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1. oktoobril avati rekonstrueeritud Tehvandi Spordikeskuse staadionikompleks,
mis on viimase aastaga
saanud uue ilme ja muutunud paljude võimalustega
aastaringse kasutusega
rahvusvaheliseks spordi- ja
turismikeskuseks.

MONIKA OTROKOVA

Otepääl valmis uhiuus Tehvandi
spordikompleks
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Iga aasta 5. oktoobril tähistatakse ülemaailmset õpetajate päeva. On saanud traditsiooniks, et oktoobrikuu alguseks selgitavad
Valga maavalitsuse haridusametnikud ja
Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingute
Liit laekunud taotluste ja üleriigilise konkursi „Aasta õpetaja” juhendi alusel välja
Valgamaa aasta õpetajad.
Meie piirkonnast pälvisid „Valgamaa
Aasta Õpetaja 2010” nimetuse: Ene Ever
– Otepää gümnaasiumi matemaatika- ja
õpiabirühma õpetaja; Leelo Kapp – Pühajärve põhikooli matemaatika- ja õpiabirühma õpetaja, pikapäevarühma kasvataja; Eva
Kosk – Puka keskkooli klassi-, eesti keele
ja õpiabirühma õpetaja, pikapäevarühma
kasvataja, rahvatantsuringi juht; Saima
Tell – Keeni põhikooli õppealajuhataja,
ühiskonnaõpetuse ja õpiabirühma õpetaja,
sotsiaalpedagoog, karjäärikoordinaator.

tulevad inimesed. Staadioni hoones
avatakse ka kohvik, et pärast füüsilist
koormust keha kinnitada. 2011. aastal
avatakse Tehvandil Otepää talispordimuuseum.
Tehvandi Spordikeskuse staadionile
rajati 1000-kohaline pinkidega põhjatribüün ja varikatusega 2200-kohaline toolidega läänetribüün. Uuenesid
ka staadioni sissepääsuteed ja parklad
ning staadioni peasissepääsu lähistele rajati Eesti suusasangarite võitude
jäädvustamiseks park. Kergejõustiku
harrastamiseks on uuel staadionil
kiirjooksurada 8 rajaga, lisaks sektorid kaugus-, kolmik-, kõrgus- ja teivashüppe ning kuulitõuke, kettaheite
ja odaviske jaoks.
Ümber staadioni valmis ka rullsuusaja rulluisurada, mis ühendub juba ole-

masoleva 6,2 km pikkuse rollerirajaga. Staadionil paikneb ka murukattega normaalmõõtmetega jalgpalliväljak
ning spetsiaalkattega sportmängude
välisväljak korvpalli, võrkpalli ja tennise mängimiseks.
Projektiväliselt püstitatakse rekonstrueerimistööde käigus staadioniehitiste koosseisu kuuluv hooldemajade
kompleks ja majandushoone.
Tehvandi staadioni rekonstrueerimistööde II etapi ehituse peatöövõtjaks
oli AS Ehitusfirma Rand&Tuulberg.
Projekt „Tehvandi staadioni rekonstrueerimine multifunktsionaalseks
aastaringse kasutusega rahvusvaheliseks spordi- ja turismikompleksiks”
sai toetust üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise meetmest, mille elluviijateks olid

Siseministeerium ja EAS. Tehvandi
suusastaadioni rekonstrueerimistööde
II etapi valmimist on kaasrahastatud
Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Otepää Gümnaasiumi direktor
Aivo Meema:
“Meil on olnud Tehvandi Spordikeskusega pikaajaline ja meeldiv
koostöö. Kui siiamaani on jäänud
mulje, et justkui meile on talvehommikuti ekstra suusarajad sisse
tõmmatud, siis nüüd on meil võimalus kasutada maailmatasemel
kergejõustikustaadioni.
Tänan Otepää Gümnaasiumi
nimel Alar Arukuuske ja tema
meeskonda selliste võimaluste
loomise eest.”

Otepää ettevõtluspäeval räägiti koostööst
6. oktoobril toimus Otepääl EASi ettevõtlusnädala
raames piirkonna ettevõtluspäev. Ettevõtlusnädala
motoks on sellel aastal koostöö.
Ettevõtluspäeva avas Valga maavanem Margus
Lepik, kokkutulnuid tervitas Otepää vallavolikogu
esimees Aivar Nigol, kes ka tunnustas valla parimaid ettevõtjaid. Valla tänukirja ja meene said UPMKymmene Otepää AS, Pühajärve Spa&Puhkekodu
ja SA Tehvandi Spordikeskus. Need ettevõtted valiti
välja nende töötajatelt laekuva tulumaksu põhjal.
Ettevõtluspäeva juhatas sisse ja tegi kokkuvõtteid
Riigikogu liige, majanduskomisjoni esimees Urmas
Klaas. Oma kogemusi vahendasid piirkonna ettevõtjad ja asutuste juhid. Tehvandi Spordikeskuse
juhataja Alar Arukuusk (pildil) rääkis Tehvandi
Spordikeskuse arengust läbi aegade. Huvitava ettekande loomemajandusest ja selle võimalustest tegi
SA Tartu Loomkeskusejuhatuse liige Raul Oreškin.
Ettevõtja ja endine Otepää vallavanem Meelis
Mälberg rääkis, miks üldse hakata ettevõtjaks ja tõi
enda kogemustel põhinevaid näiteid.
Alustava ettevõtte probleemidest ja lahendustest
andis ülevaate GMP Clubhotelli juhataja Margus
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Selgusid Valgamaa
2010. aasta õpetajad

T

egemist on ühega vähestest
aastaringse kasutusega staadionist Eestis. Tehvandi staadioni kasutatakse talvel suusastaadionina
ning suvel kergejõustiku üksikalade ja
jalgpallistaadionina nii treeninguteks
kui ka võistlusteks. Objekt vastab eri
spordialade rahvusvahelistele nõuetele
ning on paranenud ka võimalused teleülekanneteks.
„Tehvandi staadioni ja hoone valmimine loob parimad tingimused Eestis
talialade suurvõistluste korraldamiseks
maailmakarikavõistluste tasemeni välja. Lisaks saaks staadionil korraldada
nüüd ka näiteks talvel mootorkelgukrossi rahvusvahelisi tiitlivõistlusi
analoogselt Lahti staadioni võimalustega,“ ütles SA Tehvandi Spordikeskus
juhataja Alar Arukuusk.
Tema sõnul avanevad uued võimalused ka jalgpalli ja kergejõustiku
üksikalade võistluste korraldamises.
Tehvandi soovib olla ka teiste erinevate spordisündmuste võistluskeskuseks,
nagu näiteks jalgrattasõidud, autoralli, triatlon, orienteerumine, jooksmine
jne. Jätkuvalt ollakse ka stardikohaks
klubi Tartu Maratoni korraldatavale
suursündmustele.
Uue kompleksi riietusruume ja saunu saavad kasutada kõik siia sportima
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Valga maakonda esindas aasta õpetajate
üleriigilisel vastuvõtul, mis toimus 2.
oktoobril Tartus, Keeni põhikooli õppealajuhataja ja õpetaja Saima Tell.

Talvepealinn osales
sügispealinnale tiitli
üleandmisel
Tallinna linnasekretär Toomas Sepp andis
23. septembril Narva linnuses Narva linnapeale Tarmo Tammistele üle sügispealinna
tiitli ning vastava tunnistuse.
Tiitli üleandmistseremoonial osales
ka Otepää valla esindus, kuhu kuulusid
kultuurijuht Sirje Ginter, Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid ja heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa. Nad tervitasid
sügispealinna ja andsid üle talvepealinna
meene, millisse olid põimitud kõigi nelja
aastaaja motiivid.
Narvat tervitasid ka kevadpealinna Türi
esindajad ning Ida-Viru maavanem Riho
Breivel.
Tunnistuse kohaselt kehtib Narvale antud
sügispealinna tiitel astronoomilise sügise
algusest (23. septembrist) kuni astronoomilise talve alguseni (21. detsembrini).
Narva sai sügispealinna tiitli juba kolmandat korda. Esimest korda kandis Narva linn
sügispealinna tiitlit 1999. aastal ning 2009.
aastal sai Narva linn taas sügispealinnaks.
MONIKA OTROKOVA

Laupäeval, 9. oktoobril on kõigil
otepäälastel ja Otepää külalistel
võimalik tutvuda Tehvandi uue
staadionikompleksiga.

Mäll. Otepää ühe suurima tootmisettevõtte – UPMKymmene Otepää AS juhataja Ando Jukk tegi ettekande Otepää Vineeritehase eduloost.
Elevust tõi Kanepi Gümnaasiumi õpilasfirma
2KpH esitlus oma firma arengutest. Õpilasfirma tegeleb tikitud uneprillide ja käepaelte tootmisega ja
on leidnud äramärkimist nii Eestis kui ka väljaspool.
Päevale pani meeleoluka punkti Mainori Kõrgkooli
Ettevõtluse Instituudi direktori Andres Arraku ettekanne ettevõtlusõppest.

Infot huvilistele jagasid kohapeal SA Valgamaa
Arenguagentuur ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu,
degusteerida sai Otepää Lihatööstuse Edgari tooteid.
Ettevõtluspäeva korraldas Otepää vallavalitsus
koostöös EASi ja Otepää Gümnaasiumiga.
Täname kõiki konverentsil esinejaid, ettevõtjaid
ning osalejaid.
Otepää vallavalitsus

Kell 12 saab tribüünidelt jälgida
jalgpallistaadioni avamängu FC
Otepää põhikoosseisu ja duubelkoosseisu vahel.
Pärast jalgpallimängu kell 14–15 on
staadion, staadionihoone ja sportmängude väljak avatud
tutvumiseks kõigile.
Sportmängude väljakul Tehvandi
peahoone juures saavad kõik
soovijad mängida ka korvpalli.
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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 VALLAVALITSUS
Võtab teenistusse

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

kelle peamisteks tööülesanneteks on vallavolikogu- ja vallavalitsuse
õigusaktide ettevalmistamine ja avaldamine, vallavalitsuse juriidiline
teenindamine, vallakantselei juhtimine ning teiste seadustes ja valla
põhimääruses pandud ülesannete täitmine.

Töö kirjeldus:
• arendusnõuniku peamisteks
tööülesanneteks on valla arendustöö organiseerimine ja koordineerimine

Otepää vallavolikogus
23.09.2010

Kinnitati Otepää vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseis,
palgaastmed ja palgamäärad.
Vabastati ametist vallavanem Aare Matt
seoses tagasiastumisega ja maksti talle lõpparve.
Nimetati ametisse vallavanemaks Andres
Visnapuu ja määrati talle töötasu 25 000
krooni kuus.
Kinnitati vallavalitsuse liikmete arv, struktuur ja liikmed.
Kinnitati Otepää valla arengukava täitmise aruanne.
Anti luba riigihanke “Otepää valla tänavavalgustussüsteemi käidu korraldamine”
korraldamiseks ning riigihanke tulemusena
vastava hankelepingu sõlmimiseks.
Anti luba lepingu sõlmimiseks ASga
Otepää Veevärk valla teede, tänavate ja haljasalade heakorratööde teostamiseks ning
talviseks lumetõrjetöödeks neljaks aastaks.

Otepää vallavalitsuses
22.09.2010

Väljastati ehitusluba suvila rekonstrueerimiseks Kase maaüksusel Nüpli külas.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallas Nüpli külas asuvate
Setanta ja hotell Kolga-Oru kinnistuste
detailplaneering.
Määrati projekteerimistingimused Aida
maaüksusele Pilkuse külas.
Väljastati kasutusluba OÜle Otepää Veevärk Otepää vee- ja kanalisatsioonivõrgule.
Peeti võimalikuks moodustada Matsitonni
katastriüksuse piires uued katastriüksused ja
kinnistud: Matsitonni ja Väike-Hobukaku.
Anti luba projektlaagri läbiviimiseks
valla territoorumil ajavahemikul 25.0705.08.2011.
Eraldati vahendeid reservfondist.
Kanti inventari põhivarast väheväärtuslikuks varaks.
Määrati lapse sünnitoetus kahele vallakodanikule.
Määrati toetust kahele spordiklubile.
30.09.2010
Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk.
Määrati projekteerimistingimused VäikeTorni maaüksusele Kääriku külas.
Määrati projekteerimistingimused Lilian
Holtsile.
Väljastati kasutusluba abihoonele VäikeTrommi maaüksusel Otepää vallas Märdi
külas.
Määrati täiendav sotsiaaltoetus 15-le vallakodanikule.
Määrati lapse sünnitoetus kahele vallakodanikule.
Anti luba projektlaagri läbiviimiseks ajavahemikul 24.-29.10.2010.
Kinnitati lasteaed Pähklike hoolekogu
koosseis.
Kinnitati lasteaed Võrukael hoolekogu
koosseis.
Anti korraldus aastainventuuri läbi viimiseks Otepää vallavalitsuse hallatavates
asutustes.
Kinnitati allkirjaõiguslikud isikud Otepää
Vallavalitsuse arveldusarvete allkirjastamiseks.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke
“Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine 2010” avatud hankemenetluse läbiviimiseks.
Rahuldati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.
Tühistati reklaamimaks.
Määrati vallavanema asendajaks vallavanema äraloleku ajaks vallavalitsuse liige
Andres Arike.
Kinnitati riigihanke “Sõiduauto liisimine

arendusnõunik

vallasekretäri

Sobivalt kandidaadilt eeldame:
− vastavust Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2
kehtestatud nõuetele
− vähemalt kolmeaastast töökogemust avalikus sektoris
− üldiseid teadmisi Euroopa Liidu õigusest
− meeskonna juhtimiskogemust
− väga head suhtlemis- ja eneseväljendamisoskust
− otsustus- ja vastutusvõimet
− korrektsust, initsiatiivikust, lahenduskesksust, head pingetaluvust ning oskust suhelda erinevate huvigruppidega

Omalt poolt pakume:
−
−
−
−

huvitavat ja vastutusrikast tööd
enesetäiendamise võimalusi
sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi
konkurentsivõimelist palka

Kandidaadil palume esitada:
− motivatsioonikiri
− CV
− ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad
− konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad
dokumendid

Lisainfo: Töökoht asub Otepääl
Tööle asumise aeg – niipea, kui võimalik
Dokumendid palume saata hiljemalt 18.10.2010

Otepää Vallavalitsuse aadressile Lipuväljak 13, 67405 Otepää,
või e-posti teel vald@otepaa.ee
Täiendav info: Otepää Vallavalitsus 766 4800

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus
• inglise keele oskus kõnes ja kirjas,
soovitavalt teise võõrkeele oskus suhtlustasandil
• edukate projektide kirjutamise oskus ja
nende läbiviimise kogemus
• head teadmised projektide rahastamise
allikatest
Kasuks tuleb:
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku
omavalitsuse ametiasutuses
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus
ja hea suhtlemisoskus
• hea pingetaluvus
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka
Kandideerimiseks saata hiljemalt
18.10.2010.a oma sooviavaldus ja CV
aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak
13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile
vald@otepaa.ee
Lisainfo tel: 76 64 800.

Usun, et Otepääl läheb hästi
23. septembril toimunud vallavolikogu istungil valiti Otepää vallavanemaks
Andres Visnapuu. Järgnevalt tutvustab vallavanem ennast ja annab ülevaate
oma tegevustest.

Kust olete pärit ja milline on olnud teie
elukäik?
Olen pärit Võrumaalt, täpsemalt Rõugest. Olen lõpetanud Väimela 8-klassilise kooli ja seejärel Fr.R.
Kreutzwaldi nim. Võru I Keskkooli. Edasi viis õpingutetee mind Tallinna Polütehnilisse Instituuti, mille lõpetasin 1986. aastal puidutöötlemise tehnoloogia erialal. Olen pidanud erinevaid ameteid – olnud
suurte ettevõtete juht, tegelenud paljude aladega.
Viimane töökoht oli BTA Eesti Kindlustus, kus olin
Lõunaregiooni juhiks. Mul on olemas ka omavalitsuses töötamise kogemus: aastatel 1994–1996 töötasin Võru linnavalitsuses, alates 1995. aastast linnapeana, seega tunnen ja tean omavalitsuse teematikat
väga hästi. Peamisteks hobideks on sportimine ja
pillimäng: mängin kitarri, plokkflööti ja mandoliini.
Hobi korras teen ka peo- ja pulmavana tööd. Leian,
et see aitab väga hästi mõtted tööst mujale viia ning
pakub loomingulist eneseteostust. Olen abielus ja
mul on kaks last, kes on tänaseks edukalt lõpetanud
kõrgkoolid ja elavad oma elu.

Olete nädalajagu päevi saanud tutvuda
valla olukorraga, millest alustaksite?
Olen püüdnud võimalikult kiiresti ennast asjadega
kurssi viia. Esimeseks ülesandeks võtsin aktuaalsete teemade ja pooleliolevate töödega tutvumise.
Teisena ootab lahendamist personaliküsimus. Kuna
eelmine vallasekretär lahkus teenistusest omal soovil, otsime praegu uut vallasekretäri. Samuti on pikemalt aega täitmata olnud arendusnõuniku ametikoht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Olen nn “meeskonnamängija” ja minu eesmärgiks
on luua tugev ja hästitoimiv meeskond. Kõik, kellega
olen vallas seni tööülesannete täitmisel kokku puutunud, on jätnud meeldiva mulje. Loodan, et koos
suudame luua kõigi jaoks meeldiva tööõhkkonna.
Kohe-kohe on pihta hakkamas 2011. aasta eelarve
koostamine, mis on üks tähtsamaid dokumente valla elus üldse. Minu jaoks on olulised ka arenguküsimused – arengukava koostamine ja vastuvõtmine ning haridusvõrgustiku arengukavaga seonduv.
Hetkel käibki haridusvõrgustiku arengukava koostamine, mis peaks valmis saama käesoleva aasta detsembris. See on aluseks lastele ja õpetajatele parima
õpi- ja õpetamiskeskkonna loomisel.

Meedias on viimasel ajal leidnud laialdast vastukaja Pühajärve Põhikooliga
seonduv. Mis on teie arvamus?
Ennistasin Pühajärve Põhikooli direktori Miia
Pallase tagasi tööle. Viisin selles asjas läbi väga
põhjaliku analüüsi ning leian, et antud hetkel on see
ainuõige lahendus. Miia Pallase naaseb tööle alates
11. oktoobrist.

Millised on teie arvates Otepää arenguvõimalused?
Siin on väga ilus loodus, mida kohalik elanik võibolla ei pane enam tähelegi. See annab aga inspiratsiooni ka muudeks arendustegevusteks – turismiarenduseks, investeeringuteks jne. Kui vaadata Otepääd
ülejäänud Eesti kontekstis, siis usun, et Otepääl läheb hästi. Mulle on väga südamelähedane töö noortega. Leian, et noori tuleb toetada ja aidata ning anda
teadmine, et nad on kodukohta alati tagasi oodatud.
Side oma kodukohaga on väga tähtis ka edaspidises
elus, kui elutee viib mujale. See võiks olla üks võti,
mis aitab arengule kaasa.
Seega loodan, et kohalikud noored soovivad
Otepää arengusse panustada – olen meeleldi valmis aitama noori nende ideede elluviimisel. Samuti
ootan ka teiste vallaelanike ettepanekuid igas valdkonnas. Loodan, et meie koostöö tuleb meeldiv.

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

kasutusrendiga” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsus.
05.10.2010
Määrati projekteerimistingimused Elektriteenuse
maaüksusele Otepää vallas.
Määrati projekteerimistingimused Otepää linnas
Lipuväljak 28.
Määrati projekteerimistingimused Kääriku
maaüksusele Kääriku külas.
Väljastati projekteerimistingimused Kauru kinnistule 10 Kaurutootsi külas.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks
Otsa I maaüksusel Märdi külas.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine väikeehitise
püstitamiseks Otsa I maaüksusel Märdi külas.
Peeti võimalikuks moodustada Kurnakese
katastriüksuse piires uued katastriüksused ja kinnistud: Kurnakese ja Pedajaserva üksused.
Moodustati Otepää Vallavalitsuse vara inventeerimiskomisjon.
Tunnistati tühiseks Otepää Vallavalitsuse
28.05.2010 korraldus nr 2-4-279 ja sellest tulev otsus
nr 6483.
Lõpetati üürileping FIEga Ene Prants.
Rahuldati kaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
Sõlmiti tööandja eluruumi üürileping.
Väljastati ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks
Koolitare 5 maaüksusel Otepää linnas.
Moodustati riigihanke lihtsustatud hankemenetluse komisjoni moodustamiseks.

Vallavanem külastas
Otepää haridusasutusi
Möödunud nädalal külastas vallavanem Andres
Visnapuu valla haridusasutusi – Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli ning tutvus ka
Pühajärve raamatukogu tööga.
Vallavanem kohtus Otepää Gümnaasiumis
õpetajatega ning tegi koolihoones ringkäigu.
“Gümnaasiumi kaasaegselt sisustatud klassid
ning renoveeritud koolihoone jätsid väga hea
mulje,”ütles Andres Visnapuu. “Lastel on olemas
kõik võimalused õppetööks ja huvitegevuseks.”
Pühajärve Põhikoolis kohtuti õppealajuhataja
Karin Järvega. Arutati Pühajärve raamatukogu
ja lasteaiarühma tegevuse üleviimist põhikooli
ruumidesse.
“Pühajärve Põhikool paistab silma heade traditsioonide ning sõbraliku ja kokkuhoidva koolipere
ning hästikorraldatud õppetööga,” sõnas Andres
Visnapuu. “Ajapuudusel jäi seekord käimata
lasteaiarühmas, kindlasti külastan seda edaspidi,
samuti jätkan tutvumist valla teiste asutustega.”
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Lumetõrjest Otepää vallas
Kohe on saabumas sügis ning kaugel need jõuludki ära pole. Talvega kaasnevad talverõõmud,
kuid igal medalil on kaks külge. Talv toob kaasa
lume ning probleemid lumetõrjega. Paraku võttis
eelmise aasta lumerohkus ära suure osa eelarvesse planeeritud rahast ning aasta lõpp võib seega
kujuneda lumelükkamise seisukohast äärmiselt
keeruliseks.
Tahame juhtida tähelepanu suvilaomanikele,
kes pole Otepää valla kodanikud, et Otepää vallavalitsusel puudub kohustus teie teid korras hoida.
Muidugi, kui teele on sõlmitud avaliku kasutamise
leping, on vallavalitsus kohustatud teed lumevabana hoidma ning seda me kindlasti ka teeme.
Tuletame maaomanikele meelde, et kui nende
kinnistut läbib valla teede registris olev tee, palume üle vaadata teeääred ja puhastada vajadusel
need võsast. Kui teeääred on puhastamata, võib
rasketes ilmastikuoludes lumi jääda lükkamata
või tehnika viga saada. Loodame koostöös hoida
vallateed Otepää valla elanikele talvel lumevabad
ja läbitavad!

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.

Otepää Vallavalitsus

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 22. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Õpetajate päev möödus meeleoluka kontserdi saatel

5. oktoober

8. oktoober kell 19.00Otepää Kultuurikeskuses. Kontsert
“Suveõhtu romantika”. Laulud eesti filmi- ja teatrimuusikast. Maestro Olav Ehala, Tanja Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen
Veziko. Pilet 100,-/125,-

on rahvusvaheline õpetajate päev. Otepääl tähistati seda päeva 4. oktoobril kultuurikeskuses meeleoluka
kontserdiga. Õpetajaid tervitasid ja neist parimaid tunnustasid vallavolikogu esimees Aivar
Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu. Valga
maakonnas omistati Valgamaa Aasta Õpetaja
2010 nimetus üheteistkümnele pedagoogile,
kellest kaks olid Otepää vallast.
Lisaks sellele tiitlile pälvisid Otepää valla tänukirja Otepää gümnaasiumi matemaatika- ja
õpiabirühma õpetaja Ene Ever (vasakpoolsel
pildil) ning Pühajärve põhikooli matemaatika- ja õpi-abirühma õpetaja, pikapäevarühma
kasvataja Leelo Kapp.
Svingi- ja bluusirütmis esinesid õpetajatele Silvi
Vrait ja Jaan Krivel Senior Swing Bandi saatel.
Õhtu lõpetuseks pakuti üritusel osalejatele torti.

22. oktoober kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel M&K Duo. Tantsuõpetaja Veiko Ratase
juhendamisel õpime aeglase valsi samme. Pääse 50.-

Otepää Noortekeskusel on uus
juhataja asendaja

MONIKA OTROKOVA

Nüüd tean, kui raske on
olla õpetaja!

S

ellise lausega võttis õpetajate päeva
Otepää Gümnaasiumis lühidalt kokku
abiturient Henri Mündi, kes koos 33
kaaslasega reedel, 1. oktoobril noorematele
koolilastele tunde andsid.
Meie koolis on traditsiooniks ühendada kooli sünnipäev ja õpetajate päev, mis seekord algas aktusega, kus gümnaasiumi direktor Aivo
Meema andis töövolitused üheks päevaks abiturientidele. Tõsi küll, ei „ajutine“ direktor
Timo Teder ega tema asetäitjad „õppealajuhatajad“ Kersti Voolaid ja Anni Tammela ning
„huvijuht“ Hans Teder ei pääsenud koolijuhtide tähtsatesse kabinettidesse ega saanud allkirjastada olulisi dokumente, kuid oma ülesandeid täitsid nad sel päeval väga kohusetundlikult.
„Tore oli näha, kuidas nii mõnigi naljanina ja vingerpussimees meie noore direktori
karmide sõnade all looka vajus või õpetaja

noomimisele allus,“ olid klassijuhatajad Kaja
Raud ja Marika Paavo oma kasvandike üle
uhked. Nii mõnigi tulevane koolilõpetaja sai
õppetunde andes kinnitust, et tema unistuste
elukutse on just pedagoogika vallas. Enamik
noori tunnistasid aga selle ameti siiski väga
raskeks ja närvesöövaks. „Tore päev oli!“ kõlas siiski nagu ühest suust, kui viimane tund
sai antud.
Päris-õpetajad viibisid direktori ja värske
Aasta õpetaja Ene Everi juhtimisel Peipsi ääres õppereisil. Kõigest sellest võis õigel õpetajate päeval, 5. oktoobril kuulda ka 12. b klassi
õpilase Maarika Nurmoja toimetatud kooliraadio saates. Sellest jäi kõlama mõte, et meil
on põhjust olla uhked nii oma 103aastase kooli
kui ka kõikide õpetajate üle.

TEADAANNE
Otepää linnaraamatukogu viib
8. november-21. november läbi raamatufondi
inventuuri. Raamatukogu jääb sel ajal külastajatele
suletuks.
Seoses läheneva inventuuriga palume võlgnikel
tagastada raamatukogust laenutatud teosed.

KULTUURIÜRITUSED

Vallavalitsus ootab
osalema!
Otepää vald on asunud lahendama laste
vähesusest tingitud probleeme hariduskorralduses ning koostab veel selle aasta
jooksul vallaelanike, lastevanemate,
õpilaste, pedagoogide ja haridusjuhtide
osavõtul haridusvõrgu arengukava. Parima lahenduse saamiseks on väga tähtis,
et kõik, kellel on häid mõtteid, et lapsed
saaksid ka muutuvates oludes vallas
väga hea üld- ja huvihariduse, tuleksid
18. oktoobril kell 16.00–18. 00 kultuurikeskuse saalis toimuvale arutelule.
Haridusvõrgu arengukava koostamisprotsessi juhib MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.
Palume arutelust osavõtust teatada
11. oktoobriks aadressil info@hared.ee.
Oma nimelelisage, kas osalete arutelul
lapsevanemana, õpetajana, õpilasena,
huvihariduse või mõne muu rühma esindajana. See teave aitab arutelu paremini
korraldada.

Otepää Gümnaasiumi abiturientidest
meediaõpilased

Head vallakodanikud!
Kätte on jõudnud sügisene lehekoristus.
23. oktoobrini saab puude-põõsaste lehti
tuua Hundisool asuvasse biotiigi
ladustamiskohta.
Palume tuua AINULT lehti!

Info: Urmas Kuldmaa, 506 4991

Otepää Noortekeskuses on alates oktoobrikuust tööl juhataja asendaja Kadri Orav. Senine juhataja Jana Rohumets on
lapsehoolduspuhkusel.
Kadri Orav on lõpetanud Pühajärve Põhikooli, Otepää
Muusikakooli klaveri erialal, Otepää Gümnaasiumi ja 2010.
aasta kevadel Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia
huvijuht-loovtegevuse õpetaja ja draamapedagoogi erialal.
Kadrile meeldib tegeleda laulmise, tantsimise ja lumelauasõiduga.
“Soovin rohkem tutvustada noortekeskuse tegemisi, et
Otepää noored teaksid tulla ja meie tegevustes osaleda,”
rääkis Kadri Orav.
Noortekeskuse juhataja asendaja tööülesanneteks on juhtida Otepää valla noortekeskuse tööd ja koordineerida noorte tegemisi. Noortekeskuses on noortel võimalik veeta aega
oma eakaaslaste seltsis, sõlmida uusi tutvusi ja teha kodutöid.
Noortekeskus on mõeldud kõigile noortele.
Valla noortekeskusel on uued lahtiolekuajad: E 13-20; K
13-20; N 13-20.
Kadri Orava kontakttelefon on: 53 435 173 ja meiliaadress
kadri.orav@otepaa.ee.

Abivallavanem MERLIN MÜÜR

Õpetajate päev Pühajärve Põhikoolis

E

smaspäeval, 4. oktoobril oli Pühajärve Põhikoolis õpetajate päev. Sel aastal toimus see
varasemast erinevalt. Kuna meie kooli 9.
klass on üsna väike, andsid peale õpilaste tunde
ka mõned õpetajad.
Päev algas, nagu ikka, võimu üleandmisega.
Enne seda teatas õpetaja Karin Järv, et õpetaja Leelo Kapp sai sel aastal Valgamaa Aasta
Õpetaja tiitli. Algklasside õpilased laulsid ühe
laulu õpetajast. Seejärel anti võim 9. klassile.
Leping allkirjastatud, võttis sõna meie uus direktor Raimo Teder. Ta ütles, et kõik peavad õpetaja-

tele kuuletuma, olema tublid õpilased ning soovis
meile head õpetajate päeva.
Algas esimene tund, mida andsid paljude üllatuseks küll pärisõpetajad, aga hoopis teise aine
õpetajad. Tunde külastasid vahetevahel ka teised
uued õpetajad, aga muidu läks õppetöö nagu minema pidi. Uute õpetajate arvates said nad selle
ametiga hästi hakkama ja ka õpilased olid rahul.
Igal juhul oli see õpetajate päevale kohaselt üks
tore ja meeleolukas päev.
MERYLIN TIHOMIROVA

Otepää lasteaias Pähklike

Pühajärve lasteaed tervitas sügist
Kuidas saabus sügis väiksesse Pühajärve lasteaeda?
Selle lasteaiapere üheks eesmärgiks on viibida iga
päev õues ja viia läbi erinevaid tegevusi just väljaspool lasteaiaruume. Nii otsustasime koos lastega
minna Sügise sünnipäeval Pühajärve äärde ja vaadata, kuidas see sügis ikkagi tuleb. Et oleks elamuslikum, joonistati pilte looduslike materjalidega: söega,
liivaga, lehtedega.
Küll sellised pildid said toredad! Muidugi õppisime tegema ka lõket ja lõkketulel küpsetama. Kuna
lasteaias korraldatud Nunnu näitusel jäid üle mitmed
suvikõrvitsad, tükeldasime need ära ja küpsetasime
lõkketulel. Maiustada sai ka õunakoogiga, mille lapsed eelmisel päeval küpsetasid.

Kuna meie lasteaed asub Pühajärve ääres, kus
kulgevad matkarajad ja asub Looduspargi poolt
korrastatud piknikuplats, tuleb lastega koos kasutada ära see, mis on olemas. Sellised ühistegevused
jäävad meelde lastele ja see ühendab rühma. Looduslikus õpikeskkonnas muutuvad rühma liikmed
üksteisest sõltuvaks, mis omakorda aitab kaasa nii
isiksuse arengule kui ka turvalisus- ja usaldustunde
kasvule rühmas. Rühma liige saab aimu oma võimest
rakendada käitumisviise, mis aitavad kogu rühmal
eesmärke saavutada. Temaatilised tegevused kujul,
mis erinevad tavalisest töökeskkonnast, võivad vabastada mõtteid ja vaateid.
Lasteaiapere kasvatajad

alustavad taas tegevust:
beebikool – ootame lapsi vanuses 4 elukuud–
1,5 aastat Pähklikesse esmaspäeviti kell 12.00;
koduste laste mängukool – ootame lapsi vanuses 1,5–3 aastat Pähklikesse neljapäeviti
kell 11.30;
loovliikumise ja draama stuudio,
mis alustas oma tegevust oktoobris 2009. Loovliikumise ja draama stuudio töös lähtutakse lapsest
kui tervikust, toetatakse lapse loovuse arengut.
Juhendajate jaoks on olulisim näha maailma laste
pilguga, mõelda koos nendega, mitte anda hinnanguid ja kritiseerida. Läbi mängu ning koos

mõtlemise ja avastamise areneb ruumitaju, liikumine, kõne, koordinatsioon, kujutlus-ja keskendumisvõime. Eelmise õppeaasta lõpuks vormus laste
ideedest ja mängulistest elementidest omaloominguline lavastus, mida mängiti Lastekaitsepäeva
üritusel Otepää kultuurikeskuse laval. Ka sel aastal alustatakse tööd oktoobris kahes vanuserühmas: 4–6aastased ja 6–9aastased.
Kohtume Pähklikeses teisipäeval, 12. oktoobril
(4–6aastased kell 16.00; 6–9aastased kell 17.00).
Info: tel. 765 5363; mob. +372 5303 3035;
e-mail: pahklike@otepaa.ee.
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
1. oktoobril 2010:

Muudeti Palupera valla arengukava 2007-2015
järgnevalt:
Täiendati arengukava peatükki 3:
Arengueesmärk V:
SOODNE ETTEVÕTLUSKESKKOND, MITMEKESINE VÄIKEETTEVÕTLUS (Tabel 1)
Arengueesmärk VI:
AKTIIVNE KULTUURIELU (Tabel 2)
Arengueesmärk VIII:
KAASAEGNE TEHNILINE INFRASTRUKTUUR (Tabel 3)
Jäeti ära arengukava peatükist 3:
Arengueesmärk I Heakorrastatud elukeskkond,
minimiseeritud keskkonnareostus Ülesanne,
tegevus nr 1 Maastiku heakorrastatuse tagamine
alapunktis 1.6 Otepää Looduspargi teemaplaneeringu, maastikuhoolduskavade, puhkekohtade
kavade jms. koostamise korraldamine teostajate nimistust Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK);
Arengueesmärk III Mitmekesised tingimused
hariduselus, sportimiseks, aktiivseks vaba aja
veetmiseks Ülesanne, tegevus nr 3 Valla avalike puhkealade võrgustiku väljaarendamine
alapunktis 3.8 Põhikooli metsamaaga seotud
looduse õpperaja rajamine teostajate nimistust
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja tegevustest Põhikooli metsamaa kõrvalasuva metsamaa munitsipaliseerimise plaan;
Arengueesmärk III Mitmekesised tingimused
hariduselus, sportimiseks, aktiivseks vaba aja veetmiseks Ülesanne, tegevus nr 3 Valla avalike puhkealade võrgustiku väljaarendamine alapunktis
3.9 Nõuni Looduskeskuse tegevusterritooriumil
puhkeala, pargi ja matkaradade rajamine teostajate nimistust Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK).
Otsustati mitte nõustuda Lignator Mets OÜle
Miti kinnistul geoloogilise uuringuloa andmisega.
Otsustati nõustuda Kiirkandur AS kaeveloa
VALM012 muutmise taotlusega tingimustel, et
kaevandamisloa punkti 8 „eritingimused ja piirangud“ täiendatakse järgnevalt:
punkt 12: „kaevandamine, ja materjali väljavedu
toimub tööpäevadel kella 7.00-17.00, välja arvatud
kirjaliku kokkuleppe olemasolul Vana-Kasemäe
kinnistu elanikega.“ muuta järgevaks: „kaevandamine, materjali purustamine ja väljavedu toimub
tööpäevadel kella 7.00-17.00“;
lisada punkt 13: kaevandaja on kohustatud
läbi viima aastas vähemalt 1 kord salvkaevude
veetaseme seiret alljärgnevatel kinnistutel:
Vana-Kasemäe (58201:002:2012), Rabasoo
(58201:002:1630), Leede (58201:002:2380),
E e d e n i ( 5 8 2 0 1 : 0 0 2 : 21 21 ) , S a v i m ä e
(58201:002:0670) ning edastama tulemused iga
aasta ka Palupera vallale.
Kinnitati Palupera valla terviseprofiil aastateks 2010-2015.
Määratleti osaühing Palu-Teenus hankija staatuses olevaks äriühinguks riigihangete seaduse
mõistes. Kohustati osaühingu juhatusel töötada
välja ühingus teostatavate hangete läbiviimise,
hindamise ja aruandluse kord, kus on arvestatud
riigihangete seaduse sätteid hankijate kohta ning
esitada see volikogule kinnitamiseks hiljemalt 30.
november 2010. Omaniku soov on määrata hankekomisjoni oma esindaja. Osaühingu juhatusel
esitada osanikule iga-aastaselt koos majandusaasta
aruande esitamisega kinnitamiseks ülevaade eelneval majandusaastal riigihangetest.
Vastavalt laekunud taotlustele eraldati vahendeid valla 2010. eelarve reservfondist kogumahus
12 220 krooni.
Kehtestati Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord Palupera vallas.
Võeti seisukoht, et Mittetulundustegevuseks
toetuste andmise kord Palupera vallas vajab
uuesti läbivaatamist, tõenäoliselt muutmistki.
Tehti kokkuvõtteid EMOVL tegevuskavast
2007-2010.
Nimetati Palupera valla esindajad Eesti
Maarahva V kongressile.
Arutati jooksvaid küsimusi – tugimaantee nr
46 (Otepää-Tartu) remonttööde projekteerimisnõuete ettepanekud ja Palupera valla menetlemisel olev üldplaneering.

Tabel 1.
Ülesanne, tegevus

20082015

2007

3.

Elamuehituse, teenindusvõrgu arendamine

3.4
Jrk
nr

Külakeskustes videojälgimissüsteemide väljaehitamine

X

Investeeringu nimetus

AMETLIK INFO

Teostaja

Vallavalitsus, erasektor,
fondid
Maksumus

TEED JA TÄNAVAD
6.

Külakeskustes videojälgimissüsteemide väljaehitamine

1000000

Tabel 2.
Ülesanne, tegevus

2007

3.

Ajalooväärtuste korrastamine ning väärtustamine

3.2

Eestimaa ühe vähestest vee jõul töötava Hellenurme veski
hoonetekompleksi renoveerimine

Jrk
nr

Investeeringu nimetus

20082015

Teostaja

X

MTÜ Hellenurme
Veskimuuseum, fondid
Maksumus

HALJASTUS, HEAKORD, TURISM: VAATAMISVÄÄRSUSED, RANNAD, PUHKEKOHAD
Eestimaa ühe vähestest vee jõul töötava Hellenurme veski
hoonetekompleksi renoveerimine

11.

5000000

Tabel 3.
Ülesanne, tegevus

2007

2008-2015

Teostaja

Tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste Nõuni-Otepää vald
lõigul kergliiklustee rajamine

X

Riik, erasektor,
vallavalitsus

Parkla projekteerimine ja ehitamine Palupera kuivati-elamu ja
koolihoone vahelisele alale

X

Erasektor, vallavalitsus,
fondid, kolmas sektor

2.

Teede ehitamine ja renoveerimine keskustes

2.7
2.8
Jrk
nr

Investeeringu nimetus

Maksumus

TEED JA TÄNAVAD
6.

Tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste Nõuni-Otepää vald lõigul
kergliiklustee rajamine

7.

Parkla projekteerimine ja ehitamine Palupera kuivati-elamu ja koolihoone
vahelisele alale

600000

Kõhutantsijate sõpruskond laieneb
25. septembril said Valga kultuurimajas kokku Valga
linna, Läti Seda rühma ja Hellenurme kõhutantsijad.
See kokkusaamine oli ühtlasi ka peaprooviks 20.
novembril Valgas toimuvaks tantsupäevaks, kuhu on
kokku kutsutud 3 rühma Lätist ja 3 rühma Eestist.
Vastuvõtt oli väga sõbralik. Sära silmades, naeratused, kallistused, see kõik tegi südame soojaks. Rühmad
tutvustasid üksteisele õpitud tantse ja koos harjutati
tulevase esinemise ühistantsu Barsha. Kohvilauas pidasime koos plaane edaspidiseks ja ajasime niisama
naistejutte. Tundsime end nagu üks suur ja sõbralik
pere, kelle kohal liikus tohutu positiivse energia pilv.
Tore, et meie sõpruskond pidevalt laieneb. Sellises
suures peres muutuvad naised julgemaks, avatumaks,
tantsitakse suure rõõmu ja lustiga. Ühisüritustel õpime palju teistelt, imetleme sõprade tantsuoskusi ja

saame ka ennast proovile panna.
Koos oleme suutnud võõrana tunduva tantsustiili
muuta eestlatele nauditavaks ja nõutavaks. Selle
tõestuseks on rohked kutsed ja esinemised mõisates, avalikel välisesinemistel, mõisapäevadel,
hooldekodudes, kultuurimajades ja juubelitel. Oleme
saavutanud ühtekuuluvuse ja sõbraliku koostöö kolme põlvkonna vahel – tantsijaid on vanuses 6–66. Kas
pole tore?!
Aitäh sulle, armas Alla, ürituse korraldamise ja
toreda vastuvõtu eest. Aitäh sulle Tiina. Tänu sulle
oleme leidnud palju uusi sõpru, saanud juurde esinemisjulgust, oleme plastilisemad ja saame hästi läbi
tüdrukuga, kes peeglist vastu vaatamas.
Kõhutantsija ELSA

Õpetajate päev Palupera koolis
on lahe päev!

Õ

petajate päev algas tempokalt ning rõõmsalt.
Kui uued õpetajad olid oma esimese tunni
andnud, kutsuti nad kohvile, koogile.Noor
direktor pidas kõne. Pärast ametlikumat osa oli meil
välja mõeldud mäng õpetajatele. See oli sõnamäng,
mis sarnanes televiisorist nähtud “Sõnasõjale”. Selles mängus said kõik suure kõhutäie naerda. Pärast
läksime parki vahtrapuud istutama, et ka tulevastel
õpilastel oleks tööd ja palju jõudu lehti riisuda. Sellega lõppes meie mõeldud tegevus õpetajatele.
Kui päris-õpetajad olid ära läinud, saime vallutada
õpetajatetoa. Terve päev oli seal sigimist ja sagimist.
Tundide andmine sujus üllatavalt hästi. Vahel tuli küll
korrale kutsuda mõnda õpilast, aga sellega saime
hakkama.
Õpetajate päev oli väga lahe, kuid see õpetajate töö
ei ole sugugi kerge.
KAISA – direktor-õpilane

K

ui lapsed vallutasid õpetajatetoa, siis meie vallutasime bussi ja suundusime päikesepaistes
avastama Võrumaa loodust ja toredaid kohti.
Aga enne tuli veel avastada meie oma Palupera vald!
Saime teada, kus asus esimene vallamaja koos kartseriga, kus eelmine koolimaja.
Urvaste kandis mõõtsime Lauri tamme ümbermõõtu (8 õpetaja käte siruulatust) ning edasi viis
tee Uhtjärve Nõiariiki. Siin võeti meid lahkesti vastu,
räägiti selle paiga saamisloost ning võimalustest,
kuidas aega veeta suvel, talvel ja sügisel. Kõik said
luuda visata. Andrus Värniku 30 meetri rekordit me
ei suutnud küll korrata, aga vähemalt poole sellest
viskas õpetaja Malle ära.

Rõõmsad tiirud ümber müstilise kuju ja usk, et nii
see tervis, raha ja armastus tulevadki. Saime teada
mõnegi puukuju või kiige lootustandvast mõjust ning
sedagi, kui maitsvat sööki ja kooki pakutakse Nõiariigi
köögipoolel. Lusti ja elevust pakkus nõiataat Augusti
saabumine, kes lahedas võru murrakus korraldas
õpetajatele tunnikontrolli ja tublimaid autasustas.
Tagasi kodu poole viis meid tee liikluslinnakusse.
Fantastiline, kuidas hea ideega võib ühest vanast laudast suure töö ja ettevõtmisega imet teha.
Aitäh lahkele pererahvale! Oli tore päev ning koos
jõuti tõdemuseni, et sügisvärvides Eestimaa loodus
on imeilus ning meie kollektiiv mõnus ja lahe.
MARIKA – õpilane-õpetaja

V

äga vahva päev! Lapsed olid üllatavalt toredad
ja „õpetajad“ lahedad. Nii palju asjalikkust,
tõsist suhtumist. „Õpetajate“ tunnid olid väga
hästi ette valmistatud. Küll oli kena, kui üks väike poiss
tuli ja sõnas, et nüüd on küll jama majas sest üks väike tüdruk nutab. Koos asuti lohutama ning hea sõna
viis nutu ja tõi naeratuse jälle suule. Kui õpetajatele
on vaba päeva vaja, siis meie, lapsevanemad, oleme
nõus suure rõõmuga tulema asendusõpetajateks.
KAJA ja TERJE – õpetaja ja lapsevanem

Palupera vallavalitsuses
5.10.2010:

Väljastati ehitusluba Palupera külas
Pritsikuuri kinnistule Palupera külamaja teenindavate rajatiste paigaldamiseks.
Väljastati kasutusluba Palupera külas
Pritsikuuri kinnistule paigaldatud rajatistele
(2 stendi, 2 kmpl laud-toole, sahtkaev, grillikoda,
puukuur, tualett), mis teenindavad Palupera
külamaja.
Anti üks sünnipäevatoetus eakale alates 90.
eluaastast 300 krooni, kaks ühekordset toetust
a´ 300 krooni ja kuus kutse-või kõrgõppeasutuse
õpilase toetust a´ 600 krooni.

Valla 2011. a eelarvest
raha taotlemine
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2011.
aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 18. oktoobriks k.a. Palupera Vallavalitsusele. Palume täita taotlemisel
vastav vorm.
Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume
samuti esitada oma taotlused 2011. aasta valla
eelarvesse hiljemalt 18. oktoobriks k.a.
Lapsevanemad! Kui soovite, et teie andekas
laps alustaks 2011. aasta sügisest õpinguid muusikakoolis või muus huvikoolis, osaleks treeningutel, siis palume sellest teavitada vallavalitsust
kirjalikult 18. oktoobriks 2010. a. Muidu ei saa
tagada keset õppeaastat kohaliku omavalitsuse
omaosalust ja väljastada garantiikirja huvikoolile, kui sellega enne eelarve koostamist pole
arvestatud. Sel juhul tuleb kogu osalus tasuda
lapsevanemal endal!
Praegu kehtiv toetamise kord ja vormid on
saadaval http://www.palupera.ee/content/view/
110/143/, s.o. Kolmas sektor esilehel, all.

Mis kunagi oli olevik,
on juba minevik
Nii tsiteeris Aili Miks aastakümneid tagasi ilmunud ajaleheartiklist lõiku Nõuni kultuuriloo kohta.
Aga kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta.
Ja olevik on meie endi teha.
1. oktoobri õhtutundidel kogunesid teatrihuvilised Nõuni kultuurimajja, et osa saada Aili Miksi
vastilmunud raamatu „Teatrimaagia kütkes“
esitlusest. Oli näitus raamatu valmimisest, oli
küsimusi, vastuseid, meenutusi, oli lustakaid
vahemärkusi.
Aitäh sulle, Aili, et võtsid ette selle suure töö ja
vaeva ning kirjutasid Otepää Rahvateatri ajaloo
kaante vahele!
Õnnitlused eakate päeva puhul, väike kohvi- ja
küpsisepaus ning võisimegi kaasa elada teatritükile „Kuhu lähed inimene?“Rõngu Väike(n)õelad
esituses. Humoorikas näidend Põrgupõhja
Jürkast ja tema õndsaks saamise soovist. Tore,
et lavalaudadel mängisid koos kolm põvkonda ja
publikutki oli kolme põlvkonna jagu ning mõnusaid teatrielamusi jagus kõigile.
MARIKA VIKS, üks kahetuhandest, keda papa

HEI- HEI SINA TANTSUSÕBER!
Tule laupäeval, 9. oktoobril algusega kell 19
Nõuni kultuurimajja

DISKOLE.
*noored DJ Valgast
*pilet 15 krooni
Ära unusta sõpra kaasa haaramast!

Tähelepanu!
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed 15. sünnipäeva tähistatakse 15. oktoobril algusega kell
16.00. Oodatud on ka kõik lasteaia vilistlased.
Oma osalemisest anna teada e-mailile anne.
ruubel@mail.ee.

Heatujuline kepikõnniretk toimub 9. oktoobril.
Koguneme kell 13.45 Nõo-Meeri teeristis (Tartu-Valga mnt Elva poolses Nõo ristis). Kell 14.00 algava
matka kestvus kuni 3 tundi. Matk on tasuta!
Registreerimine telefonil 517 8912 (Karin). Matkapäevi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Mihklipäev
Puka Keskkoolis

Puka Vallavalitsus
MÜÜB

29. septembril oli meie koolis mihklipäeva laat. See
on meie kooli traditsioon. Laadal müüdi ise tehtud
muffineid, kaelakeesid, käevõrusid. Mina müüsin
õunakooki ja seda ostsid minult õpetajad. Kamilla
müüs kindakesi, millest kõik olid vaimustuses. Ise
olin ka, aga need ostis ära meie klassijuhataja.
Laadal oli ka tordioksjon, kus esimene tort osteti
55 krooniga ja teine 140 krooniga. Meie klassis käib
ka üks Mihkel, kellel on sellel päeval nimepäev.
Laat kestis koolipäeva lõpuni ja seal korraldati veel
mitmeid üritusi. Mulle see laat meeldis!

25. oktoobril 2010 kell 10.00
Puka Vallavalitsuses, aadressil Kooli tn. 6,
Puka alevik, Valgamaa, toimuval

EVE MÄEORG

SUULISEL ENAMPAKKUMISEL

JANNE KOEMETS, 6. klass

KAI KADAJA

Matkama läksime pärast kolmandat tundi. Kooli
poolt saime kaasa kaks saiakest ja õuna. Kui olime
natuke aega kõndinud, nägime Ruuna magasiaida varemeid. Mõne aja pärast pöörasime raudtee
poole. Igal pool oli vili juba koristatud. Läksime
üle raudtee. Seal oli väga kurviline tee ja jõudsime järve äärde. Järve ääres saime ülesanded: ühed
püüdsid kalu, teised lahendasid mälumängu.
Pärast mälumängu asusime uuesti teele. Nägime,
kui palju puid on torm maha murdnud. Mets oli
nagu filmis „Harry Potter“. Metsa-alune oli kärbseseeni täis ja väga tume. Me tegime pausi ja ootasime 4. ja 6. klassi järele. 6. klassi poisid imestasid,
kuidas me suudame nii kiiresti kõndida.
Õpetajad andsid meile kaks valikut: üks tee oli
lühem, teine pikem. Meie valisime lühema tee.
Raudtee äärest läksime haigla mäe kaudu kooli
juurde. Seal andis õpetaja meile kleepsud ja me võisime koju minna. Meile meeldis see matk väga.

Matka kontrollpunktis mälumängu küsimustele vastamas

Grupp endisi Palupera mõisakoolis õppinuid
arvavad, et äkki on teisigi kooli patrioote, kes
sooviksid asutada Seltsingu Palupera mõisakooli
vilistlaskogu või nimetust natuke kohendades...
Huvi korral tule pane sinagi algatusele oma õlg
alla meie koolimajas 15. oktoobril kell 13.00. Võta
kaasa oma või koolikaaslaste mõtteid meie rollist
edaspidiselt.
Info tel. 513 9071 või e-post palubuss@gmail.com
(Kalev).
KAJA LOKK, KALEV LÕHMUS jt

9. oktoobril algusega kell 8.00 Puka rahvamaja
juures sügislaat. Kell 10.00 laadaüritused, 20.00 puhkeõhtu ansambliga Melody Puka rahvamajas. Pilet
broneerimsel 50.- kohapeal 75.-. Info tel 527 4812.

Puka sügisjooks.
Kell 11.00 stardivad Puka staadionilt kuni
12aastased lapsed. Kell 12.00 põhidistantsi
start (ca 7 km).
Info 5330 7160

Marge Anette Koort, 3. klass, joonistus Sügismatk

Puka Spordiklubi

2010. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi
andmeid:
1. Ametisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad); 6. Riiklikku
registrisse kantud sõidukid; 7. Aktsiad ja muud väärtpaberid; 8. Pangaarved; 9. Võlad pankadele ja
teistele eraõiguslikele isikutele kui võla suurus ületab eelmise kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal palka ei maksta;10. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 12.
Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

Puka Vallavolikogu liikmed:

Palupera põhikooli
vilistlased ja endised
õpilased!

Puka sügislaat

Laupäeval, 9. oktoobril toimub

Kohtumine kirjanikuga

Lisainfo 514 2477

alghind 4 096.-

Võimalik veel registreeruda 12. oktoobril
Puka rahvamajas algavale peotantsukursusele Veiko Ratase juhendamisel.
Koguneme kell 19.00. Info tel 5274 812.

Puka Keskkooli 5. klassi õpilane RAUL SEMSUGOV

Tule, veedame mõnusa ja sisutiheda pärastlõuna. Võimalus osta kirjaniku viimati ilmunud
raamatuid ja mesindussaadusi.

Sõiduauto Volkswagen Passat,
v.a. 1992,

Osavõtutasu 100.-, tagatisraha 10 % eseme
alghinnast tasuda 1 tund enne enampakkumise
algust kohapeal kassasse või Puka Vallavalitsuse
arvelduarvele SEB 10202000580004.
Avaldusi võetakse vastu kuni 22. oktoober
2010 kell 16.00. Info tel 566 4931.

Puka kool käis
matkal „Reipalt
koolipinki“

21. oktoobril kell 15.00 on Kuigatsi Raamatukogus kohtumine kirjaniku, kardioloogi ja mesiniku
ILMAR SÄRJEGA.

alljärgneva vara:

1.Ilme Hõbemägi 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaad Pärnu maakonnas Varbla vallas 6. Sõiduautod Ford Fiesta ja Ford Mondeo
ja omavalmistatud sõudepaat (abikaasade ühisomandis) 7. Ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto, 3 tähtajalist hoiust 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Aakre Lasteaed-Algkooli
direktori töötasu, pedagoogi töötasu, käsunduslepingu tasu - Tallinna Haridusamet, hüvitis volikogu töö eest 12. 27.04.2010
2.Kalev Kiisler 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa
Tammemäe IV kinnistu Komsi külas 6. Sõiduautod Toyota Corolla ja Mazda 6 7. ei
ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu Puka Keskkoolist ja
hüvitis volikogu töö eest, pension 12. 29.04.2010
3.Kalle Põldmägi 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. puudub 6.
Sõiduauto Toyota Avensis ja traktor T-25 7. AS Valmap Grupp 8. SEB ja Swedbank
9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu ASist Valmap Grupp ja hüvitis volikogu töö eest 12.
19.04.2010
4.Andrus Looskari 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomandid üks Puka vallas Aakre külas ja üks Tallinnas, elamumaad (3 kinnistut)
Puka vallas Aakres ja Nõos (1 kinnistu), tulundusmaad (2 kinnistut) Aakre külas.
6. sõiduauto Ford Focus 7. Balti Kliima OÜ, Coolest OÜ, Swedbank AS pensionifond K4 8. Swedbank arvelduskonto ja kogumispensioni konto 9. Swedbank

AS eluasemelaen 10. Swedbank eluaseme hüpoteek 11. Balti Kliima OÜ tegevjuhi
töötasu, hüvitis volikogu töö eest 12. 01.04.2010
5.Velvo Mõttus 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. elamumaad (2
kinnistut) Puka vallas 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei ole 10. ei
ole 11. hüvitis volikogu töö eest 12. 20.04.2010
6.Karin Sallok 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand
Puka alevikus 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11.
hüvitis volikogu töö eest 12. 30.04.2010
7.Jaanis Veskimets 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6.
sõiduautod BMW 3181 ja Audi 80, ratastraktor MT3-82 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto, krediit 9. ei ole 10. ei ole 11. töötasu ASist Kiilung, hüvitis volikogu
töö eest 12. 14.04.2010
8.Irja Sõnum 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaad kinnistud Ääre tn 2 ja Võru mnt 12 6. ei ole 7. ei ole 8. ei ole 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis
volikogu töö eest, üüritulu 12. 30.04.2010
9.Kajar Tilga 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Puka
vallas Kolli külas 6. sõiduauto Ford Eskort Turnier 7. ei ole 8. SEB arvelduskonto
9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogu liikme töö eest, töötasu Driblet OÜst 12.
30.04.2010
10.Tiina Trees 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand
Puka alevikus Ääre 3, abikaasade ühisomandis maatulundusmaad (2 tk) Komsi külas 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei ole 10. autoliising 11. Töötasu
Puka Lasteaia direktori ametikohalt, hüvitis volikogu töö eest 12. 30.04.2010
11.Anu Uint 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. Sõiduauto Ford Escort (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei
ole 10. ei ole 11. Töötasu OÜlt Laadi ja Kõrgesaar ja hüvitis volikogu töö eest 12.
19.04.2010
12.Triin Tensing 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. sõiduauto (buss) Mercedes Benz Vito ja sõiduauto Audi 100 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogu töö eest 12. 20.04.2010

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

Detailplaneeringu algatamine
Sangaste Vallavolikogu 29. septembri 2010 otsusega
nr 20 algatati Kurevere külas asuva Kirikumõisa kinnistu
detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 21,65 ha.
Vastavalt taotlusele kavandatakse planeeritavale alale kalaja vähikasvatuse tiikide süsteem, majandus-, tootmis- ja
abihooned ning elamu. Detailplaneeringu eesmärgiks on
krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala,
see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine ja tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine.

Aasta õpetaja 2010:

Saima Tell ja Gunnar Sarapuu

V

algamaa Aasta õpetaja 2010 tiitli pälvis
Keeni Põhikooli õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, ühiskonnaõpetuse õpetaja, parandusõppe õpetaja ja karjäärikoordinaator Saima Tell. Keeni koolis töötab ta 1982.
aastast. Tema panus kooli arengusse on mõõtmatu.
Tunnustuse pälvis ta 2009/2010. õa töö tulemuste

eest eelkõige karjäärikoordinaatorina.
Keeni Põhikool osaleb Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse karjääriõpetuse pilootprojektis ning Saima Tell on karjääriõppe meeskonna eestvedaja. Meeskonnatöö tulemusel loodi
kooli karjääriõppe tegevuskava. Karjääriõpe
on Keeni kooli uue õppekava üks osadest. Ta

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Sangaste
Vallavalitsus (aadress Sangaste alevik Sangaste vald
67013). Detailplaneeringu koostajaks on aktsiaselts Kobras
(aadress Teguri 37B Tartu 50107). Detailplaneeringu kehtestajaks on Sangaste Vallavolikogu (aadress Sangaste alevik
Sangaste vald 67013).
Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik
tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (aadress Sangaste alevik
Sangaste vald 67013).

tutvustas maakonna karjäärikoordinaatoritele
ja klassijuhatajatele projektis osalemist ja karjääriõppeks vajalike materjalide leidmise võimalusi. Vabariiklikul tasemel osaleb Saima
Tell karjäärikoordinaatorite mentorkoolitusel.
Sisehindamise tulemuste põhjal tõsteti esile karjääriõppe tulemuslikkust meie koolis.
Saima Tell on hea abikaasa, suurepärane ema
oma pojale. Ta on palju aastaid tantsinud rahvatantsurühmas ”Tanuke”.
Saima Tell on kõrgelt hinnatud pedagoog õpilaste ja oma kolleegide hulgas. Täname tehtud
töö eest!
Sangaste valla Aasta õpetaja Gunnar Sarapuu
on harv nähtus tänapäeva Eesti koolis. Ta on
olnud meie kollektiivis peaaegu sünnist saati:
esialgu õpilasena, nüüdseks on temast saanud
meie ustav kolleeg. Hea huumorimeel ei jäta
teda maha õpilaste ja töökaaslastega suheldes.
Tema rõõmsat naeru võib kõige tihedamini
kuulda spordisaalis. Oma klassi õpilastele on
ta mehiseks eeskujuks. Tervislik ning sportlik
eluviis teevad temast eriliselt külgetõmbava
inimese.
Õpetajana on ta nõudlik ning tänu sellele on
Saima Tell on õpilaste tulemused võistlustel
ning tundides tunnustust väärt. Vastutulelik
ning heasüdamlik ÕPETAJA.

Laste rütmika ja liikumise tund
Esimene kokkusaamine 25. okroobril
kell 17.00 Sangaste Seltsimajas.
Õpime muusikat kuulama, koos
muusikaga liikuma, õpime oma keha
tundma ja kasutama.
Juhendajaks Kardi Janson

Hea tantsuhuviline
Hakkame õppima flamenkot.
Esimene kokkusaamine Sangaste
Seltsimajas.
25. oktoobril kell 18.00 (edaspidi
alguseaeg hilisem).
Juhendajaks Kadri Janson

Sõprade õhtu
23. oktoobril kell 19.00
Sangaste Seltsimajas saab toimuma üks vägev pidu

LASTE JA NOORTE

alustab

Kõigil huvilistel koguneda 26. oktoobril
kell 12.00 Sangaste Seltsimajja.
Juhendajaks Kristina Minajev Kuldrest.

Üles astub ligi 90 isetegevuslast Sangastest, Lätist ja Pukast.
Meil on kohapeal auramas kohv ja tee ning laudadel väikesed suupisted,
kuid oma piknikukorvi võite julgelt ühes võtta.
Meid tuleb tantsutama Talide pereansambel Otepäält ja siis võib juhtuda,
et „kere läheb heledaks”.

Kitarriõppurid
Ootame teid 18. oktoobril algusega
kell 18.00 Sangaste Seltsimajja.

Lisainfo Merle Tombak, 5647 2632, merle@sangastevv.ee

NB!

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud

„Kon pesäkest, sääl linnukest” (Sangaste)

Teade

solistide ring

Vajaduse ja soovi korral toimuvad edasised
tunnid noortekeskuses.
Juhendaja Tõnu Varjun.

XIII täiskasvanud õppija nädala tunnustamisüritusel Valgamaal, 11. oktoobril kell 15.00
Sangaste Lossis toimub aasta õppija, aasta
koolitaja, aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni ja omavalitsuse tunnustamine.
Olete oodatud!

Keeni kool 170

Sangaste Seltsimajas

Valgamaa vigastuste vältimise projekti raames toimub
koostöös Sangaste Vallavalitsuse ja Lõuna-Eesti
Päästekeskusega
neljapäeval, 28. oktoobril algusega kell 10.00
Sangaste Seltsimajas

Keeni kool ootab oma

17. oktoobril kell 13.00

„Hooldajatele mõeldud
ohutusalane õppepäev“

vilistlasi ning endisi õpetajaid ja töötajaid

Pühapäevane kohviklubi

BORISS
LEHTLAANEGA
Tee ja kohv kohapeal, laua katame ühiselt
Sissepääs 30 krooni,
SVPÜ liikmetele 20 krooni

KOOLI AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE

6. novembril 2010 .

Kavas:
10.00
11.00

16.30 -

lahkunute mälestamine Sangaste surnuaial

17.00 - 18.00

kogunemine ja registreerumine

18.00 - 19.00

kontsertaktus

19.00 - 20.00

pildistamine, tordisöömine

20.00 - 01.00

peoõhtu ansambliga Mini MTJ spordisaalis,
klaverikontsert

Osavõtumaks 150 krooni. Tasumine kohapeal sularahas.

Vajalik etteregistreerimine
(Ilme Lepik, Vaike Tuisk)

Õppepäeva eesmärgiks on muuta meie elukeskkond
turvalisemaks.

Info: www.keeni.edu.ee või
telefonidel 76 96 222 ja 76 96 225

11.20

11.45
12.00

14.00
14.45

15.30

Ülevaade hooldajate tegemistest
„Päästesüsteemi tutvustus“ LõEPK Valgamaa
Päästeosakonna juhataja Alar Roop
Valgamaa tulekahjude statistika ja projekti „Kodu
tuleohutuks“ tutvustus LõEPK ennetustöö büroo
vanemspetsialist Merle Liba
Kohvipaus
„Ohutus Sinu kodus“ teoreetiline loeng, mille sisu
on just suunatud erivajadustega inimestele PõEPK
ennetustöö büroo juhtivspetsialist Kairi Kilp.
Lõuna
Tulekustutite kasutamise praktiline õppus – LõEPK
ennetustöö büroo vanemspetsialist Merle Liba ja Otepää
päästekomando
Koolituse kokkuvõtte tegemine ja lõpetamine

Eelregistreerimine hiljemalt 25.10.2010 telefonil 5289 401 väga
vajalik!
Koolitusel osalemine on tasuta!

8. oktoober 2010
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KUULUTUSED
Elektritööd, väravaautomaatika,
digi-TV ja antennide, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus.
Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970
Arvutite hooldus ja remont, sat
TV ja digibokside paigaldus. tel.
524 5514
Korstnapühkija. Tel. 5392 9445,
www.tahmatont.ee
Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus.
505 6107
OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaevetööd. aws@hot.ee, tel. 5293
783
Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasuta. 5056107
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.
Kanalisatsiooni- ja veetorustike
ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee
ja reoveesüsteemi. 5,5 t roomikekskavaatori rent. 11 t. kandevõimega treileri rent. Töid teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee
email: jyritoru@jyritoru.ee. Tel:
5814 5117, 515 1985
Müüa maja Otepää äärelinnas.
tel. 5551 6179
Ostame maja Otepääl või lähiümbruses. Tel: 528 1523.
Müüa puitbriketti, 5197 8500

Edgari külalistemajas

avatud SAUN.

Välja rentida 2,3 toal mug.kort.
müüa maja Otepääl, müüa
krunt Aedlinnas, müüa palkmaja äravedamiseks. Ostetakse
2-3 toal mug. korter, raha kohe
olemas, 3-toal. võiks olla rõduga, renditakse ostuvõimalusega 2-3 toal. mug. korter.

Tulge üksi või seltskonnaga!
Hinnas saavutame kokkuleppe.
Info telef.

5343 4705.

VAIKE TUTK

30.09.1956-22.09.2010

Mälestame alati söbralikku
Siiras kaastunne Andres
Arikesele

EMA

VAIKE TUTKI

Südamlik kaastunne Andres
Arikesele perega kalli ema

surma puhul.

LEHTE ARIKE

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää Reformierakond

Südamlik kaastunne Andresele
kalli ema

surma puhul.

Südamlik kaastunne Taavi
Roosbaumile

VANAISA

LEHTE ARIKESE

kaotuse puhul.

KÜ Tehvandi elanikud

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust.

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne tütar
Heili ja poeg Tarmo
peredele kalli isa, äia ja
vanaisa

HEINO ROOSBAUMI
surma puhul.

Perekond Parik

Mälestame head kolleegi

HEINO ROOSBAUMI
Avaldame kaastunnet
omastele.

Endised kolleegid Otepää
Kiirabist.

Avaldame kaastunnet Karmole
vanaema ja Rainerile perega
ema, ämma ja vanaema
kaotuse puhul.
Majanaabrid.

Vanem üksik naisterahvas
rendib, ostab ahiküttega korteri.
Ostan metsa eraomanikult,
5569 1205.

Südamlik kaastunne Kaarinile,
Maarikale, Kristinile, Dianale
abikaasa, isa ja vanaisa

Armast naabrit

LEHTE ARIKEST
ELVI RAUDSEPP

09.09.1940-25.09.2010

VINFRID KENSNER
11.11.1931-02.10.2010

Kaastunne Heilile ja Tarmole
isa

HEINO ROOSBAUMI
surma puhul.

JAAN PAALI

mälestab ja tunneb kaasa
Andresele ja Eda perele

kaotuse puhul.
Janek Moros perega

Külli.

Elu on tundmata tee,
keegi ei tea, mil lõpeb see…

Südamlik kaastunne Karinile,
tütrele perega ja kõikidele
omastele kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja venna
surma puhul.

Head sugulast mälestavad Eha,
Ellen, Jaanus perega.

Mälestame leinas kallist

HEINO ROOSBAUM

Avaldame kaastunnet Tarmole

Mälestame endist kolleegi.
Avaldame kaastunnet
omastele.

ISA
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kaarinile
ja Maarikale perega ning kõigile
lähedastele.

SA Otepää Tervisekeskus

Kristel, Urmas, Vello, Max

Helju, Tiiu, Siiri ja Sander

Avaldame siirast kaastunnet
Andres Arikesele

Avaldame kaastunnet
Ly Haavistele

JAAN PAALI

Elu on kui habras lauluviis
heliseb kaunilt ja kustub siis.

kaotuse puhul.

surma puhul.

EMA

HEINO ROOSBAUM

LINDA KOITMÄE

SA Otepää Tervisekeskus

KÜ Muhe

Langetame leinas pea ja
avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Otepää sidemaja pere

Lehte ja Salme
Kusagil õitsevad meelespead,
tasa liiguvad tuules.
Mälestus kaunis ja hea,
kestab kaua mälus ja luules.

Väga head ja kallist sõpra

HEINO ROOSBAUMI
leinab kurbuses Eha.

LEHTE ARIKE

11.08.1932 – 04.10.2010

Mälestame kurbuses endist kauaaegset
raamatupidajat ja avaldame siirast kaastunnet tütre, poja, venna peredele.
Endised töökaaslased Otepää Tarbijate
Kooperatiivist ja kaubandustöötajate
ametiühing.

surma puhul.
Endised töökaaslased
Konsumist ja Heli.

Eeri, Evi, Ene, Liidi ja Tõnu

Südamlik kaastunne Valli
Kikasele kalli õe
surma puhul.

Kallis Karin, tunneme sulle
südamest kaasa kalli

abikaasa

JAAN PAALI

Mälestuste kaunid jäljed
meile Sinust hinge jäid

EMA

Mõni hetk on elus
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe
väga, väga valus.
(Jaan Tätte)

Ehk aitab teadmine, et kaotuseski on
kaks poolt –
valu kõrvale jääb alati ka mälestuste ilu.
Seda ei saa võtta meilt aeg,
ei inimesed.

Elu andis muret, vaeva,
elu andis õnne ka,
saatus juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema.

Südamlik kaastunne Karinile
perega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

JAAN PAALI

surma puhul.
Malle, Aime, Helju, Veera,
Ellen, Lea, Koidula, Helge

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne
Heilile ja Tarmole peredega
kalli isa, vanaisa, äia

HEINO ROOSBAUMI
kaotuse puhul!
Kersti perega

Mälestame sõbralikku
naabrimeest

Mälestus viib meid kallile kalmule,
kus mulla põues puhkab kallis isake.
Seal vaikselt vilgub küünlaleek
ja unelaulu laulab sügistuul.

Avaldame kaastunnet omastele.
Perekonnad Terve, Šmigun,
Laine, Meema, Raudsepp, Nigula
ja Laaneser.

02.10.1934-03.06.2002
76. sünni-aastapäeval mälestavad Helju, Vilve,
Ave-Ly, Kalju.

HEINO ROOSBAUMI

ENN OTT

MITMESUGUST
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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
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

KUULUTUSED
Õmblusteenused, Otepää vallavalitsuse hoone III korrus. Tel.
5619 5205

Karupesa restoran pakub
peo-, peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.

Sügisene allahindlus -15%
Valmistame endiselt ka torte ja kringleid.
Tel 76 61 500 Hotell Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää
e-mail: karupesa@karupesa.ee

Võru kalapoe kalaauto jälle igal
neljapäeval alates 7. oktoobrist
Otepää turuplatsil 12.00–13.40,
Nõunis 14.00, Sihval 14.50.
Metallkorstende puhastamine
alt üles spetsiaalse 20m pikkuse
vaieriga. Tel 539 29 445,
www.tahmatont.ee
Korstnapühkija, 5662 8835, 769
0234 (al. 19.00), Aivar. Kutsetunnistus 047977.
Esmaspäeval, 11. oktoobril kell
10.00 Otepää Kultuurikeskuses
kasutatud riiete müük, hinnad
soodsad. Norra kaup.

Otepää Lihatööstus

Emeksen OÜ

Edgar OÜ

OSTAB

kasvavat metsa, metsakinnistuid
ja raieõigust.
TEOSTAB

raie- ja kokkuveoteenust.
Tel. +372 528 9307, e-mail: emeksen.mets@mail.ee

võtab tööle
lihalõikaja.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti
(III ja IV kvartalis: 14. ja 28. september,
12. ja 26. oktoober, 9. ja 23. november,
7. ja 21. detsember)
Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
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 muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste
tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Tel. 765 5824, 510 7585

Maakonna eakate päeva peeti Otepääl
1. oktoobril peeti Otepää Kultuurikeskuses Valgamaa eakate päeva. Päeva motoks oli “Ohutu vananemine”. Mitmekesises ja harivas kavas jagati õpetlikku teooriat, vahepeal võimeldi ning lõpetuseks
oli mõnus meelelahutus koos naeruteraapiaga Heli
Vahingu ja Peeter Kaljumäe esituses. Põhilise osa
päevast moodustas eakate teavitamine kodustest
vigastustest.
Eakate päeva oli tähistama kogunenud saalitäis
eakaid nii Otepäält kui ka kogu Valgamaalt. Sõna
võtsid ja kokkutulnuid tervitasid Valga maavanem
Margus Lepik, Valgamaa Pensionäride Ühenduse
esimees Heimar Lenk ja Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Piduliku päeva puhul tunnustati Endla Misket
Hummuli vallast ja Lea Korbunit Sangaste vallast.
“Loodame, et selle päeva tähistamine ja eakate
tunnustamine saab Valgamaal traditsiooniks,”sõnas
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö peaspetsi-

Võtan rendile

põllumaad
Otepää, Palupera,
Puka, Sangaste vallas.
Tel. 5691 6128

Sügisjooksukross
Künkajooks 2010
17. oktoobril algusega kell 12.00
Tehvandi spordikeskuse hüppetorni juures.

alist Eha Anslan, kes oli ka eakate päeva peakorraldaja ning ürituse juht.
Väärikast vananemisest rääkis Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Mai Treial, eakate vigastustest
Valga Haigla arst Aasa Põder ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilased. Sportimisvõimalustest
eakatele andsid ülevaate MTÜ Otepää Kõndijad,
ohutust kodust kõneles Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö vanemspetsialist Merle Liba.
Eakate päev toimus Eesti Haigekassa projekti
“Vigastuste vältimine Valga maakonnas” raames,
koostööpartneriteks olid Otepää Vallavalitsus, SA
Otepää Tervisekeskus, MTÜ Otepää Pensionäride
Ühendus, Valga Maavalitsus, üritust toetasid
Otepää Kultuurikeskus, Valgamaa Pensionäride
Ühendus, MTÜ Otepää Invaühing ja Kohaliku
Omaalgatuse Programm.
Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Registreerimine kohapeal 11.30-11.45.

Lisainfo: Thea Tekkel, 766 8138, Merlin
Müür, merlin@otepaa.ee. 515 7487.

PIDULIK LÕIKUSTÄNUPÜHA

FC Otepää U8 osales Tartu lahtistel
meistrivõistlustel
Kokku pidasid poisid 4 võistlusmängu, kus vastasteks olid Tartu kohalikud võistkonnad. Kõikides
mängudes tuli seekord veel tunnistada vastaste
paremust. Hoolimata kaotustest oli väga positiivne
see, et kordagi ei lasknud poisid pead norgu ja
võitlesid väärikalt lõpuni.
Emotsioone ja pinget hoidsid üleval arvukad võimalused, millest meil värav õnnestus vormistada
viiel korral. Osale poistest oli see esmakordne kogemus võistlusmängus, teiste jaoks aga alles teine

kord Otepää Cupi järel. Turniiril osalemine täitis igati
oma eesmärke – saada kogemusi võistlusmängust ja
nautida jalgpalli mängimist.
Aitäh kõigile lapsevanematele, kes sõitsid kaasa
elama ja toetama!
Tulemused:
FC Otepää vs FC Santos 0:3
FC Otepää vs FC Helios I 1:5
FC Otepää vs FC Helios II 2:3
FC Otepää vs JK Tammeka 2:4
Treener Martin

Pühapäeval, 10. oktoobril, kell 14.00,
Pärna 15, Otepää.
Muusikat eesti ja heebrea keeles.
Otse Israelist tuleb külla Peeter Võsu.
Rõõmustame ühiselt, sest Looja on
meie maale kinkinud taas rikkaliku lõikuse!
Võid kaasa võtta midagi ühisele teelauale.
Korraldab Otepää Palveränduri kogudus

Inglise keel alustab K (18.15-19.30) natuke
õppinud ja N (18.15-19.30) natuke rohkem
õppinud. Otepää, Koolitare 11, Ursula Erik,
info 5381 6952 või 765 5500.

Seltskonnatantsu
kursus
algajatele
Alates 13. oktoobrist,
toimub kolmapäeviti kell 20.15-21.45 (kokku 8 korda)
seltskonnatantsu kursus algajatele
Otepää Kultuurimajas, Virulombi 2.
Kursusel õpitavateks tantsudeks on:

• Standardtantsud: aeglane valss,
fokstrott, viini valss, tango
• Ladina-Ameerika tantsud: samba,
ruutrumba, cha-cha-cha, jive
Kursuse hind inimesele on 500 krooni.
Kursust viib läbi õpetaja Veiko Ratas
Lisainformatsioon ja kursusele eelregistreerumine
aadressil veix@hot.ee või telefonil 522 6050.

