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Sangastes olid koos noored rokkarid
SIIRI PÕLDSAAR

Laupäeval, 13. novembril
kihas tavaliselt rahvatraditsioone põlvkondadele edasi
kandev Sangaste seltsimaja
hoopis isemoodi tegelastest.
Noor, ruuduliste pükste, siniseks värvitud juuste ja käsitsi
kujundatud nahktagiga oli
selle päeva kangelane.
Tundmatuseni oli muutunud ka Sangaste seltsimaja
saal, mille olid mustade ja
valgete kangaste, bändilippude ja auhinnatoolidega
kujundanud Keeni avatud
noortekeskuse noorsootöötajad. Toimus aasta rocküritus
– Valgamaa noortebändide
festival Noor Rock 2010.
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oorte alternatiivmuusikat propageerv bändifestival on välja
kasvanud paarikümne aasta
tagusest Helmes toimunud Kooli Rock
ning Valgas toimunud Raudteerock festivalidest. Festivali Noor Rock kutsus ellu
1997. aastal tookordne noor tõrvalanna ja
praegune maavalitsuse noorsootöö spetsialist Siiri Põldsaar. Esimesel aastal oli
festivali peamiseks eesmärgiks Tõrvas
tegutsenud 12le bändile ning lisaks paarile Valgas ja Otepääl tegutsenud bändile
väljundi leidmine. Seekordne pakkus
aga viiele-kuulele maakonnas tegutsevale bändile edasi tegutsemiseks lisamotivatsiooni ning turgutas maakonnas
noortebändide kahaneva trendi.
Totaalselt on muutunud noortebändide muusikastiilid. Kui esimesel festivalil oli enamiku bändide stiiliks punk
või rock, siis täna on see peamiselt metalcore. Ometi on festival oma olemuselt sama. Ajas ja ruumis kohtuvad põneva välimuse ja alternatiivse muusikatunnetusega noored.
Omamoodi traditsiooni ja järjepidevuse märgiks on ka festivali külalisbänd – igihaljas J.M.K.E., kelle auks oli iga noortebändi kavas ka
üks punklugu. Festivalist sai osa 170

Publik

osalist, olgu hingelt või muidu noort.
Siiri Põldsaare hinnangul oli publiku seas paarkümmend nüüdseks juba
täismeest, kes osalesid külalise või
bändiliikmena ka esimesel festivalil.
Võidubändi trummar Lembit Karolin
oli aga ainuke ja erakordne pillimees,
kes on esinenud kõigil seitsmel Noore
Rocki festivalil.
Bände hinnanud žürii liige Viljar
Schmidt on samuti osalenud kõikidel festivalidel, kuid selle erinevusega, et viiel aastal Valga punkbändi
Anarch lauljana ja nüüd juba teist aastat žüriis. Uskumatul kombel selgus, et
ka teine žüriiliige, Põlva bändide Urt
ja Sõjaruun trummar on kahel aastal Noorel Rockil esinenud. Kolmas
žüriiliige Juhan Nöps on aga legendaarse Viljandi rockifestivali Rock
Ramp ellukutsuja ja peakorraldaja.
Positiivset tagasisidet kogunud festivali käimalükkajad olid aga õhtuju-

hiks palutud noorsootöös ja tsikliklubis tegev Lauri Drubinš, Sangaste valla
kultuuritöötaja Merle Tombak, Valga
Maavalitsuse noorsootööspetsialist
Siiri Põldsaar, Keeni avatud noortekeskuse töötajad Rait Elvet ja Dea
Margus ning kümmekond vabatahtlikku vallast ning Valga Rockiklubist.
Lahked olid ka toetajad Valgamaa
Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp, kelle liige
esines ka laval, Sangaste Vallavalitsus,
Valga Maavalitsus, AS Sanwood ja AS
Silva Agro ning Valga Rockiklubi.
Festivalil astusid üles kuus Valgamaa bändi: Coitus Interruptus Crew,
Infected Anthem ja RUDE Tõrvast,
Remaining Bullet Aakrest ning Fear
Of Infinite War ja No Fun Valgast. Iga
bänd esines pooletunnise kavaga ja selle põhjal valisid nii publik kui ka žürii
välja enimmeeldinud.
Auhinnatseremoonial pärjati publi-

ku lemmikuks Tõrva punkbänd Coitus
Interruptus Crew, parimaks punkloo
esitajaks Aakre bänd Remaining
Bullet, parimaks solistiks Remaining
Bullet laulja Kristjan Hark, parimaks
kitarristiks mõlemas Tõrva bändis
mänginud Joonas Horn, parimaks bassistiks Rude bassist Helmer Timmer,
parimaks trummariks Joel Hainsalu
bändist Remaining Bullet. Festivali
Noor Rock 2010 peavõitjaks tunnistas
žürii Tõrva bändi RUDE.
Festivalile pani punkti jaanuaris
25aastaseks saav legendaarne punkbänd J.M.K.E. eesotsas solisti ja Eesti
esipunkari Villu Tammega. Nii ongi
festival ajalooks saanud ja seda jäänud
meenutama festivali ajaleht ja videod
youtube’is, kuid seda vaid niikauaks,
kuni aasta pärast taas Valgamaa rockima panna ja siis juba Valga Rockiklubis.
OT

Otepää turismipiirkond on vene turistidele huvipakkuv
Otepää turismipiirkonnas sõitis 29.–31. oktoobrini
ringi Peterburi reisibüroo Zolotoi Kljutš direktor
Natalja Gorbunova koos ajakirjaniku ja reisiraamatute autori Natalja Tšernigovskajaga. Väikese delegatsiooni eesmärgiks oli tutvuda erinevate turismitoodete ning -objektidega, et alustada turismigruppide ning
kultuurikollektiivide vahendamist Otepääle.
Visiidi ajal külastati piirkonna spordirajatisi, haridus- ja kultuuriasutusi, tutvuti majutus- ja toitlustusettevõtetega ning aktiivse puhkuse teenuse pakkujatega. Otepää giid Ene Pooland saatis külalisi visiidi teisel päeval ning tutvustas piirkonna ajaloolist
tausta. Koos külastati Otepää suusamuuseumi ning
liputuba. Nähtu ning kohtumised ettevõtjatega jätsid Vene esindajaile hea mulje. Eriti võimsalt mõjus
Tehvandi uus staadionikompleks ning K90 suusahüp-

pemägi. Külalisi huvitas ka aktiivne puhkus ja erinevad loodusmatkad.
Gorbunova sõnul jättis positiivse mulje siinsete
ettevõtjate töökus ja optimism, samuti temaga kohtunud inimeste vene keele oskus ning südamlikkus.
Oli ka kohtumine Otepää Gümnaasiumi direktori
Aivo Meemaga, kes tutvustas koolihoonet ja aulat
ning kultuurijuht Sirje Ginteriga, kellega arutati võimalikku kultuurialast koostööd.
Natalja Gorbunova oli Otepääl esimest korda eelmise aasta novembris. Sellest alates on ta tundnud
huvi meie piirkonna vastu. Kohtumine oktoobris
Peterburis turismimessil ja Eesti ning Lõuna-Eesti
esitlusega tutvumine andis uue tõuke konkreetseteks
koostöösammudeks. Enne Otepääd tutvuti PõhjaEesti turismipotentsiaaliga. Visiiti aitas korraldada

Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid.
Täname ettevõtjaid. Abilisi, kes toetasid visiidi läbiviimist ja tutvustasid oma tooteid: Hotell
Karupesa, Hermani pubi, Tehvandi Spordikeskus SA,
Otepää Spordihoone, Otepää Gümnaasium, Otepää
Kultuurikeskus, Pühajärve Spa- ja Puhkekeskus,
Bernhard Spa Hotell, ReeDe Villa, Hellenurme
Vesiveski-muuseum, Nuustaku Rantšo, Veetee ja
Annemäe puhkemaja, Karu-Mati puhkemaja ja
Pesor Liinid, Sangaste loss, Sangaste Rukkimaja,
Väike-Trommi turismitalu, Saare puhkemaja, GMP
Clubhotel, Otepää Suusamuuseum, giid Ene Pooland,
Leigo turismitalu, reisibüroo E-Turist, Anni Butiik ja
Otepää Naisselts.
Otepää Turismiinfokeskuse juhataja
MARE RAID

Otepää vineeritehas
sai Aasta taaskasutaja Väikese preemia
Ragn-Sellsi Aasta taaskasutaja auhindade
žürii tunnustas UPM-Kymmene Otepää vineeritehase keskkonnasõbralikku tegevust
Väikese preemiaga.
Aasta Taaskasutaja auhinnale konkureeris
20 kandidaati, kellest žürii valis välja 14. Konkursi korraldaja AS Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rein Leipalu sõnul paistavad nad silma
erakordselt suure taaskasutusse suunatavate
jäätmete hulga poolest.
Otepää vineeritehas suunab 94% jäätmeist
taaskasutusse. Eraldi sorteeritakse paber ja
papp, kile, puit, ohtlikud jäätmed ja biolagunevad jäätmed. Suurim tekkiv jäätmeliik on
puit, mis moodustab hinnanguliselt üle 80%.
Tootmispinnal on töökohtade lähedal nö minijäätmejaamad ning kasutusel on erikujundusega värvilised konteinerid sorteerimise
lihtsustamiseks. Tänavu rajas ettevõte biokomposti ehk nn mudaväljaku. Koostatakse
iga-aastast keskkonnaalast auditit. Ettevõte
on omandanud ISO 14001 sertifikaadi.
Tehase juht Ando Jukk peab sellist tunnustust oluliseks, sest Otepää vineeritehast
rajades ja arendades on keskkond olnud alati
oluline. Muret on tuntud selle pärast, et palju
head materjali läheb prügimäele. „Mulle
meeldib, et kogu Eesti keskkonnateadlikkus
on järjest paranenud ja nii ka võimalused
realiseerida ideid, kuidas vähem prügilajäätmeid tekitada,” sõnas Jukk. ”Oleme suutnud
arenguga kaasas käia. Meil töötavad väga
head inimesed, kelle abil on võimalik neid
ideid ellu viia. Ei saa alahinnata ka koostööpartnerite rolli.“
Teiste valdkondadega võrreldes on puidutööstusel taaskasutuses olulised eelised.
Materjal, mida kasutatakse toodete valmistamiseks, on oma olemuselt taastuv ressurss.
Vineeritehas on rajatud endise autoremonditehase kohale. Lisaks loodud töökohtadele
on tehas muutnud piirkonna puhtamaks.
Enne oli see ala tugevalt saastunud vanast
õlist, mis imbus pinnasesse. Pinnase puhastamiseks on kulunud miljoneid kroone.
Kõige värskem oluline keskkonnaalane
investeering oli nn mudaväljaku ehitamine,
mis sai valmis suvel. Palkide transpordil jääb
puukoore või otste külge erinevat prahti, mis
ladestub leotamisbasseini põhja. Seda vett
ei ole võimalik otse loodusesse lasta. Vineeritehas ehitas spetsiaalse torustiku Otepää
Veevärgi torustikuni ning uue mudaväljaku
abil saab tahketest leotusjäätmetest vee
välja nõrutada. Nõrutatud tahke osa sobib
komposti- või täitematerjaliks.
UPM-Kymmene Otepää vineeritehas on
piirkonna üks suurimaid ettevõtteid, kus
töötab 175 töötajat. 2000. aastal asutatud
tehas toodab kõrge kvaliteediga kasevineeri peamiselt ehitus-, mööbli-, pakke- ja
trans-porditööstusele. Üle 90% toodangust
eksporditakse. Vineeritehase tooraine pärineb peamiselt Eestist.
OT

28. novembril
kell 15.33

süütame
Otepää Keskväljakul
kuusel advendituled.
Tervituskõned ja päkapikutants!

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
03.11.2010
Määrati uus lähiaadress 73le katastriüksusele.
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Otepää- Vidrike – Pringi 10kV maakaabelliinide, Kivisaare ja Donni 10/0,4 kV komplektalajaama koos 0,4 kV maakaabelliinide,
kaablikilpide püstitamiseks seoses Kivisaare,
Ojavere, Luha, Silla, 23154 Ilmjärve- Kontsu
tee, 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Otepää vallas.
Väljastati kasutusluba Olga Mironova
üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää
vald Pühajärve küla Männi tn 10 maaüksus.
Väljastati kirjalik nõusolek Kalev Lemmikule väikeehitise püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Sihva küla Ojaääre maaüksus.
Määrati projekteerimistingimused Asle
Viiburi Kinnisvara, asukohaga Pilkuse küla
Otepää vald Otijärve maaüksus elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Esmar
Naruskile abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks, asukohaga Kassiratta
küla Kassiratta maaüksus.
Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlus.
Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Suunati Otepää vallas Otepää külas asuva
Kirikla kinnistu detailplaneering korduvale
avalikule väljapanekule.
Muudeti Otepää valla kriisikomisjoni
põhimäärust.
Q

Q

Q

Otepää valla lumetõrjet hakkab
tegema AS Otepää Veevärk

O

tepää Vallavalitsus sõlmis raamlepingu ASga
Otepää Veevärk lumetõrjetööde ja heakorrateenuste osutamiseks.
Viimaste aastate kogemused on näidanud, et kohalikud tegijad tunnevad piirkonda paremini, kui
väljastpoolt riigihanke abil saadud teenusepakkujad.
Paraku ei ole kohalikud teenusepakkujad võimelised
haldama kogu valla territooriumi. Vastavalt riigihangete seadusele ei tohi ka hankeid erinevate valla
piirkondade vahel jagada ja tükeldada.
Sellepärast on Otepää Vallavalitsus otsustanud
sõlmida raamlepingu ASga Otepää Veevärk lumetõrjetööde osutamiseks. ASl Otepää Veevärk on
sellega võimalus pakkuda allhanke korras lumetõrje

töid kohalikele ettevõtjatele. Samuti saab sel moel
kaasata ka noori töid tegema.
“Kindlasti paraneks sellisest töökorraldusest
teenuse kvaliteet,” sõnas abivallavanem Andres
Arike. “Kohalik tööde tegija tunneb oma piirkonda ja leiab lahti lükkamist vajava teeotsa kindlasti
kiiremini üles.”
Leping on sõlmitud neljaks aastaks, kuid seda on
võimalik ka ümber vaadata ja muuta.
Lumetõrjetööde osas palume ühendust võtta
AS Otepää Veevärgi juhataja Enn Sepmaga tel 518
6276.

Otepää valla jõulupuuks
saab tänavu nulg

Sünnikirjade pidulik
kätteandmine

Otepää vallavalitsus

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Selle aasta Otepää valla jõulupuu on pärit vallaelaniku kodunt. Talvepealinna jõulupuuks on sellel
aastal nulg.
Otepää valla heakorraspetsialisti Urmas Kuldmaa
sõnul jäi ilus puu Otepää valla elaniku Vahur Jõe kodus juba ammu silma. Kuna kõnealune puu kippus
viltu vajuma ja muutus ohtlikuks, nõustus puu peremees selle vallale tasuta loovutama.
Jõulupuul süüdatakse andvendituled 28. novembril kell 15.33, Otepää Keskväljakule paigaldatakse
nulg mõni päev varem.

Pühapäeval, 21. novembril kell 12 toimub Otepää
Kultuurikeskuses sünnikirjade pidulik kätteandmine Otepää vallakodanikele, kes on sündinud ajavahemikul oktoober 2009–september 2010.
Sünnikirja koos väikese meenega saavad 46 pisikest. Uusi kodanikke tervitab vallavanem, meeleolu loob oma lauludega Margit Tali. Osalistele on
kaetud ka kohvilaud.

10.11.2010
Väljastati projekteerimistingimused
Andrus Eensoole elamu ja kahe abihoone
püstitamise ehitusprojektide koostamiseks,
asukohaga Sihva küla Jõe maaüksus.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16.02.2005.
a korralduse nr 2-4-77 „Maa riigiomandisse
jätmine“ punkti 6.
Väljastati kirjalik nõusolek Erki Saarele
väikeehitise püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Mäha küla Tammuri maaüksus.
Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlus.
Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Kanti lasteaias Võrukael maha kasutuskõlbmatu vara 78 ühikut summas 20 636,90
krooni.
Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus
maha 318 eksemplari töövihikuid summas
13 155,60 krooni. Kanti Pühajärve Põhikooli
raamatukogus maha 89 eksemplari õpikuid
ja õpik-tööraamatuid summas 10 145,10
krooni. Otsustati väljastada korraldus.
Väljastati kirjalik nõusolek Lilian Holtsile
puurkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Truuta küla Mäeveere maaüksus.
Määrati MTÜle Oti Spordiklubi toetust
7000.- krooni.
Kehtestati Otepää vallas Nüpli külas asuvate Setanta ja hotell Kolga-Oru kinnistute
detailplaneering.
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14. novembril Otepää Kultuurikeskuses toimunud
isadepäeva kontserdil tunnustati Otepää valla aasta isa − treener Ants Orassoni. Tunnustati ka valla
aasta isa nominenti Peeter Kangurit.
Volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem
Andres Visnapuu andsid Ants Orassonile ja Peeter
Kangurile üle valla tänukirjad. Otepää Naisseltsi esinaine Riita Aader andis aasta isa meene. Aivar Nigol
andis Ants Orassonile ka Eesti Laskesuusatamise
Föderatsiooni aukirja.
Ants Orasson on nelja lapse isa ja nelja lapselapse vanaisa. Ta on üle 35 aasta teinud treeneritööd,
treenides laskesuusatajaid, korraldades suusavõistlusi ja spordilaagreid ning osaledes aktiivselt Otepää
spordielus. Selle kõige kõrvalt on tal jätkunud aega
oma suure hobi – mesinduse jaoks.
Peeter Kangur on viie lapse isa, juhib lisaks õpetajatööle ka MTÜ Kappermäe Seltsi.
Isadepäeva kontserdil esines Mait Maltis koos
poegade Mikko ja Jakkoga.
Aasta isa valib Otepää Naisselts. Ants Orasson
ja Peeter Kangur esitati ka Eesti Naisliitu aasta isa
kandidaadiks.

Q

21. detsembril
kell 10-16
Otepää Kultuurikeskuse pargis

Puuetega inimeste päev
kolmapäeval, 1. detsembril kell 13.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Võistlustantse esitab “Tantsud tähtedega” saates
osalenud Karin Lillemaa hollandlasest tantsupartneriga. Laulab Toivo Nikopensius.
Võta kaasa oma lähedased ja sõbrad!

15. talvepealinna

JÕULUTURG
Oma osavõtusoovist palume teatada
Otepää Naisseltsi, tel. 53 32 6679
Riita Aader.

Otepää Kultuurikeskus vajab
helitehnikut-valgustajat.
Sooviavaldus ja enesetutvustus saatke
e-mailile: sirje.ginter@otepaa.ee.

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

Detailplaneeringu arutelu
Otepää Vallavalitsus korraldab Kastolatsi külas
asuva Lemme, Laudamäe ja Tagamäe kinnistute
detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu 29.11.2010
kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas ( Lipuväljak 13, Otepää ). Planeeringuga kavandatakse kompaktse elamuala moodustamist Kastolatsi külas.

Kesk tn 21 ehitusprojekti tutvustamine
Otepää Vallavolikogu on 19.03.2008 oma otsusega
nr 1-4-20 kehtestanud Otepää linnas asuvate Kesk
tänav 21, Kolga tee 15 ja Kolga tee 17 kinnistute
detailplaneeringud. Detailplaneeringu menetlemise
käigus esitati palju vastuväiteid ning lepiti kokku, et
arendaja arvestab Aedlinna elanike soovidega ning
tutvustab neile arhitektuurilist projekti, kui projekteerimine on jõudnud sellisesse järku, et on võimalik
esimesi lahendusi tutvustada.
Põhinedes eeltoodule teatab Otepää Vallavalitsus,
et OÜ Jackal tutvustab 26. novembril algusega
kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumes (II
korrus) Kesk tn 21 ehitusprojekti.
Ehitusprojekti materjalidega on võimalik tutvuda
Otepää Vallavalitsuses tööaegadel ja Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee -> Areng ja Planeerimine> Planeeringute avalikustamine
Täiendav info: Andres Arike 5303 3031
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

AS Otepää Veevärk
langetas soojuse hinda

Q

Otepää valla aasta
isa on Ants Orasson

PLANEERINGUD

IN MEMORIAM

VALVE VALOLAHTI
8.04.1928 – 8.10.2010
Möödunud nädalavahetusel sõitis 5-liikmeline
esindus Otepäält ja Palupera vallast Vihtisse
Soome, et avaldada viimset austust Vihti-Otepää sõprussilla loojale VALVE VALOLAHTILE.
Kaastundeavaldused meie lehes ja järelehüüded Soome lehtedes andsid kurvast
faktist teadmist juba Valve surmale järgnenud
päevil. Kõigis neis, nii lahkunu kodupaigas
Vihtis kui ka siin, Otepääl, oli üks ja peamine
mõte – lahkunud on truu sõber, tark ja hea
inimene, kahe hõimurahva teineteisele lähendaja, väsimatult aina uute ja uute võimaluste
leidja, et aastaid tagasi loodud kontaktid aina
tiheneksid ja laieneksid.
Tänu Valve Valolahti ja Vambola Sipelga
juhukohtumisele Helsingis ja esimesele sõpruslepingule 22 aastat tagasi sai võimalikuks,
et Otepää ja Vihti said kolme esimese aasta
jooksul kõige aktiivsemalt suhtlevate piirkondade staatuse. Vastakuti käisid külas põllumehed, käsitöölised, arstid, õpilased, õpetajad,
koorid, rahvateatrid, ettevõtted, politseinikud,
kirikutegelased ja paljud teised. Paari aasta
jooksul vormistati ligi 480 viisat Soome, on
meenutanud Vambola Sipelgas, Otepää piirkonna esindaja sõprussilla loomisel.
Valve Valolahti pühendas oma 82 aastat kestnud elust suurema osa hariduselu juhtimisele,
olles Vihti rahvaülikooli rektor aastail 1965–
1988. Tema suureks hobiks oli lennundus,
millest sundis teda loobuma südameinfarkt
viiekümnandail eluaastail. Oma kodupaigas
ja sõprusvallas Otepääl kultuuri- ja ühiskonnaelu sündmustel osalemine oli talle omaselt
iseenesestmõistetav. Väga sageli oli ta Pühajärve Tervisekeskuses pakutavaid teenuseid
nautimas. Nii tugevdas ta tervist ja kasvatas
sõprade ridu.
Valve oli hea isa oma kolmele lapsele Mattile,
Ritvale ja Markkule ja hea abikaasa Inkile.

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

Alates 1. novembrist kehtestas AS Otepää Veevärk
Otepää küla keskasulale uue soojuse hinna – 730
krooni/MWh eest, hinnale lisandub käibemaks 20%.
Vana hind oli 796 krooni/MWh eest pluss käibemaks
20%. Tavatarbijale teeb see ligi 80 krooni kokkuhoidu MWh pealt.
AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma ütles,
et nüüdseks on Otepää küla keskasula soojuse
hind ühtlustatud Otepää linna soojuse hinnaga.
Hinnalanguse võimaldas täisautomaatse katlamaja
väljaehitamine Otepää külasse, kus varasema nelja
töötaja asemel on nüüd ametis üks töötaja.
“Arvan, et lähima paari aasta jooksul sooja hinda
tõstma ei pea,” sõnas Enn Sepma. “Meil on olemas
ka väga hea koostööpartner UPM-Kymmene Otepää
ASi ja selle juhataja Ando Jukki näol, kõrgekvaliteediline hakkepuit lubab meil toota sooja tarbijasõbralike hindadega.”
Lisainfo: Enn Sepma 518 6276.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Volikogu uus liige
Valla valimiskomisjon määras volikokku uue
liikme. Senine vallavolikogu liige Ivari Viigimets
esitas avalduse oma volituste peatamiseks
kolmeks kuuks.
Uueks volikogu liikmeks sai asendusliige Peeter
Kangur (VL Meie Otepää).

Annika!
Õnnitleme abiellumise puhul!
Otepää Vallavalitsus
Otepää Volikogu

SÜNNID
Otto-Oskar Palm
Kristjan Ladva

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.

6. novembril
13. novembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 3. detsembril.
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Valgamaa koolimood 2010

novembril
toimus Valgas
kultuuri- ja huvialakeskuses
noorteüritus
„Valgamaa koolimood 2010“,
mille teemaks oli seekord „Imeline etno“.
Pühajärve kooli kollektiooni nimi oli „Vihmakindel triibustik“. Materjalina kasutasime värvilist kilet ja kilepaela.
Ajaks, mil Valka jõudsime, oli juba kõigil
pisike närv sees. Saalis avastasime, et lava oli
täpselt teistpidi, kui olime arvestanud. Ajas
küll segadusse, kuid õnneks saime ümberkorraldusega hakkama. Kui jõudis meie proovikord, tuli päris hästi välja.
Meie kostüümiks oli kilelõngaga kaunistatud vihmakeep, kilelõngast kootud vöö ja
sussid ning punutud peapael, värvitud vihmavarjud, isetehtud kõrvarõngad ning muud
väikest pudi-padi. Näod maalisime näovärvidega eesti rahvuslike motiividega.
Peagi algas show. Olime oma vanusegrupis viimased esinejad. Kokku oli 15 erinevat
kollektsiooni, kõik väga huvitavad vaadata.
Palju näidati ka eri maade rahvuskultuuride
rõivaid. Kelle jaoks oli see etno, kelle jaoks
mitte. Plaksutati ja hõisati palju erinevatele
kollektsioonide kiituseks. Lootsime, et meile
ka ikka kaasa elatakse.

riidepoodidesse kolama. Peagi algas sõit sihtkohtadesse: majandusviktoriinist osavõtjad
Swedbanki peakontorisse ja ülejäänud klass
ökoloogia instituuti.
Swedbanki peakontoris sõitsime liftiga
kõrgeimale, üheksandale korrusele ja otsisime üles Väikese Balti saali. Kõrgelt avanes
imeline vaade Tallinna linnale. Meile pakuti
juua ja ka snäkki – puuvilju ja küpsiseid. Piret
Suitsu tegi ettekande rahamajandusest ja rääkis, kuidas rahaga ringi käia. Minu arust oli
see väga kasulik loeng. Me saime ise ka mõttetööd teha ning oma arvamust avaldada.
Pärast räägiti sellest, kuidas Swedbanki
kontorisse tööle saada. Meile jutustati, kuidas
on seal majas töötada ja olla. Seejärel juhatati
meid kontorisse, kus meid võttis üle üks sõbralik naisterahvas. Tema rääkis, kuidas seal
majas töötatakse ning tutvustas erinevaid

Ökoloogia instituudis kuulsime
ja nägime palju põnevat
3. novembril käisid Pühajärve põhikooli õpilased Tallinnas ökoloogia instituudis ja pangas. Osa 8. klassi õpilasi käis pangas, osa
instituudis. Mina käisin ökoloogia instituudis.
Loeng pidi algama kell 15. Kohale jõudsime umbes pool tundi varem. Ooteaega sisustasime kohvikus olles ja mööda maja ringi käies. Kui pool tunnikest läbi sai, algas
loeng.
Meile räägiti Maa ajaloost, sh Maa vanusest. Saime kuulda järvest, mis eri aegadel
muutus kord suuremaks, kord väiksemaks.
See oli huvitav.
Meile räägiti, millega instituudis tegel-

MERYLIN TIHOMIROVA,
Pühajärve Põhikooli 8. klass

19. novembril 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 tsa-tsa samme. Pääse 50.21. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses Otepää valla
sündinud laste sünnikirjade üleandmine.
23. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Vana Baskini
Teater “ÜLLATUSKÜLALINE”. Mängivad Helgi Sallo, Pille
Lukin, Tõnu Kilgas, Terje Pennie, Natali Lohk, Väino Laes,
Raivo Mets. Piletite eelmüük Otepää Kultuurikeskuses E-R
9.00-13.00 ja Otepää Turismiinfokeskuses. Pilet 125.-/150.-.
25. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Kaugsuhe. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.28. novembril kell 15.33 süütame Otepää raeplatsil kuusel
advendituled. Tervituskõned ja päkapikutants!
Otepää Kultuurimajas kell 16.00 Pille Lille Muusikute
Toetusfond esitleb: Jõuluaaria. Monika Helme (sopran), Piia
Paemurru (klaver), kavas: Ch. Gounod, G. Verdi, G. Donizetti,
J. Offenbach. Kontsert tasuta.
30.novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Kontsertetendus “Vaid Sulle kuulub mu süda”. Raimond
Valgre kirju Niina Vassiljevale loeb Rain Simmul. Valgre ja
teiste tema ajastu heliloojate laule esitavad kitarri saatel lisaks
Simmulile Heli Vahing ja Jaan Sööt. Pilet 125.-/150.2. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO Söö,
palveta, armasta. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.-

Sõjalis-mardilik isadepäev
lasteaias Võrukael

Väga huvitav õppereis Tallinna
3. novembril käis 8. klass Tallinnas õppereisil.
Meie klassist võtsid paljud osa majandusviktoriinist. Alguses pidid Tallinnasse minema
ainult majandusviktoriinis paremini esinenud
õpilased, kuid kui õpetaja Peeter Kangur sellest kuulis, tekkis tal kohe idee minna kogu
klassiga. Nii see ka läks.
Sõit algas rahulikult. Üsna pea hakkasid
poisid kõva häält tegema. Mõned aga õppisid,
teised kuulasid muusikat ja tüdrukud kudusid.
Õpetaja Peeter lubas, et kahe tunni pärast hakkab ta meile füüsika ja keemia tundi andma,
aga seda õnneks (või kahjuks) ei juhtunud.
Ilmselt ta ei tahtnud üritadagi meid taltsutada.
Kui Tallinnasse jõudsime, oli meil tunnike
veel aega. Käisime sadama lähedal kaubanduskeskuses. Poisid tormasid kohe Hesburgerisse
sööma, tüdrukud (meid oli kolm) aga läksid

esikolmikus me ei pälvinud, kuid me ei olnud
kurvad, sest tähtis pole võit, vaid osavõtt ja
eriauhind tõestab, et jäime meelde.
Oma meeskonnaliikmete sõnul olime vägaväga tublid: meie esinemine oli emotsionaalne
ja erines teistest, vastupidiselt teistele tiimidele
me naeratasime rohkem. Ütleme suurima tänu
meie juhendajale Ave Kruusmaale ja 6.-9. klassi tüdrukutele, kes valmistasid riided, samuti
Margit Rellole ja meisterdamisringi lastele, kes
vihmavarjud kaunistasid. Tänu toetuse eest huvijuht Evele ja direktor Miiale. Väga suur aitäh
meie sponsorile Andrus Kuusele vaibavabrikust Oteks, kes meid materjaliga varustas.

2X AVE KRUUSMAA

12.

Meie esinemiskorra ajal olime kõik väga
pinges, kuid laval olles muutus olemine väga
heaks. Tekkis selline staari tunne! Meie meeskonnaliikmed ütlesid pärast, et esitus oli super. Juhendaja-õpetaja Avega rääkides selgus,
et saalis oli olnud meie esinemise ajal üsna
vaikne. Ta arvas, et rahvas vaatas huviga ega
julgenud piuksatadagi.
Kohtunikel läks ikka päris kaua aega otsustamisega ja nende tagasi jõudes algaski autasustamine. Kõigepealt nad tänasid ja kiitsid kõiki osavõtjaid ja siis hakkasid jagama
eriauhindu. Saime ühe eriauhinna huvitava
liikumise eest ja olime selle üle väga õnnelikud. Auhinnaks saime väga ilusa disainiga
nõelapadja. Eriauhindu jagati veelgi. Kohta

KULTUURIÜRITUSED

dakse. Näiteks uuritakse järvede põhjas olevat muda, mida võetakse hästi pikka torru. Seejärel lõigatakse seda kihtide kaupa.
Uurimise tulemusena selgub, mis on toimunud eri aegadel. Kui aga järve põhja on
rikutud, siis seda uurida ei saa. Oli huvitav
loeng.
Pärast loengut tehti ringkäik majas. Meile
näidati ühte korrust, kus oli üsna palju ruume
ning igas neist uuriti eri asju. Ühes ruumis oli
mikroskoop ja saime mitmesuguseid proove
vaadata. Seda, mis oli mikroskoobi all, võisime näha ka arvutiekraanil.
Kui meie ringkäik ökoloogia instituudis
oli läbi, saime kingituseks raamatu. Ja meie

ameteid. Saime näha ka alumist korrust ja seal
ühte ruumi, kus on eraisikute seifid, milles hoitakse väärtuslikke asju ja dokumente. Selle seifi eest tuleb renti maksta kuni 300 krooni kuus,
olenevalt kapi suurusest. Seal ruumis on umbes 2000 kappi ja 75% nendest on kasutusel.
Meile näidati ka ühte tühja seifi. Selles ruumis
ei ole kaameraid, kuid inimene, kes oma asju
seal hoiab, saab ruumis viibida vaid 5 minutit. Need seifid on väga turvalised. Kui keegi
jätab kapile võtme kogemata ette, ei saa järgmine inimene seda ust avada. Kui kellelgi on
rent pikemat aega maksmata, on pangal õigus
see kapp lahti puurida. Pangal ei ole teist võtit,
teine võti on peidus seifis. Seda kõike oli väga
huvitav teada saada. Allkorrusel nägime ka,
kuidas mündimasinat tühjendati.
Sõitsime tagasi ökoloogia instituudi juurde,
et teised peale võtta. Tuli aga välja, et nad olid
juba jõudnud jalgsi matkata Swedbanki peakontori juurde ja külmetasid seal.
MERYLIN TIHOMIROVA

kinkisime instituudi töötajatele oma kooli almanahhi.
Igal juhul jäin mina selle külastusega väga
rahule. Oli põnev ja huvitav kuulata ning näha
erinevaid asju.
SIGNE TÄÄR

Meil oli tore isadepäev
10. novembril toimus Pühajärve põhikoolis
4. klassi perepäev. Alustasime lauluga, edasi
tulid näidendid ja luuletus. Aulas mängisime
silmapilgutamist ja tegime viktoriini. Võimlas
mängisime rahvastepalli ja korvpalli ning võistlesime köieveos. Seejärel läksime tagasi aulasse, kus sõime, jagasime auhindu ja diplomeid.
Nii lõppeski meie tore päev. Mulle meeldisid
kõige rohkem mängud ja võistlused.
LIISI PRANS, 4. klass

Mees peab täpne olema ja nii ongi, sest neljapäeval, 11. novembril kogunesid isad ja lapsed täpselt kella viieks meie lasteaia
õuele. Vihm ei hirmutanud kedagi ja lapsed võisid alustada
isadepäeva tervitusräpiga. Laululaste hoogne esitus pani kõiki
kaasa liikuma ja ergutas tegutsema, ees ootas põnev fotojaht
taskulambivalgel, juhendiks laste joonistatud pildid lasteaia
õuest.
Viis võistkonda moodustus juba õuele saabudes valitud käbi,
kivi või kastani järgi. Korraks pandi pead kokku ja kiirelt suunduti
õuealal kontrollpunkte otsima, pimedusest läbi vihmasaju kostis
ainult müdinat. Vajalikud objektid leitud ja tõestusmaterjal kaasa
võetud, tuli igal võistkonnal veel luuletus välja mõelda.
Siinkohal üks mardipäevast inspireeritud luulerida.
Olen Mart, käes on kaart,
lõunamaale lendas part,
ise olen Võrukaela mardisant.
Jaht läbi, kasvatas põnevust aia taha ilmunud masin, millele alguses nimegi ei osatud anda. Müra tegi see „monstrum“ kõvasti
ja kutsuti seda ka kummaliselt – panwagen. Fotojahi võitjameeskond sai õiguse esimesena sõitu proovida. Lisaks võimalusele
mürisevas ja rappuvas sõjamasinas pimeduses mööda maastikku kihutada, sai tutvuda ka käsirelvade väljapanekuga. Selle
korraldas ja selgitusi jagas kaitseliidu relvur Andrus Sumberg.
Täname üllatussõidu ja kaasaegse relvanäituse korraldamise
eest Eesti Kaitseväge ja Kaitseliidu kohalikku osakonda.
Ninasoojendamiseks teejoomise ja kringlisöömise juurde jagus
kuhjaga muljeid arutada.
Tänusõnad ka kõigile vanematele, sest ainult teie aktiivsel
kaasalöömisel õnnestus kõik suurepäraselt.
Lasteaed Võrukael õpetaja
MEELI MENNING

Meie vahva isadepäev toimus
nõiariigi liikluslinnakus
Neljapäeval, 11. novembril toimus Pühajärve Põhikooli ja lasteaia
lasteaiarühma isadepäevaüritus. Seekordne pidu oli korraldatud
kogupereüritusena Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis asuvas liikluslinnakus, kus lasteaialapsed said lustida oma isade, emade,
väiksemate ja suuremate õdede-vendadega, ka vanaemad olid
kaasatud.
Lapsed esitasid toreda laulu-tantsukava ning kinkisid oma
isadele autoportree. Nii oli kindlasti nii mõnelgi isal vaja õhtul
kodus välja otsida haamer ja nael, et kallis kunstiteos seinale
panna. Oli tore vaadata, kuidas nii väiksed kui ka suuremad
mudilased suure rõõmuga esitasid õpitud laule ja tantse. Veel
toredam oli vaadata laste vanemaid, kes elasid kaasa oma
võsukeste esinemisele ning üritasid tabada eredamaid hetki
fotokaameraga.
Liikluslinnakus tehti meile lühitutvustus liiklusreeglitest ja
sõit võis alata. Lapsed tulid hämmastavalt hästi toime autode,
mootorrataste ja traktorite juhtimisega. Isade silmades oli näha
lapselikku rõõmu, kui nad koos lastega mööda linnakut ringi kihutasid. Loodetavasti järgisid nad linnakus ka jaanuarist kehtima
hakkavat liiklusseadust.
Aeg liikluslinnakus möödus märkamatult. Lahkudes oli kuulda
põnnide pahameeletorinat, sest nende arvates oleks võinud sõit
linnakus jätkuda veel ja veel ja veel.
Aitäh meeldejääva isadepäevaürituse eest, armas lasteaiapere
ja direktor Miia Pallase.
Heidi Eliise isa ANDRUS MITT
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Palupera Vallavolikogus
4. novembril 2010 :

Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu
otsus nr 1-1/23 (29.05.2007) „Jõe 6 kinnistu nr.
418240 katastriüksuse nr 58201:001:0471 osa
detailplaneeringu algatamine“ .
Algatati Jõe 6 kinnistu nr 418240 katastriüksuse nr
58201:001:0471 osa detailplaneering, mis ei muuda
kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringuga
taotletakse ehitusõiguse määramist elamu juurdeehituse ehitamiseks alla 1/3 olemasoleva elamu
kubatuurist.
Kehtestati Vallavolikogu määrustes muudatused
seoses 01.01.2011 eurole üleminekuga.
Otsustati maksta vallavanemale lisatasu 10000
krooni Palupera valla terviseprofiil aastateks
2010-2015 koostamise eest. Terviseprofiil kinnitati Valgamaa Tervisenõukogu positiivse hinnangu
järgselt Palupera vallavolikogu poolt oktoobris
2010.
Toimus Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Palupera vallas I lugemine.
Vastavalt laekunud taotlustele eraldati vahendeid
valla 2010 eelarve reservfondist kogumahus 32 000
krooni, kinnitati muudatused valla eelarvesse 2010
aasta jooksul lisaks laekunud tulude ja teostatud
kulude kohta kogumahus 61 245 krooni ning kinnitati muudatused kuluartiklites kogumahus 14
800 krooni.
Võeti teadmiseks vallavolikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud aruanne 2009. aastal mittetulundustegevuseks valla eelarvest eraldatud toetuste
kasutamise aruandlusele.
Võeti teadmiseks vallavolikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud aruanne 2003.-2009. aastal
vee-ettevõtja OÜ Palu-Teenus majandustegevusele. Kuulati ära vallavalitsuse seisukoht nimetatud
kontrollaktile.
Arutati kohaliku omavalitsuse poolt esitatavaid
ettepanekuid, mis esitatakse Keskkonnaametile,
kus koostatakse korrastamistingimused Lõuna
Regionaalsele Maanteeametile Miti kruusamaardla
Palupera kruusakarjääri korrastamiseks.
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Palupera Vallavalitsuses
2.11.2010:

Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle ehitusluba Päidla külas Kintsli 10/04 kV mastalajaama ja
0,4 kV maakaabelliini väljaehitamiseks.
Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle projekteerimistingimused Hellenurme külas Hellenurme
sigala 0,4 kV fiider F4 rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
Anti kolm kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/
tudengi toetust 600 krooni, kaks ühekordset sotsiaaltoetust 300 krooni, kaks toetust 300 krooni
eakale alates 90.eluaastast ja üks matusetoetus 2000
krooni.
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse
korraldus nr 2-1/113 (25.05.2007) „Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471
osa detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine”.
Tunnistati edukaks pakkujaks vallakodaniku
T.U pakkumus Astuvere külas Astuvere 400 m
pikkuse teelõigu tee kaitsetsooni jääva teeäärse
võsa koristamisele küttematerjaliks vastavalt lähteülesandele.
Määrati OÜ Palu-Teenus juhataja palgamääraks
6000 krooni kuus.
Kiideti heaks ja kinnitati Tiiu-Mall Tamme
projekti „Leigo talu Lutike küla Palupera vald
Valgamaa puurkaevu rajamine” aruanne, mis
esitatud 18.10.2010.
Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle projekteerimistingimused Neeruti külas Lande F-2
pingeparanduse projekteerimiseks.
Kiideti heaks dokumendid seoses ISKE rakendamisega.
Q

Q

Q

Q
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Lugemisaasta tähistamine
Palupera põhikoolis
18. novembril korraldati Palupera põhikoolis eesti keele õpetaja Urve Viitkari eestvedamisel lugemisaastat
tähistava üritusena raamatutegelaste karneval.
Koolimajas liikusid hommikust alates Pipid, erinevad printsessid, Punamütsikesed, röövlid jt eri
raamatutest pärit kangelased. Pärast õppetundide
lõppu toimus kooli saalis suur pidu, kus klassid
esitasid lavastusi tuntud lasteraamatute põhjal, oli
ka omaloomingut. Näiteks 4. klass lavastas kooli
hommikuse bussiringi. Nägime ka kaasaegset Punamütsikese lugu 9. klassilt, kus peategelaseks vaimust
vanaemale külla tõttav tänapäeva väikelaste lemmik
Lotte. 1. klass koos klassijuhataja Relika Kalbusega
oli hädas suure naeriga, mis lõpuks kõigi tegelaste
abiga maast kätte saadi. 2.–3. klass oli külas Väikesel
Nõial, kes korraldas luuatantsu asemel hoopis rehatantsu ja 6. klass näitemängus oldi hädas röövlitega,
kes teiste asju näppasid.
Kui etteasted said vaadatud, algas raamatutegelaste disko, mille katkestas veel üks esineda sooviv
trupp. Nimelt soovisid õpetajad esitada oma lugu
Lumivalgekesest ja 7 pöialpoisist, kus kuri võõrasema Arvet tahtis olla maailma parim arvutaja. Selleks
pidi ta arvutama paremini kui printsess Valdis, kes
elas pöialpoiste juures. Suure arvutamise tagajärjel
kukkus printsess Valdis surnult maha ja õnnetutel
pöialpoistel oli tegemist, et värvata prints Relikat
teda äratama.
Rõõmsa peo lõpetas parimate, põnevamate ja
originaalsemate tegelaste autasustamine, valiti ka
parimad etteasted.

Q

Järgmine lugemisaastale pühendatud üritus toimub
meie koolis 7. detsembril ja selleks on raamatulaat,
kus kõik soovijad saavad ära anda või vahetada
raamatuid, mida nad ise enam ei vaja. Loodetavasti
leiavad teised neist veel rõõmu ja lugemisnaudingut.
Seoses lugemisaastaga ootab annetusi ka meie kooli väike raamatukogu. Kodulehel saab näha raamatute
nimekirja, mille hulgast valime alates 5. klassist kohustusliku lugemisvara või kasutame koolitundides.
Kui kellelgi on mõni nimekirjas olev raamat ära anda,
oleme abi eest väga tänulikud.
Palupera põhikooli huvijuht REET ALLAK

Meeldiv teatrielamus ja väike heategu
soojendavad südant
12. novembril oli kõigil teatrisõpradel võimalik
Nõuni kultuurimajas taas nautida Tsirguliina
rahvamaja näitetrupi etendust. Seekord tuldi
külla Johann Orgusaare näidendiga „Hullu Antsu abiga“. Tegevus viis endaga kaasa eelmise
sajandi algusaegadesse, esitati ehedat laulu
ja tolleaegset kõnepruuki. Hoogne näitemäng,
head osatäitmised, suurepärane lavastus – kõik
see tõi pealtvaatajatelt tänuks tugeva aplausi.
Meil on tore traditsioon, et pealtvaatajate vahel
loositakse välja vaba pääse järgnevale etendusele. Seekord sai selle omanikuks Aili Tiisler, kes
ise on palju aastaid korraldanud meie piirkonna
rahvale teatrikülastusi nii „Vanemuisesse“ kui
ka mujale. Noored korraldasid vaheajal heategevusliku kohviku, müüdi küpsisetorti ja kohvi.
Saadud tuluga osaletakse kampaanias „Külad
särama!“. Viisteist meie küla eakat leiavad varsti
postkastist kingituseks helkuri. Kõigi heategijate
vahel loositi samuti välja helkur. Selle omanikuks
sai Kerstin Ojavee.
Kui ka sinul on soov kinkida sõbrale või siis
kodukülale tore abimees pimedal ajal, külasta
intrnetis aadressi helkur.ee ning rõõmu on nii
kinkijal kui ka kingisaajal.
MARIKA VIKS

VAJATAKSE

KORISTAJAT-KÜTJAT
Palupera vallavalitsus ootab oma kollektiivi 0,2 kohaga kohusetundlikku koristajat-kütjat (üks ahi, üks
pliit, 4 ametruumi).
Tööaeg tööpäeviti kell 8-10.
Brutopalk 1000 krooni oleks lisaks pensionärile, põhikohta mujal omavale jt. Tule küsi lisainfot vallamajast.

teostavad lumetõrjetöid Palupera valla teedel

Q

Q

Q

9.11.2010:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Kuulutati välja avatud lihthanke menetlusega
riigihange „Palupera valla õpilaste veoks teenuse
osutaja hankimine“. Kinnitati hankedokumendid
ja moodustati 7-liikmeline hanke menetlusetappide
komisjon. Hanke välja kuulutamisest teavitatakse
ajaleht Otepää Teataja ja valla veebilehe kaudu.
Nõuti tagasi hajaasustuse veeprogrammi raames
eraldatud toetus 34593 krooni, mis eraldati taotluse
Q

Q

Q

Meeldetuletusena ka lumetõrjetööde põhimõtted:
1.Ettevõtjad teostavad lepingujärgselt lumetõrjetöid
valla teedel, mis kantud valla teederegistrisse. Kõik mahasõidud, teeotsad ja prügikonteinerite juurdepääsud,
mis nende teede äärde jäävad, tuleb lumevallidest puh-

Q

Q

Q

Q

PROJEKTID

Nõuni kultuurimaja noortenurga
remonttööd

Talveperioodil 2010/2011

Elva Kommunaal Grupp OÜ (Pastaku, Mäelooga,
Hellenurme piirkond), FIE Jaanus Juhkam Jaanimäe
talu (Räbi ja Päidla piirkond), FIE Vahto Sikk Vahi talu
(Urmi, Palupera, Atra, Astuvere ja Miti piirkond) ja
Tasemix OÜ (Nõuni, Neeruti, Lutike, Makita piirkond).
Kergliiklusteed hoiab lumevabad Moirax OÜ.
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul. Teede osas,
mille lumetõrjet kohalik omavalitsus ei finantseeri,
tuleb töö tellijal tasuda ise vastavalt kokkuleppele
teostajaga.
Võimalus on esindajate poole pöörduda, kui on
soov lumetõrjeteenust osta (Kaupo Käos tel. 523
8963 Elva Kommunaal Grupist; Jaanus Juhkam tel.
513 8949, Vahto Sikk tel. 518 5810 ja Tamur Tamm tel.
505 3426).
Info maakorraldajalt Tõnu Kukk 7679 504 või e-post:
palupera@palupera.ee.

12.11.2010:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemiseks.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni,
üks matusetoetus 2000 krooni ja üks retseptiravimite toetus 487 krooni.
Väljastati ehitusload OÜ Palupera-Agrole
Palupera farmi kinnistul asuva veiselauda
katuse rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜle Räbi külas väljaehitatud
Kraavi 10/04 kV mastalajaama ja 0,4 kV F1
maakaabelliini kasutamiseks.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetus.

Q

Q

„Rippina talu kaevu ja joogiveetorustiku rajamine“ elluviimiseks taotlejale Maile Länikule.
Projekti eesmärki ei õnnestunud taotlejal planeeritult ellu viia.
Anti üks raviteenuse osutamise toetus 1000
krooni ja üks küttetoetus 2000 krooni.
Tunnistati edukaks Elva Kommunaal Grupp
OÜ pakkumus Hellenurme piirkonna teede
osas, FIE Jaanus Juhkam Jaanimäe talu pakkumus Päidla-Räbi piirkonna teede osas, FIE
Vahto Sikk Vahi talu pakkumus Palupera-Palu
piirkonna teede osas, Tasemix OÜ pakkumus
Nõuni piirkonna teede osas ja Moiraks OÜ
pakkumus Hellenurme ja Palupera küla kergliiklusteede osas. Edukate pakkumuste eelis
– hindamiskriteeriumi suhtes kõige optimaalsemad pakkumused (pakutud masinapargiga
toimetulevad ja madalaima maksumusega pakkumused pakkumuses soovitud objektile).
Q

H. VOOLAID

AMETLIK INFO

taks jätta. Lume raskuse all teele langenud puistu korral
võib ettevõtja lumetõrjetöö katkestada, kuni maaomanik
suurt masinat lõhkuva takistuse likvideerib. Kasulik on
tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse, erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms, et ära hoida
nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.
2.Erateede osas on üldjuhul sõlmitud maaomanikuga
avaliku kasutamise lepingud. Kel veel leping sõlmimata,
palutakse ühendust võtta vallavalitsusega. Kasulik on
teada ka nimetatud teele antud registrinumbrit. Erateede
osas, mis viivad vaid maaomaniku majapidamiseni ja ei
oma avaliku kasutuse huve, vastavat lepingut ei sõlmita
ja valla teederegistrisse ei kanta.
Üldjuhul korraldab eratee omanik, kelle tee pole valla
teederegistris, lumetõrje ise, ka tasumise. Selleks võib ta
kasutada valla teid hooldavat ettevõtjat, mittesobivuse
korral endale vastuvõetavat isikut. Valla teid hooldavad
firmad ei ole kohustatud kokkuleppe mittesaavutamisel
lumetõrjet erateedel teostama (hind, kvaliteet, võlgnevus).
Erandina teostatakse valla kuludega lumetõrjetööd vallale kuuluvate sotsiaalmajade juurdepääsuteedel ja hoovides, samuti erateedel, mille pikkus vähemalt 400 m ja
hoovides, kus elab vähemalt 95 aastane vallakodanik.
3.Kõik ettevõtjad, kel vallaga lumetõrjetööde teostamiseks sõlmitud leping, on kohustatud oma teeninduspiirkonnas olema valmis kiireks erakorraliseks juurdepääsutee lahtilükkamiseks, et päästekomandod (kiirabi,
tuletõrje) saaksid vajadusel abivajajani. Seda siis olenemata juurdepääsu omandist, omaniku vanusest vms.

Toetuste saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Toetus – Maaelu arengu toetus, meede 4. PPIA
käskkirjaga nr 13-6/1697 (29.09.2010) eraldati
Nõuni kultuurimaja noortenurga remonttöödeks
endisesse “kinoruumi” 73228,50 krooni (16 m²
suuruse ruumi remonttööd – põrand, seined,
lagi, vesi, kanalisatsioon, boiler, elektritööd,
mööbel). Projekti rahaline omaosalus vähemalt
8 140 krooni. Töödega alustatakse 2011 algul.
Projektide lõpp – märts 2011.a.

Palupera valla õpilaste
veoteenuse hange
Palupera vallavalitsus kuulutab välja avatud
lihthanke menetlusega riigihanke “Palupera valla
õpilaste veoks teenuse osutaja hankimine”.
Hankedokumentidega saavad huvitatud isikud
tutvuda veebilehel http://www.palupera.eePakutakse tööd ja hankedokumente väljastatakse
ka Palupera vallavalitsuse kontoris, aadressil
Hellenurme, Palupera vald, Valgamaa 67514.
Selleks leppida aga kokku kontaktisikuga tel.
767 9501, 5174740 või e-posti teel aadressil
terje@palupera.ee. Hankemenetluses osalemiseks tuleb taotlejal esitada kirjalik taotlus hankes
osalemiseks posti (käsipost või Eesti Post
teenus) teel hankija aadressil või elektronkirjaga
e-posti teel.
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 10. detsembril 2010 kell 15.00 (hankijale laekumise aeg,
mitte postitempel!).

Uute segapakendikonteinerite asukohad
Hellenurme külas – Kase kinnistul 8-korteriga ridaelamu juures (endine mahukam on
asendatud väiksemaga). Räbi külas – endise
Järvesalu kaupluse juures.
Kõikide vallas asuvate konteinerite asukohad
jm juhendid on endiselt valla veebilehel www.
palupera.ee →Valla funktsioonid → Kommunaalmajandus.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Isaga koos olen minagi tugevam!

Vihmasel novembrikuu neljapäeval toimus Puka raamatukogus euroteemaliste ristsõnade lahendamise
võistlus.
Ülesannete raskus oli erinev ja pusimist jätkus.
Omajagu sai ka nalja, kui ikka vastused välja ei
tulnud. Iga asi saab aga otsa ja nii selgusid tulemused.
Esikoha teenis Rein Jäär, teist-kolmandat kohta
jagasid Inge ja Priit Hainsalu. Lohutusauhinna viis
koju Taivo Leis.
Euroteemalisi ristsõnavihikuid on veelgi ja huvilised võivad neid raamatukogust küsida.

ILME HÕBEMÄGI

R

eede õhtul saiAakre koolimaja jälle rahvast täis
– seekord isad, vanaisad ja lapsed. Isadepäev
ju tulekul! Kõik isad olid kohal. Kontserdi
eel oli igal lapsel väike pabin sees, kas on ikka kõik
meeles. Lasteaialaste vaprad etteasted tõid heatahtliku
muige nendegi isade näole, kelle lapsed ammu lasteaiast läinud ja kooliteed rühivad. Lapsed olid õppinud
selgeks tantse, laule ja näidendi Tare-tareke.
Koolilaste esinemist jäävad meenutama pillimängulood, luuletused, mis mõned lausa näidendi
mõõtu ja mitmed laulud. Kõlama jäi mõte – isaga
koos on julgem minna, isal käest hoides on ka lapse
kätes suurem ramm.
Nii nagu koolilapsed saavad igal veerandil kiitust ja tänu saavutuste eest, saavad kord aastas isadki kiita. Tublid on kõik, kolme eriti hakkajat isa tunnustati tänukirjaga kooli ja lasteaaia edendamisele
kaasaaitamise eest.
Järgnes viktoriin Eesti, koduvalla ja Aakre kohta. Vahepeal ei jõudnud õpetajad küsimust lõpetadagi, kui juba kõlas vastus. Isad on Eesti eluga hästi
kursis. Kuid oli ka raskemaid pähkleid, mis nõudsid
pikemat mõtlemist. Et isad saaksid omavahel natuke juttu puhuda, jätkus pidu kooli sööklas võileibade, kringli ja kohviga. Lill, naeratus ja oma lapse
väike käsi suures peos asuti koduteele.

Ristsõnade lahendamine
Puka raamatukogus

ENE MARKOV, Puka raamatukogu

Jõuluaja alguse

KONTSERT
28. novembril kell 15.00
Puka rahvamajas.
Süütame advendiküünla.
Esinevad Puka-Tõlliste-Sangaste segakoor,
nais-ja meesansambel, segakoor U-Tuur.
Koosviibimine jätkub teelauas.

Isad viktoriinis mõõtu võtmas

Õpetaja LIINA LAASER

Noortekonverents 2010 Tartus
4. novembril toimus Tartus Vanemuise teatrimajas
noortekonverents „Lahe koolipäev 2010“. Päeva
teemaks oli „Kes juhib meie mängu“ ehk kuidas
meid mõjutatakse?
Puka Keskkoolist käisid koverentsil Kaidar
Kingo 11. klassist ja Pille Markov 7. klassist.
Kohale jõudsime poolteist tundi enne ürituse algust, seega oli meil aega tutvuda Tartu Raekoja
platsiga. Kell 9 algas seal orienteeriumismäng, kus
pidime vihjete järgi õigetesse kohtadesse minema.
Kirikus ootas meid Hanna-Liina Võsa, kellelt sain
autogrammi.
Vanemuisesse jõudes saime rinda märgid, millel
olid nimed peal. Meile anti ka logoga õlakott, kus
sees pastakaid, vihikuid ja flaiereid. Kell 10 algas
esimene sessioon, kokku oli neid neli.
Kokku esines meile palju kuulsususi: Märt
Treier (ürituse läbiviija), Ain Mäeots, Mart Mikk,
Peep Vain, Urve Palo, Juku-Kalle Raid, Rasmus

ja Hannes Kaljujärv, Leo Võhandu, Uku Suviste.
Tarmo Leinatamme juhtimisel esines H.Elleri nimelise Muuskakooli orkester. Kõik neist andsid
maksimumi, rikastades meid enda teadmiste ja
kogumustega.
Vahepeal toimus ka Hea Eeskuju konkursi auhinnagala, kus selgitati võitja. Selleks sai Tartu tüdruk Olivia Narits, kes võitis 20 000 krooni. Lõpus
esines veel Birgit Õigemeel koos Oliveriga.
Oliver valiti välja hommikul, läbi päeva harjutati teda laulma, pandi ta stiilselt riidesse ja õpetati
suhtlema fännidega. Õhtul toodi ta teatri ette valge
limusiiniga. Üritus lõppes kell 17.30 ning oligi aeg
asuda koduteele.
Päev oli väga tore, järgmisel aastal tahaks igal
võimalusel seal jälle osaleda.
Puka Keskkooli 7. klassi õpilane PILLE MARKOV

Puka Kunstikool osaleb Valga 20. Kunstikuul teise ja kolmanda klassi laste skulptuuritöödega. Juhendajaks on õpetaja Dagmar Miil.

Puka Keskkoolis avati renoveeritud sisespordikompleks
12. novembril avati renoveeritud Puka Keskkooli
sisespordikompleks. Avamisele olid palutud Valga
maavanem Margus Lepik, kõik kaasaaitajad ja ka
meie volikogu ning vallavalitsuse liikmed.
Selleks, et kompleksi sisse pääseda, pidid maavanem Margus Lepik ja vallavanem Heikki Kadaja
lindi läbi jooksma. Esimene võidujooks oli päris
sõbralik ning võitjat ei selgitatud. Seejärel ulatas
kooli direktor Tõnis Mark jooksumeestele kääri,
kes lõikasid mälestuseks tüki finishilindist.
Sissejuhatuseks rääkis allakirjutanu ajaloost ja
selle kompleksi valmimise käigust. Tööde tegemiseks esitasime rahataotluse EASle Hasartmängust
laekunud vahendite regionaalse investeeringute programmile. Projekti koostas ja juhtis Ants
Manglus. Ehitajaks valiti Raidmar Ehitus OÜ ning
töid juhtis Tauno Tipka.
Remondiga alustati juba juulis. Kõigepealt tuli
koridor puhastada kogunenud kolast ja prahist,
mida seda sai mitu koormat. Ehitajatele oli esimeseks tõsiseks väljakutseks töökorda seada õppekorpuse alune kanalisatsioon. Suur osa sellest ei
töötanud juba uue õppekorpuse ehitamisest alates
1980. aastal. Tahvlilappi näiteks pesti juba pikka
aega ämbris. Lahtikaevamisel selguski, et osa torustikust oli lausa puudu. Remondi käigus paigal-

dati uus torustik ja näe imet, vesi jooksebki nüüd
ära.
Renoveerimise käigus paigaldati alumisele korrusele ka täielikult uus põrand, katteks kaasaegne
jooksurajakate „Mondo“. Nüüd saab naelkingadega
joosta 50 meetrist sprindidistantsi ja hüpata korralikes tingimustes kaugust. Rajati laiem ja suurem
pind jõusaalile. Edise jõusaali asemele tehti peeglisaal, kus saavad tegutseda võimlejad ja paljude
teiste spordialade esindajad. Kahjuks ei ole täna
veel jõusaali sisustust, kuid otsime lahendusi ka
sellele murele. Seni peab läbi ajama tõstekangi ja
hantlitega.
Vallavanem ja kooli direktor Tõnis Mark
andsid üle tänukirjad hea koostöö eest Valga
Maavalitsusele, Raidmar Ehitus OÜle ja EASle.
Maavanem Margus Lapik õnnitles kooli ja valda,
kiitis neid aktiivsuse eest ning kinkis koolile hantlite komplekti. Volikogu liikmed Kajar Tilga ning
Andrus Looskari tõid kingituseks teise komplekti
hantleid. Kindlasti leiavad need head kasutamist
jõusaalis.
Loodan, et uued tingimused annavad uut indu
spordirahvale ja meie tervis ning sportlikud tulemused on tõusuteel.
Kõigile edu soovides vallavanem
HEIKKI KADAJA

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Kohtumiseni viie
aasta pärast
Keeni koolis

3x HEYA LEPA

K

eeni kooli juubelipidustused läksid korda tänu
kooliperele, vilistlastele, endistele õpetajatele ja
töötajatele. Suur tänu meie toetajatele: Sangaste
vallavolikogu ja vallavalitsus, AS Sanwood, AS Silva-Agro.
Samuti täname Otepää Teataja toimetust ajalehes ilmunud
kooli juubelilehekülgede eest.
Kontserdi õnnestumisele aitasid kaasa vahvad tantsurühmad Sangastest ja Keenist, kus enamus liikmeid
on meie kooli vilistlased või lapsevanemad. Meeldiv oli
kuulata meie endiste laululaste Birgit Varjuni, Regina
Salumäe ja Lenna Hainsoo laulmist.
Rõõmu tundsime meie kooli tänastest väikestest ja
suurtest rahvatantsijatest ning lauljatest, kes andsid oma
osa, et kontsert saaks suurepärane.
Tore oli kohtuda endiste kauaegsete õpetajate Linda
Jämsa, Aino Tamme , Liidia Pettai ja Helju Vaalmaga.
Aitäh vilistlatele, kes täitsid ankeetlehe, mis aitab meil
järgmisi kokkutulekuid korraldada.
Kohtumiseni viie aasta pärast!
Direktor DIANA SARAPUU

Sangastes toimus Valgamaa noortebändide festival Noor Rock 2010

S

angaste seltsimajas toimunud festivalil osales kuus
Valgamaa bändi: Coitus Interruptus Crew, Infected
Anthem ja RUDE Tõrvast, Remaining Bullet Aakrest
ning Fear Of Infinite War ja No Fun Valgast. Iga bänd esines
pooletunnise kavaga.
Festivali Noor Rock 2010 peavõitjaks tunnistas žürii
Tõrva bändi RUDE. Publiku lemmik oli Tõrva punkbänd Coitus Interruptus Crew, parim punkloo esitaja
Remaining Bullet Aakrest, parim solist Remaining Bullet
laulja Kristjan Hark, parim kitarrist mõlemas Tõrva bändis mänginud Joonas Horn, parim bassist Rude bassist
Helmer Timmer, parim trummar Joel Hainsalu bändist
Remaining Bullet.

Festivali toetasid Valga Maavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste
Liit, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Sangaste Vallavalitsus,
AS Sanwood ja AS Silva Agro ning Valga Rockiklubi.

Toolid, mis on AS Sanwood toetus festivalile

Võimalus tegeleda savi voolimisega!
Esimene keraamika õpituba toimub 25. novembril algusega 17.00 Sangaste Seltsimajas.
Korraldaja on Kappermäe Selts, juhendajaks Heidi
Mäeveer.
Tule tee oma kätega sõbrale, lähedasele tore jõulukingitus.
Lisainfo Merle Tombak, 5647 2632

Sangaste Seltsimajas
26. novembril algusega 19.00
KADRIKANTRIKARNEVAL
Seltsing „Sangaste hooldajate ühendus”
korraldab

Sangaste valla

omastehooldajate kohtumise
esmaspäeval, 22. novembril.
Kogunemine Sangaste alevikus Nooruse 2 ehk
Sangaste Pansionaadi remonditud hoone ees
kell 13.25.
Kavas Sangaste Pansionaadi külastamine,
ettekanded matuste korraldamisest ja
käsitööst kui võimalikust elatusallikast.
Lisainformatsioon telefonidel
5289 401 (Merike Tiimann)
või 5247 930 (Pille Sikk).
Kohvilaua katame ühiselt.
Üritus on TASUTA.

ansambliga Lycille
Meelepärane söök- jook võta kaasa,
teed ja kohvi pakume kohapeal
Pilet 30 krooni
kostümeeritult TASUTA
Lisainfo telefonil 5647 2632 (Merle Tombak)
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KUULUTUSED
Elektritööd, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus. Tel. 5208
970
Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus.
505 6107
OÜ Elva Vesi pakub teenuseid:
trasside ehitus, santehnilised
tööd, kaeve-ja planeerimistööd.
Elva Valga mnt. 7. Info tel.529
3783 või e-mail: elvavesi@hot.ee.
Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasuta. 5056107
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.
Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500
Korstnapühkija, töö tolmuimejaga, võimalik puhastada ka alt
üles. www.tahmatont.ee, tel. 539
29 445
Korstnapühkija, 5662 8835, 769
0234 (al. 19.00), Aivar. Kutsetunnistus 047977.
Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.
Edgari Trahteris
on võimalik pidada

Edgari Külalistemajas

jõule, sünnipäevi,
konverentse,
peresündmusi
või
peiesid.

Reedel 14.00-19.00
Laupäeval 14.00-19.00

SAUN

Parima teeninduse pakkumiseks
palume oma soov sauna kasutamiseks ette registreerida

tel: 5343 4705 / 7666 550.

Mahutame kuni 55 inimest.

Info telefonil 7666 550 või
5343 4705

HIND a` 50.Pakume vihtlemisvõimalust ja
head leili! (viht omal kaasa)

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna
haigusi?
Kui JAH, siis
on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala arterite ateroskleroosi.

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub

23. ja 24. novembril kell 9–17
Otepää Kultuurikeskuses, Virulombi 2, Otepää.
Registreerimine vastuvõtule 19. ja 22. nov (reedel ja esmaspäeval)
kell 9–16 tel. 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes
valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 75 krooni.
Hooli endast ja tule kontrolli!

Tervise Tugi OÜ

Emeksen OÜ
OSTAB

TEOSTAB

kasvavat metsa, metsakinnistuid ja raieõigust.

Kasutatud riiete müük 29.-30.
novembril kell 11.00-14.00. Lipuväljak 22 A II korrusel.
Pottsepatööd, www.tahmatont.
ee. tel. 539 29 445
Otsin head puutöö meistrimeest, kes teeks palkmajja sahver-seinakapi. Helista 518 6503
Reinsalu Auto AS pakub tööd
CE-kat autojuhile. Lisainfo
5128315
SOODSALT anda üürile Otepää
kesklinnas 2-toaline ja 3-toaline
keskküttega korter. 502 0797
Üürile anda 2 tuba ahiküttega
majas Otepääl. Tel. 5807 9415.
Anda rendile äripind ~24 m2
Otepää kesklinnas Tartu mnt 1A.
Info tel. 5144 509
19. oktoobril varastati Puka valla Komsi külast sõiduauto käru
numbriga 053 BZ. Käru on väikese kõrgendusega, pealt kaetud
halli koormakattega. Positiivse
info eest, mis viib käru leidmiseni,
maksan vaevatasu. Tel. 5032 442.
Müüa 5-ndal lüpsil lehm ja kitsed.
Tel. 5233 059

Teade

OSTAN

Otepää Gümnaasiumis

3. detsembril

kl 14.00

ühepäevase TOIDU-

HÜGIEENIKOOLITUSE

Hind 400 kr + km. Tunnistus.
Registreerumine

608 4511, 512 1539

Avaldame tänu SA Otepää
Tervisekeskuse arst Kaja Aidlale ja abivalmis hooldusõdedele Valve Mehiku ravimise
eest.

Heli Solovjova

küttepuid
pikkusega kuni
3 meetrit.

Müügil TIKI

Tel 5089 416

tule tutvuma.

HAAGISED,

J.Hurda 1b,Otepää
Karter OÜ

Puka vald

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

Noor perekond üürib mug. korteri Otepääl. 5345 2905
Perekond üürib, ostab Otepääl
mug. korteri. 5345 2905
Ehitus ja remont. Telef. 5353
6160
Müüa küülikuliha. Tel. 5386 0225

Siiras kaastunne Kalevile,
Olevile ja Vaikele kalli ema

VIRVE DANTSOV
surma puhul.

Perekond Jaan, Tõnu ja Virve
peredega Paluperast.

raie- ja kokkuveoteenust

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

TE Kariner
korraldab

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Head kiriku annetajaliikmed!
EELK Otepää Maarja koguduse kantselei on
avatud E-T kell 10.00-13.00.

EhitusEST OÜ

Samas toimub ka kasutatud riiete müük.

ehitusest@gmail.com

506 7848

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Borisele
perega

LEONTI SARVINI
kaotuse puhul.

Perekonnad Tämm ja Sepp
Kord juhtub nii,
et ema läheb ära
ja teda hoida enam Sa ei saa.
Jääb tuba tühjaks.
Päike kaotab sära.
Ja põrmu pärib kalmulistemaa.
/ M.Linnamägi /

Mälestame meile kõigile kallist

VIRVE DONTSOVIT

11.01.1933 – 10.11.2010
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Meeta, Leelo ja Liivia peredega

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest.
Su minevik meil kauaks tunda annab,
hell mälestus jääb kestma südameis.

Mälestame leinas

SIIRI AIDLAT

(sünd Madissoo)
ja tunneme kaasa omastele.
Otepää Keskkooli 35. lend

Muru kasvab mulla peale,
aruheina haua peale,
kuid muld ei suuda matta mälestust.

ALFRED KOHUS

06.08.1910 – 18.11.1990
Mälestab 20. surma-aastapäeval.
poeg Heldur.

MITMESUGUST
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Lõuna-Eesti soojus jõudis
Moskvasse

esti saatkonnas Moskvas toimus 2. novembril seminar Venemaa pealinna reisikorraldajaile ning ajakirjanikele. Osavõtuks
registreerus 71 inimest, kohale tuli 39 reisikorraldajat ning 8 ajakirjanikku. Seminari avas Eesti
Suursaadik Moskvas Simmu Tiik. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse Moskva turismiesindaja Tõnu Steinberg tutvustas Eesti-Vene suhete ja
turismi arengut aastal 2010 ning avaldas plaane
järgmiseks aastaks.
Seminaril kõlasid ettekanded Eesti piirkondade kohta, esitleti spaa- ja maaturismi võimalusi. Erilise tähelepanu osaliseks sai Tallinn
– Euroopa Kultuuripealinn 2011 ning Tallinna
linna esitlus. Moskvalased huvitusid ülevaatest
Eesti muusikafestivalide kohta. Tutvuti ka lennuühenduse võimalustega läbi Estonian Air esindaja. Lõuna-Eesti, Tartu ja Otepää taliturismivõimalusi tutvustas Otepää Turismiinfokeskuse
juhataja Mare Raid.
Üllatasid Moskva reisikorraldajate teadmised
Eestist ning elav huvi uute turismitoodete vastu.
Seminarile järgnenud vestluste käigus selgus,
et moskvalastel on huvi Lõuna-Eesti loodus- ja
seiklusturismi ning kalastuse vastu. Majutuse valimisel peetakse oluliseks basseini või spaa ole-

masolu hotellis. Ollakse huvitatud kultuurisündmustest ning aastavahetuse ning talvepuhkuse
veetmisest nii linna- kui ka maamiljöös. LõunaEesti esitlusest köitsid tähelepanu koerarakenditega retked ja pimeõhtusöök Tartus, samuti Otepää
talispordivõimalused.
Kõik osalejad said kaasa CDle salvestatud esitlused ja Eesti eri piirkondade trükised. LõunaEestist köitsid tähelepanu talvehooajaks 2010/2011
valminud Lõuna-Eesti ning Tartu talvepuhkuse
trükised.
Üks kommentaar seminarijärgselt. “Usun, et
kokkusaamine oli kasulik mõlemale poolele- nii
esinejaile kui ka kuulajaile ning kõik on edaspidigi valmis kaasa lööma. Jätkame suve- ja talvepuhkuse seminaridega ka järgmisel aastal,“ lausus
Tõnu Steinberg.
Seminari korraldas EAS Turismiarenduskeskus
Eesti Moskva Suursaatkonna ruumes ja kaasabil.
Lõuna-Eesti esitluse kokkupanemisel lähtuti talvisest hooajatrükisest ja Eesti turunduskontseptsioonist. Esitlusel osalemist toetasid SA Lõuna-Eesti
Turism ning SA Tartumaa Turism ning Otepää
vallavalitsus.
Otepää Turismiinfokeskuse juhataja MARE RAID

Rõõm noormeestest ja neidudest

Ü

hiskonnas olevat töötus noorte hulgas
suurem kui üldiselt. Nurisetakse eriti noorte töösse suhtumise üle. Noor ei oskavat
veel töödki teha, kui nõuab viiekohalist palganumbrit. Siis istub palgata kodus ema-isa ülalpidamisel
ja kõduneb.
Meie firmas töötavad 20–30aastased noored,
kes on tööle asunud kahe- kolme viimase aasta jooksul. Kes tuli tagasi Soomest, kes kohalikust ehitussektorist või turismi valdkonnast, tegid aga noorenduskuuri Otepää Lihatööstusele
Edgar OÜ.
Noormees Kaido Nõmme (24) käib tööle
Pukast, on töökas, ettevõtlik, oskab ehitustööd
ja õpib seadmete remonti ja korraldust. On meie
peainseneri kt.
Mihkel Vuks (22) on meie kaubavedaja, kes
tõstis autojuhi kvalifikatsiooni, oskab ja tahab
läbi käia kõik keerdkäigud, et oma oskusi maksimaalselt rakendada. Tema jälgedes käib Viktor
Belous – rõõmsameelne tegija.
Aasta on meie peres lihalõikust teinud
Alar Tanni, lahedate liigutustega ja hea käega
20aastane noormees, kellelt loodame palju ka
tulevikus, sest tema ema Anneli Tanni on meie
kuldtöötaja.
Neerutist pärit Mati Matsar tuli tööle samuti

aasta tagasi. On omandanud esmatöötleja oskused filigraanselt, on rahulik tegutseja, aga ka pere
loonud ja poja isa. Isa peabki pojale eeskujuks olema ja pere heaks tegutsema. Isadus kohustab.
Hiljuti võtsime tööle 19aastase rõõmsa Andra
Mäeste. Teda me veel ei tunne, aga temastki loodame parimat.
Koolitee lõpetanutena tulid meile Kristjan
Fedossejev, naisseltsi soovitusel Kristjan Reili,
kutsekoolist Mairi Pentsa jt, kelledest on arenenud
tublid inimesed ja firma töötajad.
Väljendan selle kirjutisega oma rõõme, sest
buumi ajal olid eriti mehed väge täis ja lõid vabriku ukse enda järel kinni: „Ma sandi palga eest
siin enam ei tööta“.
Ühte võin öelda. Head töötajad ei kasva puu
otsas, kust neid noppida saab. Firma juhid peavad
olema suuresti õpetajad ja kasvatajad, kannatlikud ja jõudma ära oodata tulemusi. Kes omandab
kiiresti, kes aeglasemalt, aga tulemus tuleb, kui
inimene pingutab koos juhiga. Koostöös saavutatakse edu nii spordis kui töös. Kui aga iseloom
on viltu kasvatatud , ei suuda juht üksi kedagi
tööle panna.
Noor peab ise tahtma ja püüdma. Meie noored
püüavad ja tahavad. Tehke järele!
Rõõmus ja õnnelik vanaema MAIE NIIT

Hellenurme Vesiveski ja Otepää
Teater kutsub Jõulumuinasjutumaale

Hea Otepää
piirkonna

13.–19. detsembrini kella 13.00st jahvatatakse Hellenurme Vesiveskis valget
saiajahu, meisterdatakse jõuluehteid, laual on lõhnamas jõulujook ning ahjusoe jõulukakk. Sepa juures valatakse õnne ja köetakse reheahju.
Kõike seda seob Otepää Teater, pakkudes võimaluse uskuda muinasjuttudesse. Kui Sina tahad ka sellisele maale sõita, siis broneeri pilet juba täna.
Hind on 70 krooni (vähemalt 20 last grupis). Hinnale lisanduvad bussisõidukulud. Iga 10 lapse kohta on 1 tasuta saatjapilet.
Broneerimine: veski.muinasjutt@mail.ee või tel. 5343 2267.
Tule ja kirjuta oma muinasjutt!
Projektijuht KERLI ADOV

ettevõtja!

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matkad
Pühapäeval, 28. novembril kell 17.00 laternamatk Elva Paisjärve ümbruses.
Kogunemiskoha saad teada registreerimisel. Huvilisi paneme kirja 22. novembrist telefonil 5560 0769 (Mare).
Pühapäeval, 5. detsembril kell 19.00 toimub laternamatk Vapramäel. Algus
Vapramäe suurest parklast. Registreerumine e-kirja teel lauri@luua.edu.ee .
Pühapäeval, 12. detsembril kell 17.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. Laternamatk algab Tartumaa tervisespordikeskuse eest. Registreerimine tel 525
4290 (Eevi), 745 6660 (al. kella 18.00).
Pühapäeval, 19. detsembril kell 16.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. Algus
Vapramäe Peedu poolsest parklast. Reg. telefonil 5206651 Annereet.

Üsna varsti on kätte jõudmas
talv ja sellega koos ka talverõõmud ja talvised üritused. Otepää Vallavalitsus on koostamas
2010/2011. aasta talveürituste
kava.
Kui Sul on plaanis korraldada mõni talveüritus, siis
anna sellest meile teada kuni
29.11.2010 e-posti aadressil:
monika@otepaa.ee. Sinu üritus
lisatakse talveürituste kavasse
ja see ilmub Eesti enimloetumas trükimeedias.
Reklaam on ettevõtjatele
TASUTA.
Info: Monika Otrokova 766 4811;
505 8970
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Otepää mälumängurid sai teise koha
13. novembril peetud võistkondlikul Räpina Mälumängul 2010 sai Otepää valla
mälumängumeeskond koosseisus Mairold Kõrvel, Meelis Lill, Urmas Kuldmaa
ja Kaido Mägi auhinnalise teise koha.
Otepää on tuntud kui pikaaegsete mälumängutraditsioonidega vald. Aluse sellele tradistioonile pani Aarne Steinbach.
2008. aastal saatis Otepää meeskonda
edu – võideti mälumängusarja Maakilb
võistlus. Tänavu märtsikuus toimusid
Otepääl Aarne Steinbachile pühendatud
Eesti mälumängu paarismängu karikasarja 7. etapi mängud.
“Valla mälumängumeeskonda
kuuluvad kohalikud vallaelanikud mitmetelt erialadelt – siin on nii õpetajaid,
politseinikke, ametnikke,” sõnas Otepää
valla heakorraspetsialist ja pikaaegne
mälumängur Urmas Kuldmaa. “Ootame
oma ridadesse ka kõiki muid huvilisi, eriti
noori. Mälumäng avardab silmaringi ja
toob põnevust.”
Otepää mälumängijate ridadesse
astuda soovijatel palume ühendust võtta
Urmas Kuldmaaga telefonil 506 4991.

Otepää Suusamuuseumist saab
Eesti Spordimuuseumi filiaal

S

eni Otepää Vallavalitsuse allasutusena töötanud
Otepää Suusamuuseumist saab järgmisel aastal
Eesti Spordimuuseumi filiaal – Otepää Talispordimuuseum. Muuseum hakkab paiknema Tehvandi
uues staadioni hoones.
Eesti Spordimuuseumi direktori Daimar Lelle
sõnul planeeritakse muuseum avada 15. jaanuari
paiku, enne jaanuari teises pooles Otepääle toimuvaid suuri võistlusi. Muuseumis saab praeguste kavade kohaselt olema kaks töötajat.
Ekspositsioon hakkab sisaldama erinevaid talispordivahendeid ja auhindu, mis seni paiknesid
osaliselt Otepää Suusamuuseumis ja Tartus Eesti
Spordimuuseumis. Samuti pannakse välja esemeid,
mida varem eksponeeritud ei ole. Daimar Lell sõnas, et Otepää Talispordimuuseumi edasiarenda-

mise plaan on väljatöötamisel.
“Meie kindel soov on kindlasti võimalikult hästi
sulanduda kogu kompleksi töösse, et nii Otepää
inimesel kui ka külalisel oleks võimalikult palju ja
huvitavat teha,” kinnitas Daimar Lell.
Otepää Suusamuuseum avati 2001. aastal.
Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) tunnustuse sai muuseum 2003. aastal.
Muuseumi viiest ruumist kolmes kajastub suusatamise ja Otepää kui suusakeskuse ajalugu, ühes
vahetuvad ekspositsioonid, ühes on laskesuusatamist tutvustav näitus koos laskmise simulaatoriga. Samuti on vaatamiseks väljas Otepääl elavate
suusakuulsuste medalid, meened, suusad ja suusariietus.
Suusamuuseumi juhataja on Jana Mae.

SA Valgamaa Arenguagentuur inspireerib
noori ettevõtjateks
22.-25. novembrini toimub Valgas SA Valgamaa
Arenguagentuuri korraldatav traditsiooniline
„Teadmiste nädal“. Sel aastal on ka noortele suunatud päev, kus lisaks teadmistele jagatakse ohtralt
inspiratsiooni.
Igal aastal novembrikuu lõpus kogunevad külalised Valgamaa Arenguagentuuri, kus sünnipäevalaps hoopis ise kingitusi jagab. Väärtuslikuim, mida
anda on, teadmised ning motivatsioon. Teadmiste
nädal algab esmaspäeval avatud uste päevaga, kus
külalised saavad näha, millega agentuur tegeleb ja
kuidas toimetab.
Järgmised päevad on pühendatud kohalike
omavalitsuste ja mittetulundusühingute omavahelisele koostööle ning ettevõtjatele. Sel korral on
eraldi päev ka noortele, kus oma kogemusi tulevad
jagama rate.ee looja Andrei Korobeinik ning loovustreener Harald Lepisk.
Valgamaa Arenguagentuuri juhataja Ülle Juht
täpsustas toimuvat: „Sünnipäevanädala raames toome oma teenused klientidele veelgi lähemale, pakkudes võimalust osaleda erinevatel seminaridel,
koolitustel. Koolitused on nüüdsel ajal üsna kallid
ning meiepoolne kingitus ongi pakkuda neid tasuta.“
„Hea inimene peab oskama suhelda ning aru
saama teiste vajadustest,“ kirjeldab oma edu aluseid
Andrei Korobeinik juhtimisportaalis juhtimine.ee.
„Tähtis on hoida inimesi, kes oskavad seda, mida
sa ise ei oska.“

Harald Lepisk iseloomustab end kui inspireerivat loovustreenerit, kes võimestab noori unistajaid
kasvama loovateks liidriteks.
Teadmiste nädala kava:
Esmaspäev, 22. november.
Avatud uste päev.
Teisipäev, 23. november kell 10–14.
Seminar MTÜ-dele ja KOV-dele. „Kohalike omavalitsuste koostöö mittetulundusühendustega:
avalike teenuste lepinguline delegeerimine“.
Kolmapäev, 24. november kell 14–17.30.
Lühiseminar noortele “Noored võtavad ette”.
Neljapäev, 25. november kell 10–13.30.
Lühiseminar ettevõtjatele “Uued suunad
-võimalused alates 2011”.

Täpne kava on saadaval: http://www.arenguagentuur.ee/uudised/3-uudised/194-sa-valgamaa-arenguagentuur-korraldab-qteadmiste-naedalaq
SA Valgamaa Arenguagentuur kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. SA missiooniks on muuta oma tegevustega Valgamaa
majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ning
konkurentsivõimelisemaks. Teenuseid nõustamise
ning projektiabi näol pakutakse omavalitsustele,
ettevõtjatele, kodanikuühendustele ning turismiga
seotud asjalistele.
Info: Maarja Viks, tel. 767 9800, Maarja.
viks@arenguagentuur.ee

