lapsed lavale tõi. Iga 
taoline ettevõtmine õpetab noortele inimes-
tele koostööd, teistega arvestamist, kohuse- ja 
vastutustunnet. Ning etenduses kaasalöömi-
sest jääb kindlasti pikaks ajaks hea tunne ning 
kõik on saanud ühe väärtusliku kogemuse 
võrra rikkamaks. 
   Sangaste lasteaia ja koduste laste pidu on 
toimunud varem ka seltsimajas, kuid laval 
esinemise võimalus oli neilgi esmakordne. 
Keeni Põhikooli jõulupidu toimus aga väljas-
pool koolimaja seinu vist küll esmakordselt. 
Loodan, et nii õpilased kui ka õpetajad jäid 
rahule taolise uuendusega.
   31. detsembri öösel toimus pika vahepausi 

järel taas üks kohvik-klubi stiilis vana aasta 
ärasaatmise pidu. Lisaks ansamblile pakkusid 
elevust meie kantritantsijad ning äärmiselt 
meeldiv, et Birgit Varjun leidis võimaluse 
tulla paari lauluga tervitama kodukandi 
rahvast.
   2010. aasta ei tule kerge mitte kellegi jaoks. 
Kuid hoiame pea püsti, meele helge ja posi-

tiivse. Jaanuaris alustame mälumängu- ja 
lauatenniseturniiriga, veebruaris ootame kõiki 
iseseisvuspäeva kontserdile ning naistepäeva 
paiku on taas kohvik-klubiõhtu ja siis on laval 
ainult mehed. Olete oodatud kaasa lööma!
   Jälgige reklaami! 

MERLE TOMBAK

MTÜ Partnerlus korraldab: 
Koolituste sari „ UUED 
VÕIMALUSED“

Sari koosneb kuuest koolituspäevast. Osa võib võtta kõigist või just sellest, mille 
teema tundub kõige olulisem. Koolituse osalemistasu 25 krooni õppepäeva 

kohta katab kulutused osalejate toitlustamisele.
Koolitussari toimub kolmapäeviti 
20. jaanuarist 3. märtsini kell 10.00-15.15.
   Esimene kohtumine toimub Sangaste Seltsimajas 20.01.2010. a. 
Osalejate enamuse soovi korral on võimalik järgmised kohtumised läbi viia Keeni 
Avatud Noortekeskuses. 
   Töökoha kaotus toob üldjuhul kaasa mure, kuidas saada hakkama ilma kindla 
sissetulekuta. See mõjutab enesehinnangut – miks just mina? Ja ainult õige vähe 
lohutab teadmine, et naabritel on sama mure. Töötuks jäämine tähendab seda, et 
mitte miski pole enam päriselt endine. Elus on olukordi, mis nõuavad muutumist. 
Töötuks jäämine on üks sellistest. Koolituste sari „Uued võimalused“, mille Sangaste 
Vallavalitsuse toel ja ettepanekul on kokku pannud MTÜ Partnerlus koolitajad, on 
abiks neile, kes on töötuks jäänud hiljaaegu. Ent mitte ainult. Koolituspäevadele on 
oodatud ka inimesed, kel on töötuks jäämise oht ja inimesed, kes juba mõnda aega 
on olnud kodused ning tööturult eemal. 
Koolitusele registreerumine ja täpsem informatsioon koolituste toimumiskoha ja 
transpordivõimaluste kohta Sangaste valla sotsiaalinspektorilt Pille Sikult (mobiil: 
5247930, e-post: pille@sangastevv.ee). Koolituse sisu puudutavate küsimuste 
korral annab infot MTÜ Partnerluse projektijuhi Astrid Org, tel 52 83 552 või e-post: 
astridorg@gmail.com. 
KOOLITUSE OSAMAKS on 25 krooni, võib tasuda eelregistreerimisel või võtta kaasa 
esimesel koolituspäeval (kohvipausid).

KOOLITUSE PROGRAMM

PERE TALISPORDIPÄEV 

Laupäeval, 23. jaanuaril kell 14.00

KELLAMÄEL

Suusatamine
Kelgutamine
Lumelauahüpped
Võistlusmängud

Pakutakse kuuma teed ja suppi
Perepäeva korraldab Sangaste valla avatud noortekeskus

Lisainfo Rait Elvet 5664 8555

Tulge talvemõnusid nautima!

V Sangaste 
mälumängu

turniir

I voor reedel, 29. jaanuaril 
Sangaste seltsimajas.

Võitkonnas kuni kaks liiget.
Olete oodatud ajusid 

ragistama ja vaba aega 
veetma!

Mälumängu korraldaja on 
Tiiu Ivask

Lisainfo Merle Tombak

Lauatenniseturniir noorte-
keskuses

20. jaanuaril alates kella 17.00 registree-
rimine ja vanusegruppidesse jagamine. 
Samas võimalus harjutada uhiuuel tenni-
selaual.

NB!  Osalema on oodatud igas 
 vanuses huvilised.

27. jaanuaril alustame Sangaste valla 
lauatenniseturniiriga.
Lisainfo Rait Elvet, Merle Tombak

Lauatenniselaua soetamist toetas läbi Valga 
maavalitsuse Kohaliku omaalgatuse programm.

K. 20. 01. Motivatsioonikoolitus  /Karmel Tall (psühhoterapeut, sotsiaaltöö-ja poliitika magister)
K. 27. 01  Mis juhtub inimesega, kes kaotab töö ja kuidas uues olukorras iseendaga hak-

kama saada? Koos otsitakse sisemisi ressursse motivatsiooni ja jõu leidmiseks, et minna 
edasi ka olukorras, mis võib tunduda lootusetuna.
K.   3. 02. Võlgadest vabaks  /Reelika Sirge (jurist, töötute nõustaja)
Mida teha kui sissetulekud vähenevad, aga laenukoormus ja muud kohustused jäävad? 
K. 10. 02. Tööturul olulised oskused  /Astrid Org (töötutele suunatud nõustamisportaali www.

tugi.ee eestvedaja ja nõustaja; töötute koolitaja)
Kus liigub info vabade töökohtade kohta? Mida silmas pidada tööle kandideerimisel: kui-

das koostada CV-d, mis on motivatsioonikiri jne?
K. 17. 02. Ettevõtlus kui võimalus  /Haimar Sokk (alustavate ettevõtjate Põlvamaa mentor töö-

tutele suunatud koolitusprojektis „E-töö tugiteenusega töötust tööandjaks“)
Kui tööpakkujaid piirkonnas pole, siis ei jää muud üle, kui hakata ise ettevõtlikuks. Kas 

minna otsima tööd laia maailma või … luua endale ise töökoht.
K.   3. 03. Töiseks läbi mittetulunduse  /Ivika Nõgel (kaasava juhtimise, projektitöö ning mitte-

tulundusühingute valdkonna ekspert, Kati Orav (MTÜ Kating, Lasva valla noorsootöötaja)
Koostöö kui vajadus ja võimalus; algatused ja projektid kui enese ning kogukonna arengu 

eeldused, MTÜ kui tegutsemise vorm.
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Põllumajan-
dusettevõte 

võtab rendile

PÕLLUMAAD.

Tel. 5590 4260

LIIVI PASTAK
26.12.1953-16.12.2009

Mälestame toredat naabrimemme 
AADE PAHLBERGI
11.08.1919 - 29.12.2009

Avaldame kaastunnet Eha perele.

Katti, Mati, Aares, Ain, Aire peredega ning Viivi ja Vaino.

Tunneme südamest kaasa 
Kristiinale lastega ja Einarile

abikaasa, isa ja venna 

MATI KOPLI
kaotuse puhul.

Anneli, Kalev, Angela

KU U LU T U S E D

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

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Otepääl välja üürida 2-toaline kõi-
gi mugavustega korter. Tel. 7348 
470, 5020 797.

12 km Otepäält müüa 1,8 ha ehi-
tusmaad, olemas detailplaneering. 
Hind kokkuleppel. Tel 5744 4295.

Ostan Otepääl keskküttega 1-toali-
se korteri. Telef. 508 7529

Pottsepatööd. 5523 522, 5397 
6423

Üürin 2-3toalise ahjuküttega korte-
ri. Tel. 5593 6728

Müüa 3-toal. korter Otepääl. 
Tel.5814 6666

Soovin osta või rentida tootmis-
tegevuseks sobivat hoonet. Kõik 
pakkumised telef. 5107 312

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

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

www.mapomets.ee

Kustus elu, 
vaikis valu…

MILVI MÄGI

Sõbralikku ja energilist endist 
kolleegi mälestavad töökaaslased 

lastepäevakodu päevilt.

LUULE VUTT
02.02.1930 - 05.01.2010

ENN KENKMAA
25.07.1936 - 07.01.2010

Tunneme kaasa lähedastele 

MILVI MÄGI 
surma puhul.

Audentese SG kollektiiv

Kõik tuled kustutas öö 
ja valud vaigistas 

igavene uni.

TIIT TALVAR
29.07.1950-22.12.2009

Mälestame vaikses leinas kaua-
aegset südamlikku, abivalmis 

majanaabrit ja avaldame siirast 
kaastunnet omastele.

Kopli 1A endised ja praegused 
majaelanikud.

Marguse Puhkekeskus 
www.marguse.ee Otepääl 

võtab tööle 

töömees-
majahoidja.

Info: Tel. 5561 3469 
Mirell Jakobson või 
mirell@marguse.ee

Austatud Otepää liha-
tööstuse toodete ostjad!

ÕNNE, TERVIST JA INDU 
2010. AASTAKS!

Meeldivaid elamusi 
meie kauba tarbimisel! 

Tehke ettepanekuid 
sortimendi muutmiseks, 
et teeksime Teile veelgi 

vastuvõetavamaid 
tooteid!

Teeme koostööd!
Tänulik

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Korralik MÖÖBEL

Rootsist:
lauad, antiikdiivanid, 
toolid jms.

*Nüüd hinnad -50%
*Avatud T-L 10-15
  Lipuväljak 5, Otepää

Kohtumiseni!

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Puka > Aakre > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(19. jaanuar, 2. ja 16. veebruar, 2., 16. ja 30. märts,
13. ja 27. aprill, 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni)

Pukas A ja O kaupluse juures kell 9.00–10.00
Aakre rahvamaja parklas kell 12.45–13.45
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 310.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele 

TIIT TALVARI
surma puhul.

Otepää Spordikooli endised ja 
praegused töötajad.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Agu Teeveerele kalli ema

SELMA TEEVEERE
kaotuse puhul.

Vello, Aivo ja Ando peredega

Mälestame 

AADE PAHLBERGI
ja tunneme kaasa lahkunu 

omastele.

Aino, Siiri, Anne, Eha

Mälestame abivalmit ja 
sõbralikku Otepää AMS-i 

kauaaegset liiget

JAAN MITTI.
Tunneme sügavalt kaasa 

omastele.
Otepää AMS

Mõni hekt on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

Südamlik kaastunne Marikale ja 
perele 

ISA 
surma puhul.

Töökaaslased ReeDe-st.

Mõni hetk on valusam 
kui teine, 

mõni hetk on kohe 
väga-väga valus…

(J.Tätte)
Südamlik kaastunne Lembitule 

perega kalli venna ja onu 

SULEV VILLEMI 
kaotuse puhul.

Perek. Viigimets

Mälestame armsat ema ja 
vanaema

MILVI MÄGI
17.05.1937-06.01.2010

tütar Kaire ja poeg Mati 
peredega.

Mälestame head naabrit

MILVI MÄGI

Haldi, Urve, Meeta, Martin, 
Helmi, Hellen, Külli, Karl, Maela, 

Kalev, Hanno, Elvi.

Mälestame head sõpra

TIIT TALVARIT
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Asta ja Silver

Mälestame

LEONTINE-ELISABET 
LOKKI

Tunneme leinas kaasa 
lähedastele.

Perekond Lepik

Mälestame leinas

MILVI MÄGE

Südamlik kaastunne Endli ja 
poegade peredele ning Kaire ja 

Mati peredele.
Anneli, Angela peredega ja Tiia.

Mälestame leinas endist 
sportlast, treenerit ja sõpra

TIIT TALVARIT
Sügav kaastunne lastele 

peredega.

Evi ja Mart Lill

Mälestame sõpra 

TIIT TALVARIT 
ja tunneme kaasa lähedastele.

Margus, Peeter, Mati

Nüüd puhkab rahu puhtamas kristallis 
– SU HING.

On lõpuni käidud üks tee.
  (M.UNDER)

Head kooliõde ja sõpra 

MILVI MÄGI 
(sünd. AART)

mälestavad Valve, Elve, Eva, Hilja

Sa andsid, mida suutsid 
kandsid, mida jõudsid…

Mälestame head töökaaslast ja 
sõpra 

MILVI MÄGI
Südamlik kaastunne lastele 

peredega.

Töökaaaslased endisest Otepää 
Internaatkoolist ja TSIK-ist.

Su jalg ei astu enam 
armsaid koduradu, 

ei ava käsi koduväravat, 
Sind leinama jääb kodumaja 

igatsema koduõu.
HELMUT-GUSTAV ZIRK

08.01.1933-04.01.2009
Südamlik kaastunne abikaasale, 

poegadele ja õdedele 
perekondadega.

Endised töökaaslased Valga KEK-
ist ja Kopli 1A majaelanikud.

Tunneme kaasa Kairele ja Matile 
perega kalli ema ja vanaema

 kaotuse puhul.
Mälestame kallist õde ja tädi

MILVI MÄGI
Õde, vend ja vennapojad 

perega.

Sügav kaastunne Evelinile 
perega kalli isa ja vanaisa 

TIIT TALVARI
kaotuse puhul. 

Lasteaia Pähklike kollektiiv.

Siiras kaastunne 
JAAN MITTI

08.10.1923 - 25.12.2009
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Heino, 
Johannes, Ülo ja Eldur.

LEONTINE LOKK
31.08.1920 - 05.01.2010

ENNO PLADO
27.07.1944 - 03.01.2010

JÜRI PUURMANN
20.03.1944 - 05.01.2010

ALVINE KÕKS
02.04.1934 - 02.01.2010

Neljapäeval, 21. jaanuaril kell 18 toimub Otepää looduskeskuses 
(Kolga tee 28, Otepää aedlinn) 

LOODUSÕHTU
Rändurina Rohelisel Mandril – Reet Rannik

Taskus töö- ja puhkuseviisa, reisis ning töötas looduse- ja rännuhuviline Reet 
Rannik kaks aastat maailma kuklapoolel Austraalias. Suuruselt Euroopaga 
võrreldav kontinent on väga mitmekesise loodusega, nii näiteks asub seal 

maailma suurim kivi Uluru ja maailma suurim elusolend Suur Vallrahu.  
   Vaatame pilte ning kuulame lugusid Austraalia loodusest ja elu-olust. 

Musitseerivad Otepää muusikakooli õpilased.

   Loodusõhtul osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud. Osalemiseks 
palume eelnevalt registreeruda tel 766 9290 või 

margit.turb@keskkonnaamet.ee
Korraldajad on Keskkonnaamet ja Otepää kultuurikeskus.

 Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist, 
tel 766 9290, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Mälestame

MILVI MÄGI

Avaldame kaastunnet lahkunu 
omastele.

Otepää hooldekodu pere

IDA-HERMINE KIIS
15.10.1916 - 29.12.2009

Korstnapühkimine, 

ahjude, pliitide 
REMONT.

Litsents olemas.

Tel. 5345 9609



15. jaanuar  20108  M I T M E S U G U S T

20 aastat Otepääl

Firmajuht, lihatööstuse Edgar omanik Maie Niit 
kutsus 12. jaanuaril tänuõhtusöögile neid, kes teda 
olid Otepääle tulekul ning oma väikeettevõtte loo-
mise aegadel hea sõna ja nõuga aidanud.
   „Sellest on nüüdseks möödas 20 aastat,“ teatas 
Maie Niit. „Oleme olemas ja elame edasi!“

OT

FCE Otepää 96 sai Pre-
mium Cupil 4. koha
10. jaanuaril Lähtel toimunud Premium Cupil suu-
deti kolm esimest mängu kindlalt võita, neljandas 
ja medalikoha otsustanud kohtumises sai saatusli-
kuks üks viga. Viigiseisul 1:1 tekitas kohtuniku ot-
sus segaduse, millest sündis Operi JK võiduvärav. 
Turniiri viimane mäng ebaõnnestus aga täielikult.

SK Noorus 96 - FCE Otepää 1:4. Väravad: Koha, M. 
Käos, Puusalu, Mark.
FCE Otepää - FC Lootos 2:0. Väravad: K. Käos, 
Koha.
SK 10 Premium II - FCE Otepää 0:4. Väravad: Kikas 
2, Puusalu, Ambos.
FCE Otepää - Operi JK 1:2. Väravad: Ambos.
SK 10 Premium I - FCE Otepää 7:2. Väravad: K. 
Käos, Kikas.
   FCE Otepää 96 meeskonnas mängisid Artur Lõh-
mus, Mauri Kozlovski, Elari Kikas, Kerdo Puusalu, 
Kris Käos, Hardi-Henri Ambos, Karl Mark, Henri 
Koha ja Mait Käos. Parim mängija oli Elari Kikas.

Treener MAREK NAARIS

Tartu maraton – 50
Laupäeval, 16. jaanuaril kordab grupp suusa-
entusiaste esimese maratoni teekonda Tartust 
läbi Pangodi ja Nõuni Otepääle ning Käärikule.
   Samal päeval kell 16.30-18.30 toimub 
retrosõit „50 aastat Tartu Maratoni“. Rada 
Tehvandi-Munamägi-Tehvandi, umbes 5 km. 
Eesmärk ei ole võit, vaid osavõtt. Stiilsematele 
retrokostüümidele auhinnad! Igale osalejale 
diplom. Kosutuseks pakutakse teed, viinereid 
ja leiba. 


