ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 2 8 . o k t o o b e r 2 0 1 1

Nr 17 (326)

Tunnustati maakonna aasta
õppijaid ja koolitajaid

3X MONIKA OTROKOVA

17. oktoobril tunnustati
Valgamaa kutseõppekeskuses Täiskasvanud õppija
nädala raames välja maakonna aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralik organisatsioon ja omavalitsus.

A

asta koolitussõbralikumaks
organisatsiooniks sai MTÜ
Karukäpp Otepäält ja aasta
õppijaks valiti Heili Freimanis Sangastest, kes sai ka vabariikliku aasta
õppija 2011. eripreemia.
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)
on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanu- haridust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. Üritust korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsioon Andras. Täiskasvanud
õppija nädala raames tunnustatakse
aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta
koolitussõbralikku organisatsiooni
ning aasta koolitussõbralikku omavalitsust.
Lisaks koolitussõbralikule organisatsioonile ja aasta õppijale valiti
maakonna aasta koolitajaks OÜ
B&M Konsultatsioonid (tegevjuht
Tõnis Kask), koolitussõbralikumaks
omavalitsuseks sai Taheva vald.
Heili Freimanis kogeb sõnale “õppimine” mõeldes kahte vastandlikku tunnet. Ühelt poolt meenutab see
talle lapsepõlve, mil tuupimine tekitas küsimuse, milleks seda kõike vaja
on, ja teisalt kaasneb sellega täiskasvanuna kogetud elav uudishimu uute
teadmiste saamise vastu. “Minu arvates on täiskasvanuna õppimise üks
peamine tõukejõud tahtmine saada
uusi oskusi ja tunda rõõmu nende
omandamisest,” lisab ta. “Õppima

asusin seetõttu, et mul oli vaja leida
tööd ja teenida raha. Minu haridustee
oli poja sünni tõttu piirdunud keskkooliga. Õppisin siis müüjaks. Aastatega hakkasin aina rohkem soovima
tegeleda käsitööga ning avada oma
poeke või avatud töötuba.” Nii õppiski Heili kolme poja emana rätsepaks,
läbis töötukassa ettevõtluskoolituse
ja hakkas FIE-ks. Olles ise töötu olemist kogenud sai Heilist töötute tööharjutuse juhendaja ja õpetaja Urvaste koolis. Uuel kevadel lõpetab ta
aga juba Tartu Ülikooli kutseõpetaja
erialal.
“Praegune kiiresti muutuv ühiskond eeldab pidevat arenemist, enesetäiendamist ja kaasaliikumist. Pean
end inimeseks, kes ei oota, et talle
kandikul midagi ette tuuakse, üritan
igal juhul ise hakkama saada,” mõtiskleb Heili. Tema jaoks on väga oluline teadvustada, et õpitakse iga päev,
ka oma pereelu elades. Heili ise on
palju õppinud oma isalt ja lastelt
ning kaasteelistelt. “Minu lapsed on

mulle õpetanud seda, mis vahepeal
kaduma läks - usaldamist ja armastamist. Elu on mind kokku viinud
erakordselt toredate ja toetavate inimestega, andnud võimaluse õppijana
võtta ja õpetajana jagada. Julgen kõikidele soovitada uutest katsumustest
kinni haarata, oma sisetunnet usaldada ja õppida. Seda viimast nii negatiivsetest kui ka positiivsetest kogemustest.”
Silvia Mägi MTÜst Karukäpp
räägib: ”MTÜ Karukäpp tunnustati
Valgamaa 2011. aasta koolitussõbralikumaks organisatsiooniks. Mis sellise tunnustuse tõi? Karukäpa tegevuse eesmärgiks on hoida esemelist
rahvakunsti kui pärandit, mida meie
vanaemad ja emad meile pärandasid ja seda edasi anda ka järgmistele
põlvedele.
Iga kogukonna edukuse võtmeks
on loovad inimesed. Loovus on nii
looming kui ka loomine ja loovus
on seda võimsam kui loovad ollakse üheskoos. Selleks aga, et loovus

toitu saaks, on vaja uusi teadmisi ja
oskuseid. Ka soki-, kindakudumine on looming ja loomine, mis vajab
originaalseid lahendusi, uusi ideid,
uusi mustreid ja tehnikaid ja ka võimekaid tegijaid. Õpiring on parim
vahend inimese loovuse, ande ja sotsiaalsete oskuste tõstmiseks. Õpiringid tekkisid Põhjamaades juba eelmise sajandi alguses ja on tänaseni
kõige odavam ja parem vabahariduse töö vorm laiadele rahvahulkadele. Õpiring sobib igasuguse haridusega, igast vanusest, soost ja seisusest
inimeste jaoks. Õpiringis ei ole kurja
õpetajat, ei karistata (ei panda halbu
hindeid), ei ole valesid vastuseid (
täiskasvanud inimesel on elukogemused). Õpiringi moodustab ühiste
huvide alusel ühinenud täiskasvanute
õppijate rühm selleks, et oma oskusi
ja võimalusi mingis valdkonnas arendada. Osalejate aktiivne panus on
alus, millele õpiring on ehitatud. Töö
õpiringis võimaldab kõikide osalejate teadmiste ja kogemuste loovat kasutamist.
Käsitöö kui nähtus on mitmepalgeline ja huvitav, puudutades sageli
inimesi väga isiklikult (esivanemate
käsitöö). Käsitöö võib olla hobi, ajatäide, meditatsioon ja eneseteraapia,
kuid kindlasti ka seltsielu. Aktiivne ja
loov inimene on uute väärtuste looja
igas valdkonnas. Praeguses keerulises ajas jääb ellu see, kes on kohanemisvõimeline ja suudab õppida igast
kogemusest. Peamine on arusaam, et
õppida pole kunagi hilja ning ükski
inimene pole õppimiseks liiga vana.
MTÜ Karukapp tänab oma töö
tunnustajaid ja tänab ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi, kes on
alati meie tegemisi toetanud ja kaasa
aidanud ka meie SOKIKALENDER
2012 ilmumisele.”
MONIKA OTROKOVA

Head Otepää piirkonna
saunaomanikud!
Juba III saunamaraton kuumas talvepealinnas Otepääl toimub 12. veebruaril.
2012.
Eelmisel aastal võttis Saunamaratonist osa 65 võistkonda ja 208 osalist
ning tagasiside Otepää saunade kohta
oli väga hea. Ootame ka sellel aastal teie
sooja osavõttu saunamaratonist.
Võta ühendust ja uuri täpsemini: 765
5212; 509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee
(Sirje Ginter).

Otepää vallavalitsus otsib
jõulukuuske
Otepää Vallavalitsus soovib leida kuuske, mis kaunistaks jõulude ja uusaasta
ajal Otepää Keskväljakut.
Pakutava kuuse pikkus ei tohiks ületada 17 meetrit. Kuusk peab olema tihe,
mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas.
Sobiva puu omanikel palume
ühendust võtta kuni 20. novembrini
telefonidel 766 4807 või 506 4991 (heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa).

Max Cobb (vasakult esimene) ja Gottlieb Taschler (vasakult kolmas) koos vastuvõtjatega Tehvandil.

IBU inspekteeris Tehvandi Spordikeskust ja Otepääd

R

ahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (International Biathlon Union, IBU) inspekteerimise komisjon
külastas 19.-21.10.2011 Tehvandi Spordikeskust ja
Otepääd, et välja selgitada vastavust rahvusvaheliste tiitlivõistluste nõuetele.
Delegatsiooni kuulusid IBU Spordi asepresident Gottlieb Taschler, IBU MK spordidirektor Franz Berger ja
IBU Tehnilise komisjoni juht Max Cobb. Kolme päeva
jooksul tutvuti Tehvandi staadioniga ja Otepää infrastruktuuri võimalustega suurürituse läbiviimisel piirkonnas. Delegatsiooni saatsid Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni ja Tehvandi Spordikeskuse esindused.
Kokkuvõtted inspekteerimise tulemustest ja ülevaate
tagasisidemena annab IBU harilikult kaks korda aastas
– mais ja novembris. Kui kõik tingimused on vastavad, väljastab IBU Tehvandi Spordikeskusele A-litsensi,
mis annab Otepääle võimaluse taotleda maailmakarika
etappi ja MMi alates 2014/2015 talvehooajast.

Gottlieb Taschleri sõnul on tingimused laskesuusatamise suurvõistlusteks üsnagi head. “Positiivne on see, et
siin on tasemel meeskond, kes võistlusi läbi viib. Samuti
on olemas väga head rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise kogemused, ” rääkis Taschler.
Suuremate laskesuusavõistluste, nagu näiteks MMde ja
MKde läbiviimiseks tuleb aga ehitada Tehvandi laskesuusatamise staadioni olmehoone koos võistluste korraldamiseks mõeldud tehniliste ruumidega. Ja seda olemasolevale
lasketiiru tribüünile kohtunike soojakute asemele. Parandamist vajavad veel ka IBU näpunäidete alusel võistlusrajad ja staadioni ülesehitus. IBU Tehnilise komisjoni juht
Max Cobb ütles, et kui viia staadioniehitised vastavusse
IBU nõudmistega, on Otepääl väga head šansid saada siia
laskesuusatamise MM või MK.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon korraldas Tehvandi Spordikeskuses 2007. a suvebiathloni MMi ja 2010.
a EMi laskesuusatamises.
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13. novembril kell 14.00
Otepää Kultuurikeskuses

ISADEPÄEVA
pidulik kontsert

Otepää valla AASTA ISA 2011
austamine.
Laste sünnikirjade kätte andmine.
Kontserdil esinevad Pühajärve
Põhikooli ja Otepää Muusikakooli
lapsed.
Kohvilaud.

21. oktoobril avati Otepää Lihatööstuses Edgar laiendatud ajakohane suitsusinkide valmistamise sektor. Pildil
lihatööstuse juht Maie Niit.

Otepääle rajatakse
jäätmejaam
Arvestades nõuetele vastavate jäätmete
kõrvaldamiskohtade ja taaskasutatavate
materjalide käitlejate kaugust, on osutunud vajalikuks jäätmejaamade rajamine.
Valgamaa keskkonnastrateegia näeb ette
kesksed jäätmejaamad piirkondade põhiselt – Valga, Tõrva ja Otepää.
Jäätmejaamad töötavad praegu Valgas
Võru tn 109c ja Tõrva piirkonnas Härma
endise karjääri maa-alal. Tõrva piirkonna
jäätmejaama ülesehitus on võetud aluseks
Otepää jäätmejaama planeerimisel.
Otepää jäätmejaam hõlmab kogu piirkonda – Otepää, Palupera ning osaliselt Puka
ja Sangaste valda, teenindatava alaga ca
8000 elanikku.
Jäätmejaama rajamisega tagatakse
võimalus eriliigiliste jäätmete liigiti kogumiseks ja käitluseks võimalikult lähedal nende
tekkekohale. Jäätmejaama asukoha valikul
oli määravaks Otepää piirkonna eripära
ning ka elanikkonna kontsentreeritus Otepää linnas ja lähialal. Jäätmejaam rajatakse
AS Otepää Veevärk juurde Kastolatsi teel.
Jäätmete kogumise koondamine ja
korraldamine Otepää reoveepuhasti juures
on olemasolevaid nõudeid ja tingimusi
arvestades parim võimalik asukoht.
Valgamaa omavalitsuste keskkonnaalase koostöö raames tegeleb Otepää
jäätmejaama projekti arendusega Otepää
Vallavalitsus ja MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, kes oli ka finantstaotluse esitaja
SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.
Jäätmejaama valmimine on planeeritud
hiljemalt 30. september 2012.
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
20.10.2011
Otsustati toetada loa andmist Metsatervenduse
OÜ Tartu Maakohtu Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1099640 kantud kinnistu
Saare omandamiseks.
Otsustati delegeerida Otepää Vallavalitsusele
maakorraldusseadusega kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine.
Otsustati volitada MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
Otsustati lõpetada eelnõu “Otepää valla 2011.
aasta lisaeelarve ja eelarve muutmine” esimene
lugemine. Suunati eelnõu “Otepää valla 2011. aasta
lisaeelarve ja eelarve muutmine” arvamuste ja
ettepanekute saamiseks volikogu komisjonidesse.
Määrati eelnõu “Otepää valla 2011. aasta lisaeelarve ja eelarve muutmin” menetlemise juhtivaks
komisjoniks majandus- ja eelarvekomisjon.
Q

Q

Q

Q

19.10.2011
Väljastati FIE Raido Käärile sõidukikaart
taksoteenuse osutamiseks sõidukiga Volkswagen
Sharan.
Kutsuti sihtasutuse Otepää Spordirajatised
nõukogust tagasi nõukogu liige Merlin Müür.
Anti kirjalik nõusolek Marika Oeseljale sauna
püstitamiseks Väike-Säre kinnistule Vidrike
külas Otepää vald.
Kinnitati avatud riigihanke hankemenetluse “Pühajärve põhikooli katlamaja kergkütteõli ostmine” riigihanke läbiviimise komisjoni
otsus põhjal edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ
Evail Oil poolt esitatud pakkumus 0,098 eurot
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
Keelduti kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramisest ühele vallaelanikule.
Määrati sünnitoetus kahele vallakodanikule
kogusummas 768 eurot.
Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule kogusummas 132 eurot.
Muudeti Pühajärve Põhikooli töötajate koosseisu.
Q

Otepää valla 2011. aasta lisaeelarvest

O

tepää vallavolikogu 20. oktoobri k.a. istungil
toimus Otepää valla 2011. aasta lisaeelarve
esimene lugemine. Lisaeelarve menetlemist võimaldas planeeritust enam laekunud füüsilise isiku tulumaks, vara müügist saadud vahendid
ning ülelaekunud renditulud. Eelarve mahtu suurendavad veel sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid
ja nende arvel tehtavad väljaminekud.
Otepää valla 2011. aasta eelarvesse planeeriti
füüsilise isiku tulumaksu 1 475 017 eurot. Maksumaksjate arvu suurenemise ja töötuse vähenemise tulemusel laekus üheksa kuu jooksul tulumaksu 1 165 534 eurot ehk 4% planeeritust enam.
Enamlaekumisest 11 281 eurot ehk 34,6% suunatakse valla hallatavate asutuste elektri- ja valla
tänavavalgustuse kulude katteks. Pühajärve Põhikooli kütteks kulub 6 400 eurot ehk 19,7%, 3 500
euro eest uuendatakse administratiivhoone teise
korruse valgustus.
2 260 eurot kulub valla aukodaniku medalite
soetamiseks ning esinduskulude katteks. Tervisekeskuse lifti ehituse järelvalvele suunatakse 2 202
eurot. Lisaeelarvega eraldatakse veel raha lasteaiale “Pähklike” rühmaruumidesse valgustite paigaldamiseks, õpilasliinide kulude katteks ja matusetoetusteks.
Aasta esimesel poolel müüdi Luigakuuri kinnistu ning kaks korterit Puustusmäel. Vara müü-

gist laekunud tulu, 7 445 eurot, suunatakse SA
Otepää Tervisekesksuse lifti finantseerimiseks.
Haridusasutuste renditulude ülelaekumine
oli 5 424 eurot. Sellest 3 895 eurot suunatakse
Otepää Gümnaasiumi ja 1 529 eurot Pühajärve
Põhikooli eelarvetesse.
Suuremad sihtotstarbelised vahendid laekusid
Valga Maavalitsusest hajaasustuse veeprogrammi kulutuste katteks. Sotsiaalministeeriumilt
tuli eraldus igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks, Muinsuskaitseametilt linnamäe müüride korrastamiseks. KIK-ilt projekti “Õuesõppe päevad Pühajärve Põhikoolis” elluviimiseks,
kultuurikapitalilt väikeprojektide kulude katteks
ning Tiigrihüppe Sihtasutuselt.
Valla hallatavate asutuste üheksa kuu eelarve täitmine on plaanipärane, kõikudes enamasti
75% ja 80 % vahel. Ettenähtust rohkem on kulutanud Pühajärve Põhikool. Põhikooli eelarve paraneb, kui lisaeelarvega lisatakse sihtsuunitlusega eraldatud laekumised ning ülelaekunud renditulu. Täitmise protsent on kõrge veel teedehoius.
Käesoleva aasta lumerohke talve tõttu kulutas
vald lumetõrjeks ligi 75 000 eurot, mis moodustab
45% teede korrashoiuks ja investeeringuteks ettenähtud vahenditest.
Raamatupidamis- ja finatsteenistuse juhataja
ÜLLE VEEROJA
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Algab koolituste sari korteriühistute
rajamisest ja tegevusest huvitatuile
5. novembrist algab Leader programmi toetusel korteriühistute rajamisele ning olemasolevate korteriühistute liikmetele suunatud koolituste
sari. Koolitus on tasuta! Oodatud on kõik huvilised!
Koolitused toimuvad Otepää vallavolikogu
saalis (vallavalitsuse maja III korrus). Osalemisest palume ette teatada valla üldtelefonil 766
4800. Eelregistreerimine on vajalik, et saaksime
osalejad kindlustada õppematerjaliga.

Esimene koolitus: 05.11.2011 – Korteriühistu loomine I. Lektoriks on Eesti Korteriühistute
Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.
12.00 – 13.30 Elamureform. Korteriühistu.
Korteriühistu asutamine.
13.45 – 15.15 Korteriühistu tegevust reguleerivad õigusaktid. Korteriühistu põhikiri. Korteriühistu liikmelisus, õigused ja kohustused.
15.30 – 17.00 Praktiline protsess, kuidas korteriühistut asutada.

Q

12.10.2011
Eraldati kultuurieelarve reservist 2278 eurot
kultuuriürituste toetuseks. Määrati kultuuriürituse toetus summas 1 450 eurot Otepää Avatud
Noortekeskusele 29. oktoobril 2011. a korraldatava bändifestivali “OKTOOBER ROCK” kulude katteks. Kasutati 828 eurot laulupealinna stuudiopubliku transpordikulude arvete tasumiseks.
Väljastati Techne Töökoda ASile ehitusluba
Otepää valla Otepää külas Naftabaasi tankurite
varikatuse püstitamiseks.
Kinnitati Lõuna Varahalduse OÜ taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas, Sihva
küla, Uue-Juusa kinnistule (elamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Päta ja Osvaldi 10/0,4kV komplektalajaamale koos 10kV ja 0,4kV maakaabelliinidele asukohaga Otepää vald Truuta küla AlaSamuli, Väike-Kalda, Mäe-Samuli, Piiri ja 23156
Vastsemõisa-Truuta tee.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Kanaküla alajaama 0,4kV maakaabelliinidele ja liitumiskilbile asukohaga Otepää
vald Kaurutootsi küla Piiri, Siberi, Kuldpõllu ja
Veske.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Kompuse alajaama 0,4kV maakaabelliinidele ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald
Arula küla Madsa Puhkeküla ja Mari.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks garaazhi omanikule Karl Mõtsale.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks garaazhi omanikule Meelis Danilasele.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke
“Pühajärve põhikooli katlamaja kergkütteõli ostmine” avatud hankemenetluse läbiviimiseks.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 940
eksemplari töövihikuid summas 3194,54 eurot.
Otsustati viia Otepää Vallavalitsuse hallatavates asutustes läbi seisuga 01. 11. 2011. a põhi- ja
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Kääriku spordi- ja puhkekompleksist saab
Eesti spordi treeningkeskus
18. oktoobril otsustasid Tartu Ülikooli valitsus
ja SA Tehvandi Spordikeskuse nõukogu alustada koostööd ning valmistada ette kasutusvalduse
leping, mille alusel Tehvandi Spordikeskus hakkaks Kääriku spordi- ja puhkekompleksist välja
arendama Eesti spordi laiapõhjalise kasutajaskonnaga treeningkeskust.
Tartu Ülikoolile tähendab see, et põhitegevuseks mittevajalik vara leiab Eesti spordile kasulikuma funktsiooni ning ülikool ei pea kommertsalustel tegutsevat osaühingut enam ülal pidama.
Kasutusvalduse leping on sisuliselt siduv rendileping, millega Tehvandi võtab lisaks hoonete kasutusõigusele üle ka koostöös valminud arengukava elluviimise.
“Usume, et Tehvandi kogemused ja oskused loovad Eesti spordile lähema 5-6 aasta perspektiivis täiesti uues kvaliteedis treeningkeskuse. Senise konkurentsi asemel Tehvandiga tekib
just koostöö tulemusena uus laiapõhjaline keskus

väga suurele osale Eesti spordiklubidest. Ülikool
saab sõlmitava kokkuleppe alusel aga põhjalikumalt keskenduda õppe- ja teadustegevusele,”
ütles TÜ kantsler Andres Liinat.
Tehvandi Spordikeskuse juhataja Alar Arukuuse sõnul on Tehvandi täna valdavalt kestvusspordialade treening- ning võistluspaik. Kääriku ja
Tehvandi ühise arendamise kaudu lisanduvad
uued võimalused ka teiste spordialade harrastajatele, mis võimaldavad senisest paremini luua
Eesti ja vahest isegi regiooni parim, rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikeskus.
Juba kaks aastat tagasi alanud läbirääkimised
jõuavad loodetavasti aasta lõpuks faasi, kus Tartu
Ülikool ja SA Tehvandi Spordikeskus sõlmivad
kasutusvalduse lepingu Kääriku spordi- ja puhkekeskuse sporditegevusega seotud kinnistutele
ja hoonetele. Ülikooli poolt teeb lõpliku otsuse
nõukogu.

AMETLIK INFO
väheväärtuslike vahendite inventuurid.
Kinnitati Otepää lasteaia Võrukael hoolekogu
koosseis 2011/12 õppeaastaks.
Määrati matusetoetus kolmele vallaelanikule kogusummas 384 eurot.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse
10.12.2008. a korraldus nr 2-4-605 “Otepää Lasteaed
Võrukael töötajate koosseisu kinnitamine” ja Otepää
Vallavalitsuse 12.02.2010. a korraldus nr 2-4-83 “Otepää
Lasteaed Pähklike töötajate koosseisu kinnitamine”.
Q

Q

Q

PLANEERINGUD
Detailplaneeringu algatamine
Otepää linnas asuvate Lipuväljak 24, Lipuväljak
24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja
lähiümbruse detailplaneeringu algatamine.
Otepää Vallavalitsus algatas 21.09.2011 istungil
Otepää linnas asuvate Lipuväljak 24, Lipuväljak
24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute (katastritunnused 55601:004:1830; 55601:004:1410;
55601:004:1060; 55601:004:1160) detailplaneeringu. Ala suurus on 1,3 ha, maa sihtotstarve on
ärimaa. Alal asuvad Postimaja, Konsum, Mellex
ja juuksurisalong.
Planeeringu eesmärk on selgitada välja
olemasolevate avaliku kasutusega ärihoonete
laiendamise võimalused ja täpsustada liiklus- ja
parkimiskorraldus piirkonnas.
Täpsem info: Otepää valla planeerimis- ja ehitusteenistus, 7664821; e-post: vald@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
järgmised kinnistud:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja
(katastritunnused 63602:002:2110,
pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää
vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga
24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli
(katastritunnused 63601:002:2050, pindala 0,2
ha, asukoht: Sihva küla Otepää vallas)
esmakordsel enampakkumisel alghinnaga
68 000 (kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.
Pakkumine esitada 15. novembriks 2011. a kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse
kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus
märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või
„Vana-Kooli“.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse
töö-aegadel helistades ette: kontaktisik
Andres Arike
tel: 766 4810, GSM: 53 033 031. Täiendav info
www.otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

KADRI KUNNUS, Tartu Ülikool

Ago Kivi mälestuseks
21. oktoobril kell 12 toimus Otepää kalmistul
kunstnik Ago Kivi (1933 – 2011) urnimatus. Tema
kalm kattus paljude pärgade ja lilledega Otepäält
ja kaugemaltki saabunud leinajate kätest.
Linna kultuurikeskuses meenutati lahkunut.
Maja välistrepil seisis ligi inimkõrgune Ago Kivi
autoportree, selle ees mälestusküünlad. Nii oli ka
maja suure saali laval. Tagafoonil jooksid katkematult „liikuvad pildid“ kunstniku 78 aasta pikkuselt eluteelt, väiksema saali seintele olid kinnitatud suured alused lugematu hulga eksliibristega. Mitmedki uudistajad leidsid sealt oma
eksliibrise – Ago kätetöö.
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Head vallakodanikud!

Ago vennapoja Kalle Kivi väitel oli neid töid üle
1000, peale eksliibriste veel graafilisi lehti, raamatute kujundusi jms. On ju ka Otepää suured ajaloosündmused, kõik tähtsam selle paiga kultuuri-,
spordi- ja isikulugudest suure kunstikogu sees.
Meenutustes avanes lahkunust pilt, mis koosnes
tema suurest andest, heasoovlikust ja mitmekülgsete huvidega inimesest, samas ka tema boheemlaslikust eluteest Otepääl, Tallinnas ja Tartus.
Palve kõigile, kel on õnn omada Ago Kivi kunstitöid. Andke neist teada Jüri Rootsile Otepääl,
Kopli 5. Plaan on need digitaliseerida (omanikud
saavad tööd tagasi).

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress

AILI MIKS

Kätte on jõudnud sügisene lehekoristus. 30.
oktoobrini 2011 saab puude-põõsaste lehti tuua
Hundisool asuvasse biotiigi ladustamiskohta.
Palume tuua AINULT lehti!
Info: Urmas Kuldmaa 506 4991

SÜNNID
Lote Kümmel 10. oktoobril
Marta Vaagert 15. oktoobril

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepääl rokitakse noortebändide saatel
29. oktoobril korraldab Otepää Avatud Noortekeskus Otepää kultuurikeskuses algusega kell
17.00 bändifestivali Oktoober Rock.
Noortebändide festivalil astuvad üles kaheksa
noortebändi Eesti eri paikadest. Avatud Noortekeskuse juhataja Kadri Orava andmeil astub
peaesinejana üles tuntud noortebänd Nevesis
Paidest.
“Ülejäänud bändid, kes on oma kodukohtades
ehk kitsamas ringis tuntud, tulevad meile esinema, et saada juurde lavakogemust, uusi tutvusi
ja loomulikult ennast näitama,”selgitas Kadri
Orav. “Riietuda võiksid selle ürituse puhuks kõik
huvilised rokilikult, ootame kõiki tuliselt kaasa
elama!”
Õhtujuhid on noortekeskuse noored Greta
Maria Kivi ja Helen Hirvesoo, noortebändide
festivalil on abis ka paljud teised noortekeskuse
noored. Noortebändide festivalil astuvad lisaks
peaesineja Nevesisele üles When a pigeon
attacks its over (Tallinn), Infektsioon (Tallinn),
Les 3,14 (Otepää), Hundinui (Tartu), Episode lost
(Võru, Otepää, Puka), Embrö (Tallinn), Kolmteist
(Valga).
Festival on kõigile tasuta. Toetavad Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Otepää
Kultuurikeskus ja Otepää vallavalitsus.

Otepää Gümnaasiumi meediaklass
käis tutvumas teletööga
18. oktoobril külastas Otepää Gümnaasiumi meediaklass Tallinnas produktsioonifirmat BEC ja TV3e ning Eesti Rahvusringhäälingu telemaja.
Meediaklassi õpilastega kohtusid produkstioonifirma BEC produntsendid Jüri
Jaanus ja Raivo Suviste, kes rääkisid teletööst ja näitasid erinevaid stuudioid. Meediaklassi õpilased said jälgida teleseriaali “Kodu keset linna” võtteid, külastati telemängu “Rahaauk” stuudiot. Jüri Jaanus
näitas huumoriseriaali “Pehmed ja karvased” nukke ning selgitas seriaali tootmisega seotud huvitavaid seiku. Seejärel kohtuti
TV3e avalike suhete juhi Annely Adermanniga, kes tegi ringkäigu TV3e stuudiotes.
Palju elevust tekitas käik TV3e uudistestuudiosse, kus õpilased said teada, kuidas
tehakse uudiseid. Lubati piiluda raadio
StarFMi tegijate ruumi ja näha ka raadiotööd.
Külas käidi Eesti Rahvusringhäälingu telemajas ja selle maja stuudiotes. Oldi “Te-

MONIKA OTROKOVA

Otepääl katsetatakse
uut RALED-lampi
Oktoobrikuu lõpuni katsetatakse Otepääl, Pärna
tänaval uut LED-valgustil põhinevat tänavavalgustit – RALED-lampi.
RALED-lamp on uus patenteeritud energiatsäästev ja ökoloogiliselt puhas valgustuslahendus. Võrreldes Eestis levinud LED-lambiga, on
RALED-lamp suuteline võimendama valgusvoogu kuni 5 korda. RALED-lambid sobivad ideaalselt suuremahulisteks valgustusprogrammideks
nagu tänavad, pargid ja tööstuspiirkonnad.
RALED-lambi maaletooja Quantum Lights OÜ
müügijuht Jürgen Vesteri andmeil on taolisi
valgusteid Eestis veel Narvas, Kohtla-Järvel,
Jõhvis, Tallinnas ja Järvakandis. Otepääle sooviti uudse tehnoloogiaga valgustit proovima tulla
Vesteri sõnul sellepärast, et Otepää on tema
meelest innovatiivne koht.
Otepää valla heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa ütles, et RALED-lampide prooviperiood
kestab oktoobri lõpuni. “Prooviperioodi jooksul
võrdleme RALED-lambi energiasäästlikkust ja
võimsust LED-lambiga,” rääkis Kuldmaa. “Tulevikus soovime uut tehnoloogiat kasutada ka
Otepää linna tänavate valgustamisel.”
Moodsate valgustustehnoloogiatega on
Otepääl ka varem tutvust tehtud: 2010. aasta
detsembri lõpus paigaldati Otepääle Pikale
tänavale 15 uut LED-valgustvalgustit.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Tähelepanu, jõutõstjad!
Järjekordsed võistlused jõutõstmises toimuvad
13. novembril Otepää Spordihoones. Arvestus
toimub kolme ala summas.
Võistluste juhend on spordihoone jõusaalis.
Täiendav info telefonil 5534172 (Silver Eljand).

Seoses R-Kioski sulgemisega on
Otepää Külastuskeskuse hoone (Tartu
mnt 1) avatud Otepää Turismiinfokeskusega samadel aegadel
järgmiselt:
T-R 10.00 – 17.00
L 10.00 – 16.00
E,P suletud.

Ootan informatsiooni VanaOtepää kohta
Käsil on ettevalmistus konverentsiks,
mille teema on Vana-Otepää muinasajast
tänapäevani. Palume informatsiooni (ka
pildimaterjali) inimestelt, kes on olnud seotud
Vana-Otepääga.
Suurtegijate: Jakob Pärn, Karl Õiger, Mats
Traat, Oskar Kruus, Johan Sarv, Alfred
Kukk, Heino Mägi, Gustav Wulff kohta on
andmed olemas. Info palun saata epostiga:
endelhsusi@hot.ee või Tallinna mnt 28a-2,
Haapsalu.
ENDEL SUSI

V

revisiooni” stuudios ning külastati ERRi
muuseumi, kus oli eksponaate vanadest lasteseriaalide tegelastest ja vanast tele- ja raadiotehnikast. Õpilased said ka ise proovida
telediktori tööd.
Otepää meediaklass tegutseb alates 2006.
aastast. Meediaklassis on gümnaasiumiosa
õpilased, kes on otsustanud meediaõpetuse kasuks valikainena. Tundides tehakse
selgeks meedia toimimine – žanrid, kutseeetika, jms. Praktiseerida saab kooli ajalehes Otu Tungal või kooliraadios. Otepää
Gümnaasiumi meediaklass on vabariiklikul meediakonkursil osalenud kahel aastalja saanud auhindu pea igas kategoorias ning
olnud üks parematest kooliajalehtedest ning
-raadiotest.
Otepää Gümnaasiumi vilistlastest – ajakirjandusõpilastest – on vabariiklikus meedias jätkanud Ly Aunapu (endine koolilehe
peatoimetaja) ning Willi Pastak ja Tambet
Leopard (endised raadiotoimetajad).
MONIKA OTROKOVA

Soojuse hind Otepääl ei tõuse

aatamata kallinevale toorainele ei
tõuse Otepääl 2011. a septembri –
2012. mai kütteperioodil soojusenergia hind.
Praegu on Otepää linnas soojusenergia
hinnaks kehtestatud 55,98 eurot/MWh eest
(koos käibemaksuga) ja selliseks see hinnatase AS Otepää Veevärk juhataja Enn
Sepma kinnitusel ka jääb.
“AS Otepää Veevärk on suutnud oma

majandamisega hästi toime tulla,” põhjendas hinna samaks jäämist Enn Sepma.
“Oleme leidnud ka võimalusi saada soodsalt
hakkepuitu, meil on olemas kokkulepped
kvaliteetse tooraine tarnijaga.”
Samuti rekonstrueeritakse igal aastal keskküttetorustikku, millega hoitakse kokku soojakadusid ning ka see aitab kaasa soojusenergia hinna säilimisele praegusel tasemel.
Täiendav info: Enn Sepma, 518 6276

KULTUURIÜRITUSED
28. okt. kell 19.00 Kultuurikeskuses Palupera valla külateatri
estraadietendus “Muhkel ja muhedad”. Naeru, tantsu ja lusti
– igavust ei tunne keegi! Pilet 3 €. Info: 765 5212
29. okt. kell 17.00 Kultuurikeskuses noortebändide festival
OKTOOBER ROCK. Info: Kadri Orav 5343 5173
1. nov. kell 18.00 Kultuurikeskuse koorisaalis Sokikudumise
jätkukursus. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 766 4816
5. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses Ugala teatri etendus
“Vanamehed seitsmendalt”. A. Kivirähki komöödia. Pilet 8/10 €.
Piletid müügis Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuurikeskuses E-R kell
8.00 – 16.00. Info: 765 5212

11. nov. kell 20.11 Kultuurikeskuses Filmitalgute esilinastus.
Pilet 2/3 €. Piletid müügil Piletilevi müügipunktides üle Eesti ja Otepää
Kultuurikeskuses.

13. nov. kell 14.00 Kultuurikeskuses AASTA ISA tunnustamine,
kontsert.
22. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuse Vana Baskini Teater komöödiaetendusega “Kihluspidu”. Pilet 10/8 €. Piletid müügis
Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuuri-keskuses E-R kell 8.00 – 16.00.
Info: 765 5212

25. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses JÕULUJAZZ. Musitseerib
Ingrid Lukas. Info: 765 5212
27. nov. kell 15.36 Advenditulede süütamine.
kell 16.00 Kultuurikeskuses Vanamuusika ansambli
advendikontsert.
30. nov. kell 11.30 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri jõululavastus
lastele “Vaibaalused ja Jõulumemm”. Pileti hind 3,50 €. Grupile
alates 10-st inimesest 3 €, saatjatele tasuta. Soovitatav alates kolmandast eluaastast. Info: 765 5212

5. dets. kell 19.00 Kultuurikeskuses Tõnis Mägi & Kärt Johansoni
kontsert “Jah, ma nägin lumevalgust”. Pilet 10 € eelmüügist, 12
€ koha peal. Piletid müügis Piletilevis ja kultuurikeskuses E-R kell 8.00
- 16.00. Info: 765 5212

Kolm Valgamaa korterelamut said
35% rekonstrueerimistoetuse

K

redEx eraldas oktoobri keskel tehtud
otsusega 35% rekonstrueerimistoetuse Otepääl paiknevatele Munamäe 20
ja Tehvandi 7 ning Valgas paiknevale Sepa 11
korterelamule. Rekonstrueerimistoetuse abil
renoveeritakse majad täielikult, muu hulgas
uuendatakse küttesüsteemid ja paigaldatakse
uued ventilatsioonisüsteemid.
Munamäe 20 ja Tehvandi 7 korterelamuid haldava korteriühistu Tehvandi juhatuse liikme Andres Arikese sõnul oli korterühistu juba pikemat aega planeerinud
erinevaid rekonstrueerimistöid, kuid need
jäid erinevatel põhjustel teostamata.
“Kui avanes võimalus toetuse taotlemiseks, mõtlesime, et rumal oleks see kasutamata jätta. Taotlemine pole keeruline ning
vajab ainult pealehakkamist. Kutsun teisigi
korteriühistuid toetust taotlema, sest paremat võimalust vaevalt tuleb,” sõnas Arike.
KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on viimasel
ajal korterelamute huvi rekonstrueerimistoetuse vastu suurenenud. Kasvanud on 25
ja 35 protsendi suuruse toetuse taotlejate
osakaal, mis näitab, et ühistud võtavad ette
suuremaid renoveerimisprojekte.
“Kuigi toetusi eraldatakse järgmise aasta
novembrini, võtab renoveerimisprojekti
koostamine aega ning just praegu on õige
hetk oma maja renoveerimisele mõelda.
Julgustame kõiki korterelamuid toetust
taotlema,” lisas Adler.
Rekonstrueerimistoetust saab taotleda
alates 30. septembrist 2010 ning tänaseks
on toetus eraldatud 203 korterelamule 5
959 650 euro ulatuses. 35% toetus on eraldatud 20 korterelamule.
KredExist saab taotleda rekonstrueerimistoetust 15%, 25% ja 35% ulatuses.
Toetus on mõeldud eelkõige KredExi soodusintressiga pikaajalise korterelamute
renoveerimislaenu juurde, et vähendada
nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid
toetust võib kombineerida ka omavahenditega.
Toetuse piirmäärad sõltuvad korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest. 15% toetuse saamiseks peab toetust
taotlev korterelamu saavutama energiasäästu kuni 2000 m² suletud netopinnaga

korterelamus vähemalt 20%, üle 2000 m²
korterelamus vähemalt 30%, täitma energiaauditis toodud soovitused ja programmi
“Korterelamu renoveerimislaen” nõuded.
Rekonstrueerimistööde teostamisega tuleb
hoones tagada sisekliima vastavus nõuetele
ning korterelamu peab saavutama vähemalt
klassi E energiamärgise.
25% toetuse saamiseks peab toetuse taotleja lisaks eelmainitud tingimuste täitmisele rekonstrueerima küttesüsteemi lokaalselt reguleeritavaks, paigaldama radiaatoritele küttekulude jaoturid, soojustama
ja rekonstrueerima fassaadi osaliselt või
täies mahus, soojustama ja rekonstrueerima katuse, vahetama kõik aknad, mida
eelnevalt vahetatud ei ole, energiasäästlike akende vastu ja saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 40% energiasäästu soojusenergia tarbimiselt ning energiamärgise
klassi D.
35% toetuse saamiseks peab toetuse taotleja lisaks kõikide eelmainitud tingimuste
täitmisele paigaldama soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi, saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 50% energiasäästu soojusenergia tarbimiselt ning saavutama klassi
C energiamärgise.
KredExi renoveerimislaenu taotlev korterelamu saab esitada toetuse taotluse koos
laenutaotlusega Swedbanki või SEB-panka.
Korterelamud, kes kasutavad renoveerimisel ainult omavahendeid või korterelamud,
kes ei kuulu KredExi korterelamu renoveerimislaenu sihtgruppi ning kasutavad muud
panga renoveerimislaenu, saavad esitada
toetuse taotluse koos lisadokumentidega
KredExile.
Toetuse ja laenu täpsed tingimused on
saadaval KredExi kodulehel:www.kredex.
ee. Korterelamute toetamiseks kasutatakse
vahendeid, mida saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgile. Toetustaotlusi saab esitada alates 30. septembrist 2010 kuni vahendite ammendumiseni või 30. novembrini 2012. a.
KredEx on riigile kuuluv finantsasutus,
mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja
võimaldab inimestel rajada või renoveerida
oma kodu.

Hea ettevõtja!
Traditsiooniline Talvepealinna turg toimub sellel aastal Otepää
keskväljakul 22. detsembril kell 8.00 – 15.00.
Ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad külastajatele
kaunist käsitööd, meeldivaid kingitusi kingikotti ja kauneid
jõulukaunistusi.
Samuti on oodatud talupidajad mee-, kurgi- ja kapsatünnide,
kartulite, õunte ning lihaga. Perenaised, tulge pakkuma hõrke
küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust verivorsti ning teed!
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida telefonil
5332 6679 (Riita Aader); müügikohtade arv on piiratud.
Talveturu korraldab Otepää Naisselts.

EELK Otepää Maarja kogudus
annab teada!
Jumalateenistused 2011. a otkoobri- ja novembrikuus:
Kõik jumalateenistused toimuvad talvekirikus!
P 30.10.2011 kl. 11.00 missa e. jumalateenistus armulauaga
P 06.11.2011 kl. 11.00 jumalateenistus
P 13.11.2011 kl. 11.00 jumalateenistus
P 20.11.2011 kl. 11.00 jumalateenistus
P 27.11.2011 kl. 11.00 missa e. jumalateenistus armulauaga
Muud teated:
Sügisene LEERIKURSUS Otepääl algab 30. oktoobril algusega
kell 12.00 talvekirikus, lisainfo koguduse vaimulikult tel. 5185
305.
Kuulutame välja Otepää KIRIKUKOORI liikmete täienduskonkursi, palume ühendust võtta kirikumõisa perenaise Helle-Mai
Mölderiga tel. 5250 199 või tulla kohale talvekirikusse igal
pühapäeval kell 12.00.
Vaimuliku kõnetunnid (rääkida saab kõigest), on neljapäeviti
kell 09.00 - 16.00 ja pühapäeviti kell 10.00 - 15.00. Info vaimuliku tel. 5185 305.
Piiblitunnid kõigile toimuvad pühapäeviti al. kella 13.00 kirikumõisas.
Info koguduse vaimuliku tel. 5185 305.
Annetajatele:
A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001 10202008006001
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
18. oktoobril 2011:
Võeti vastu Kaljumäe kinnistu nr 106540 kü nr
58202:003:0260 detailplaneering ning kuulutati välja selle
avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on avalikul
väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme
küla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.a. kl. 8.30
– 12.00 ja 13.00 - 16.00 ja samadel kuupäevadel Nõuni raamatukogus asukohaga Nõuni küla kl. 9.00 – 12.00 ja 13.00
– 17.00 (E, T, N ja R) ning kl. 12.00 – 15.00 ja 16.00 – 19.00
kolmapäeviti. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal
3 ehitusõiguse määramine ( 3 puhkemaja), kommunikatsioonidega varustamine, tehisveekogu, mänguväljaku
rajamine, maa sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee, parklate asukohtade määramine. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul
pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Võeti vastu Jõe 6 kinnistu nr 418240 kü nr
58201:001:0471 osa detailplaneering ning kuulutati välja
selle avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on
avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga
Hellenurme küla 7. novembrist kuni 21. novembrini 2011.
a. kl. 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00. Planeeringu eesmärgiks on määratleda ehitusõigus, servituudid, arhitektuurinõuded jm. Ehitusõigusega soovitakse anda võimalus
ehitada Elva jõe piirangu- ja ehituskeeluvööndis ehitada
olemasolevale elamule juurdeehitus. Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub Palupera vallamajas 23.novembril
2011 kell 15.00.
Olles seisukohal, et uuringuloaga nõustumine kruusa
ja liiva tarbevaru uurimisel kaevandamiseks valla erinevates piirkondades ei anna õiguspärast ootust hilisemaks kaevandamisloaga nõustumiseks, nõustuti
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni poolt
uuringuloa väljastamisega Holmen Mets Aktsiaseltsile
Makita uuringuruumis.
Muude küsimuste all võeti seisukoht erinevate elamispindade müüjate pakkumustele vastata eitavalt.
Kohalikul omavalitsusel on endal kehvas olukorras sotsiaalkortereid, mis vajavad kulutusi ja investeeringute
prioriteedid lähiaastal on momendil teised.
Q

Q

Palupera valla 2012. aasta
eelarvest rahaeraldiste
taotlemine

Lähenemas on talveperiood!

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2012. aastal rahalist toetust valla eelarvest, esitada taotlused
7. novembriks k.a. Palupera Vallavalitsusele. Palume
taotlemisel täita vastav vorm.
Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume samuti
esitada oma taotlused 2012. aasta valla eelarvesse
hiljemalt 7. novembriks k.a.
Lapsevanemad! Kellel on tekkinud mõte, et nende
andekas laps võiks alustada õpinguid 2012. aasta
sügisest muusikakoolis, mõnes muus huvikoolis või
osaleda treeningus, siis ka sellest tuleks teavitada
kohalikku omavalitsust kirjalikult 7. novembriks
2011. a. Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku
omavalitsuse omaosalust ja väljastada garantiikirja huvikoolile, kui sellega eelnevalt, enne eelarve
koostamist pole arvestatud. Ilma garantiikirjata ei või
huvikoolid õpilasi vastu võtta või tuleb kogu osalus
tasuda lapsevanemal endal!
Toetamise kehtiv kord ja vormid saadaval http://

1.Ettevõtjad teevad lepingujärgselt lumetõrjetöid valla
teedel, mis on kantud valla teederegistrisse. Kõik mahasõidud, teeotsad ja prügikonteinerite juurdepääsud,
mis jäävad nende teede äärde, tuleb lumevallidest puhtaks 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, postkast
jms., et ära hoida nende võimalikku kahjustamist töö
teostamisel.

www.palupera.ee/content/view/110/143/

Olete oodatud 12. novembril algusega
kell 20

Nõuni kultuurimajja

MAARAHVA PEOLE.

Tantsulist ja muusikalist külakosti pakub
ansambel „Ronja“ Mulgimaalt.

PROJEKTID

Kuigi lumetõrjetööde teostaja leidmiseks hankemenetlus veel käib, sobib meelde tuletada lumetõrjetööde põhimõtted Palupera vallas.

2.Erateede osas on üldjuhul (avalik huvi tekib vähemalt kahe majapidamise korral) 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 egaoma avaliku kasutuse huve, vastavat lepingut ei sõlmita
ja valla teederegistrisse ei kanta.
Üldjuhul korraldab eratee omanik, kelle tee pole valla
teederegistris, lumetõrje ja tasumise ise. Selleks võib ta
kasutada valla teid hooldavat ettevõtjat või mittesobivuse korral endale vastuvõetavat isikut. Valla teid hooldavad firmad ei ole kohustatud kokkuleppe mittesaavutamisel lumetõrjet erateedel tegema (hind, kvaliteet,
võlgnevus...).
Erandina tehakse valla kuludega lumetõrjetööd vallale
kuuluvate sotsiaalmajade juurdepääsuteedel ja hoovides, samuti erateedel, mille pikkus on vähemalt 400 m ja
hoovideski, kus elab vähemalt 95aastane vallakodanik.
3.Kõik ettevõtjad, kel vallaga lumetõrjetöödeks leping
sõlmitud, on kohustatud oma teeninduspiirkonnas erakorralises olukorras juurdepääsutee kiirelt lahti lükkama,
et päästekomandod (kiirabi, tuletõrje) saaksid vajadusel abivajajani. Seda olenemata juurdepääsu omandist,
omaniku vanusest vms.

Projekt viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse ja riigieelarve abil.

Palupera staadioni multifunktsionaalse pallimänguväljaku (miniarena) ehitus ja hooldusseadme
soetamine
Toetuse saaja – Mittetulundusühing P-RÜHM,
põhitaotleja.
Palupera valla roll – projektide partner, avalikust
kasutusest huvitatud isik.
Toetus – Külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetus. Eesti Maaelu Arengukava
2007-2013 toetus, meede 3.2. PPIA käskkirjaga nr
13-6/1273 (1.07.2011) eraldati Palupera staadionile
multifunktsionaalse spordiväljaku (mini-arena)
projekteerimistöödeks, investeeringuobjekti
ehitustöödeks, omanikujärelvalve teostamiseks ja
väljaku hooldamiseks vajaliku lumefreesi soetamiseks 57563 eurot. Projekti omaosalus vähemalt
4260 eurot.
Projekti lõpp – sügis 2012. a.

Pilet 4 eurot.

Q

Q

Hellenurme rahvamajas
18. novembril kell 19.00
mälestuskontsert: “ Mõeldes Heldur
Jõgiojale”
Esinevad lauluansamblid Hellenurmest, Nõunist,
Otepäält, Rõngust, Elvast ja Palupera kooli showtantsutrupp “Jonnakad”. Tantsuks mängib kapell
Rukkilill
Kohv ja lauad meie poolt, ...ülejäänud võta kaasa.
Üritus on tasuta. Info tel. 5566 22044

Avalik kiri
Palupera vald on proovinud jõudumööda ikka meie
kodukohta kaunimaks ja heakorrastatumaks muuta.
Seda on valla elanikudki märganud ja ka ise oma
elukohtade ümbrust koristanud ning korrastanud.
Kahjuks mitte kõik...
Mõned aastad tagasi, kui Rõngu-Otepää maanteed
rekonstrueeriti, otsustati paigaldada bussiootekodadesse toredad prügikastidki. Et vallas tervikuna ühte
joont hoida, paigaldati samasugused ka Nõuni piirkonna bussiootekodadesse. Ühtekokku maksid need
päris palju. Mis on neist prügikastidest tänaseks on
saanud? Üks on ära varastatud, kahel on sisemine
prüginõu kadunud, üks on koos maasse valatud
betoonankruga välja murtud, sageli on neid lihtsalt
lömmi pekstud.
Laupäeva, 22. oktoobril hommikul oli Palupera
bussijaama juures selline pilt, nagu näha juuresoleval fotol. See tegi väga kurvaks. Kas tõesti
omavalitsus paigutaski prügikastid selleks, et keegi
neid pidevalt lõhuks? On olnud arvamusi, et need
võivad olla möödasõitjad. Ei vaidle vastu, kuid
siiski, olles neid bussijaamu aastaid hooldanud, on
jäänud arvamus, et need inimesed on meie omad,
kohalikud, need samad, kes elavad meie kõrval ja
just noorte hulgast. Sest prügikaste jälle vormi painutades, on nähtavad kastile jäänud jalajäljed ikka
väikesemõõdulised olnud.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kaasfinantseerija Palupera Vald

Projekti palupera valla noored teel
aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu
Tegevus – Palupera valla noorte koduleht
Ja nüüd pöördumine sinu poole, PÄTT. Ma pole
halb inimene, kuid ma soovin, et sa tunneksid sama
tunnet, mida mina ja paljud Palupera elanikud sel
laupäeva hommikul. Kindlasti ei taha sa, et sinule vajalike asjadega tehakse sama, nagu sina tegid selle
prügikastiga. Kindlasti ei taha sa, et sulle lähedaste
inimestega käitutakse nii, nagu sina tegid. Miks sa
siis teed seda, mida sa ei taha, et sinule tehakse?
Kas sul pole oma energiat kuhugi maandada? Kas
oled sa teinud midagi oma kodukoha heaks, et võiksid öelda uhkusega – mina tegin seda!
Veel pole ma kaotanud usku inimestesse, kes
elavad meil. Kutsun kõiki võitlema selliste lõhkujate
vastu, et meie vald oleks kena ja korras, et võiksime
öelda uhkusega, et elame Palupera vallas. Nagu tegid need tüdrukud, kes läksid õppima Nõo Gümnaasiumi ja julgesid esimesel päeval ainukestena uutest
õpilastest öelda – me elame Palupera vallas.
Palupera valla elanik KALEV LÕHMUS

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010. a. kohta
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon
sisaldab järgmisi andmeid:
1.Ametiisiku ees-ja perekonnanimi. 3.Ametikoht. 4.Asutus
5.Ametipalk 6.Kinnisvara. 7.Registrisse kantud autod
,vee-ja õhusõidukid. 8.Aktsiad,osad, ja muud väärtpaberid.
9.Pangaarved(pank,arve liik ja nende arv). 10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele ,kui võla suurus ületab
kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal palka
ei maksta. 11.Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50
000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms.) Muud regulaarsed tulud.

a, Volkswagen Polo 2002. a, Chrysler Grand Voyager
2000. a, Tiki Treiler 2009. a 8.Ei ole 9.Swedpangas ja
SEB-pangas arveldusarve 10.Ei ole 11.Ei ole 12.Ei ole.

1.Maire Lemberg 3.Vallavalitsuse liige 4.Palupera
Vallavalitsus. 5. 515 eurot 6. 1/2 Mäe-Kirmi kinnistust
7.Sõiduauto Peugeot 2007. a 8.Ei ole 9.Swedpangas
arveldusarve 10.Ei ole 11.Ei ole 12. Pension.

1.Marika Viks 3.Volikogu liige 4.Palupera Põhikool
5.Volikogu hüvitis 19,2 eurot istung 6.Ei ole 7.Ei ole
8.Ei ole 9.Swedpangas arveldusarve 10.Ei ole 11.Ei ole
12.Töötasu Palupera Põhikoolis, Nõuni kultuurimajas

1.Kalev Lõhmus 3.Volikogu liige. 4.Palupera Vallavolikogu. 5.515 eurot 6.Elamumaa 2053740(ühisvara)
7.Sõiduauto Mazda 6 8. Ei ole 9.SEB-pangas 2 arveldusarvet, 1 kaardikonto 10. SEB-pangas 15 249
eurot 11.Ei ole. 12.Ei ole

1.Ermo Kruuse 3.Volikogu liige 4.Palupera Vallavolikogu 5.19,2 eurot istung 6.Elamumaa 2201739; 646/9010
osa, maatulundusmaa 1722140; maatulundusmaa
1978040; elamumaa 2126040; 396/6915 mõttelist
osa, elamumaa 2127040:408/6915 mõttelist osa,
maatulundusmaa 1692640 7.Sõiduauto Audi 1998. a,
sõiduauto RENAULT 2001. a; veoauto Ford 1989. a;
veoauto GAZ 1990. a 8.OÜ HEIZUNG; osa;1; 2 556
eurot, OÜ Keer Investment; osa; 1278 eurot, LHV Pensionifond L; osak; 2968. 764 tk; 1,31 eurot ;3891.46
eurot, Swedpangas Pensionifond K3; osak; 389. 482
tk; 0,95286 eurot; 371.12 eurot 9.Arveldusarve Swedpangas ja SEB-pangas 10.Swedpangas 24 560 eurot
11.Hansaliising 3 580 eurot 12.Haridus-ja Teadusministeerium; MTÜ Valgamaa Partnerluskogu; Fie Ermo
Kruuse Põrgumäe talu

1.Vaike Viks 3. Valla sotsiaaltöötaja 4.Palupera Vallavalitsus 5.477 eurot 6.Kinnistud 396040 58202:002:0302
Vaike, 1297240 58202:003:1000 Tädisaare, 1297340
58202:003:08110 Kihlasöödi (ühisvara) 7.Sõiduauto
Toyota 2002 (ühisvara) 8.Ei ole 9.2 arveldusarvet
SEB-pangas ja Swedpangas 1 10.Ei ole 11.Ei ole
12.Pension
1.Merike Terve 3.Valla pearaamatupidaja 4.Palupera
Vallavalitsus 5.773 eurot 6.Kinnistu nr. 1176840 ja kinnistu 4240 7.Sõiduauto Audi 80 1989. a, Audi A6 1997.

1.Tõnu Kukk 3.Vallavalitsuse liige 4.Palupera Vallavalitsus 5.711 eurot 6.Maatulundusmaa 187140,
maatulundusmaa 2180040, maatulundusmaa 112940,
maatulundusmaa 905940(ühisvara) 7.Dziip Mitsubishi
Pajero 1985.a, sõiduauto Mazda 626 1989. a, kaubik
Ford Transit 1975. a (ühisvara) 8.Ei ole 9.Swedpangas
arveldusarve, krediitkaart 10.8400 eurot 11.Ei ole
12.Talumajapidamisest saadav tulu

1.Anti Kulasalu 3.Volikogu liige 4.Palupera Vallavolikogu 5.Volikogu istung 19,2 eurot istung
6.Maatulundusmaa Männimäe, Karikatsi, Monopol,
Lapardi, Salu, ½ Kintsli soo (abikaasade ühisvara)
7.Veoauto Scania 1984. a, Toyota Avensis 2004. a (ühisvara) 9.Kaks arveldusarvet SEB-pangas 10.Hüpoteek
3500 eurot, SEB-pangas, eluasemelaen 7998,71 eurot
11.SEB-panga 2 liisingut 49 384,53 eurot 12.Ei ole
1.Anu Narits 3.Volikogu liige 5.Volikogu hüvitis 115,00
eurot aastas 6.1/2 eramut Tartumaal, korter Valgamaal
8.Palupera-Agro osakud 100% 9.Arveldusarve SEBpangas 10.Ei ole 11.Ei ole 12.Töötasu
1.Margus Värva 3.Volikogu liige 4.Marvald OÜ tootmisjuht 5.Volikogu hüvitis 19,2 eurot istung 6.Ei ole
7.Sõiduauto Subaru Impreza 1998. a, mootorratas
Honda cbr 1998. a 8.StartEnd Invest OÜ 1 osa 1022,59
eurot, Swedpangas pensionifond 474,67 eurot 9.
SEB-pangas arvelduskonto 10.E i ole 11.Ei ole 12.OÜ
Marvald töötasu
1.Vahto Sikk 3.Volikogu liige 5.Volikogu liikme hüvitis
19,2 eurot istung 6.Kinnistu 1844140, kinnistu 2355440,
2355540, kinnistu 2366440, kinnistu 22040(ühisvarad)
7.3 sõiduautot Audi 100 1983., 1984., 1992. a., veoauto
KAMAZ 1987. a, veoauto Scania-LS111S 46 1975. a
8.Ei ole 9.1 arvelduskonto, 1erikonto ja 1 krediidikonto
SEB-pangas, Swedpangas 1 arvelduskonto 10.Ei ole
11.Ei ole 12.Ei ole
1.Toomas Kikas 3.Vallavolikogu liige 5.Volikogu
hüvitis 19,2 eurot istung 6.Kinnistu Koolitare 17575
7.Sõiduauto Audi A6 Avant 1996. a 8.Kohustuslik

Ja valmis ta ongi, valmis edasisteks täiendusteks!
Tutvu Palupera valla noorte kodulehega http://
noored.palupera.ee/.
Noorteportaal täieneb noorte enda saadetiste
võrra täpselt selliseks nagu me oskame, tahame,
suudame. Ole aktiivne kirjutaja, fotograaf!

Hei, tantsuhuviline!
Nõuni Maakultuurimajas algavad alates
4. novembrist algusega kell 20.00
SELTSKONNATANTSU KURSUSED.
Tantsuõpetajaks Katrin Kruuse tantsuklubist
„Revalia“.
Tule sinagi ja kutsu sõber ka kaasa, sest meil olete
tantsutähed just Teie!
Info tel. 5346 5648, Marika

pensionifond 3221,437, Sampo pension 3459,87
9.Swedpangas arvelduskonto ja krediidikonto; Sampo pangas arvelduskonto; Sampo pangas järelmaksukaart Freestyle 10.Sampo pank 4571,15 eurot 11.Elamu
hüpoteek Sampo panga kasuks 12.Pension
1.Evelyn Uuemaa 3.Volikogu liige 5.Volikogu liikme
hüvitis 19,2 eurot istung 6.Maatulundusmaa 1871040
(abikaasade ühisvara), ärimaa 1943840 ( ühisvara),
korter 4238403 ( ühisvara) 7.Sõiduauto Mazda 6 2005.
a (ühisvara), sõiduauto Volkswagen Touran 2007. a
(abikaasade ühisvara) 8.Swedpank II samba pensionifondi K3 osakud; 753 tk, nimiväärtusega 0.94379
eurot, koguväärtus 710,67 eurot 9.Swedpangas
arvelduskonto, Swedpangas 1 krediidikonto, Swedpangas kogumispensioni konto 10.Ei ole 12.Töötasu,
vanemahüvitis
1.Kaido Lokk 3.Volikogu liige 5.Volikogu liikme hüvitis 19,2 eurot istung 6.Maatulundusmaa 1062040
7.Sõiduauto Peugeot Partner 2005. a 8.Ei ole 9.SEBpangas arveldusarve 10.Ei ole 11.Ei ole 12.Ei ole.
1.Ake Andressoo 3.Vallavalitsuse liige 6. ½ tulundusmaadest Salunuki, Salukalda, Salusoo, Saluraie,
Saluoru, Salumäe, Salupõllu, Piirimetsa 7.Sõiduauto
VOLVO CX 70 2008. a 8.Nurmak OÜ osak 1022,59
eurot, Pinnasetööde OÜ osak 2556,47 eurot 9. SEBpangas 3 arveldusarvet, 1 kasutushoius ja 1 väärtpaberikonto 10.Ei ole 11. Ei ole 12.Ei ole
1.Külliki Reim 3.Vallavalitsuse liige 6.Kinnistud Kooli,
Koolimäe,1/2 Kooli 7.Sõiduauto Opel Vectra 1993. a
8.Ei ole 9.Arvelduskonto Swedpangas 10.7222 eurot
11.Ei ole 12.Töötasu

28. oktoober 2011

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Koostööprojekt „Nublu aitab”

P

uka lasteaia ja Lõuna-Eesti Päästekeskuse vahel jätkus koostööprojekt „Nublu
aitab”.
Projekti eesmärgiks oli anda lastele edasi põhiteadmisi tuleohutuse valdkonnast. Seejuures käsitleti järgmisi teemasid: tikkudega mängimine, järelvalveta lahtine tuli, näiteks küünal
laual või aknalaual ja esmane käitumine õnnetuse korral. Päästetöötaja juhendamisel õppisid lapsed häirekeskusesse helistamist ja ruumist evakueerumist. Lapsed mõistsid olulisi
sõnumeid: päästetöötaja ei ole „tont” ja õnnetuse korral ära peida ennast kappi.
Hea võimalus oli oma silmaga näha täisvarustuses päästetöötajat ja proovida päästetöös
kasutatavat varustust. Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist Merle Liba
kiitis lapsi aktiivse koostöö ja varem õpitud
teadmiste kasutamise eest.

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
20. oktoobril 2011
Kuigatsi raamatukogu juhataja Õnne Paimre andis
ülevaate Kuigatsi piirkonna ajaloost ja arendustegevusest.
Arutati läbi Puka valla arengukava, kinnitati 2010.
ja 2011. aasta ülesannete täitmise aruanne ning toimus
arengukava aastateks 2003-2017 tegevuskava ja prioriteetsete tegevuste ülevaatamine.
Otsustati alustada menetlust peremehetu varana hõivamiseks: Puka alevikus Tööstuse tänaval asuvaid kahte
puurkaevu ja kuuri, Aakre asulas töökoja hoonet ning
endise Puka mõisa aidahoonet.
Otsustati, et Aakre külas korterelamus nr 6 korter 4
on peremehetu, sest Ametlikes Teadaannetes kahe kuu
jooksul avaldatud teate peale ei laekunud vastuväiteid.
Nõustuti, et vallavalitsus müüb mittevajaliku metalli
vanarauaks.
Kinnitati Puka valla 2011. aasta teine lisaeelarve.
Muudeti Puka valla 2011. aasta eelarvet.
Q
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uve alustasime traditsioonilise jaanipäevapeoga noorte palliplatsil, mõisapargi taga.
Mänge lastele, naistele ning jõutõstmise
meestele korraldas ja autasustas juba mitmendat aastat järjest medalitega Kalev Kaseväli. Tule
ääres simmanil said kokku sõbrad, sugulased,
koolikaaslased ja külarahvas.
Kuigatsi kool on liitnud küla läbi aegade ja
sel suvel korraldati siin nelja erineva klassi kokkutulekut. Küla omalt poolt pakkus tulijaile
uuemat-värskemat ilmet: järveäärne külaplats
oli saaanud murukatte ja piknikukoha, jätkus
külamaja fassaadi remont, omanike poolt korrastati mõisaümbrust ja parki.
Oma silm on kuningas – selleks sõitsime vaatama tegusaid inimesi ja külasid Põlvamaal.
Lastele lõbu ja täiskasvanutele äratundmisrõõmu pakkus maanteemuuseum Varbusel. Sel
aastal vaatasime üle Kuigatsiga seotud Nolckenite perekonnale kuulunud, tänapäevase sisustusega Mooste mõisa. Häärber, käsitöökoda,
viinavabrikus asuv fototurismi keskus, restauraatorite koda, folgikoda, ja AHHAA – veskiteater, kust leidsime ka endale häid ideid, mida
kasutada oma tegemistes. Edasi: Taevaskoda
oma ürgse loodusega, Setomaa keskus Värskas, Lobotkas külaplats ja purjekas suutsid
meid jäägitult võluda.
Mõtlema ärgitas meid Terje Paes loengutega
kaasamisest ja koostegemisest ning sealt saime
ka 10 nippi, kuidas ikka rõõmsaks jääda.
Vahvaim ettevõtmine oli suvelõpu pidu lastele, mille korraldasid Kaija ja Katrin. Seekord
oli põhitähelepanu Kuigatsi külal, mida hakkasid lapsed uurima läbi fotoobjektiivi. Alustuseks veidi küla ajalugu ja vanad pildid kaasas,

20.

oktoobril toimus Puka Volikogu
istung ja esmakordselt Kuigatsi külamajas. Volikogu esimees tutvustas volikogu liikmete hulgas toimunud muutusi.
Opositiooni esindasid Kalev Kiisler, Maiu Püüa,
Avo Sarnit, Andrus Looskari ja uue liikmena
Velvo Mõttuse asendaja Avo Neemeste. Koalitsioonist olid kohal Heldur Vaht, Kalle Põldmägi,
Anu Uint, Aare Jaama ja Jaanis Veskimets.
Volikogu liikmeid tervitas Kuigatsi raamatukogu juhataja ja külaseltsi eestvedaja Õnne
Paimre, kes rääkis Kuigatsi ajaloost ja külaseltsi tegemistest. See selts on tegutsenud Kuigatsis juba 2003. aastast, suuremate projektideni on jõutud alles nüüd. Küllap oli alguses vaja
jõudu ja oskusteavet omandada, arvas eestvedaja Õnne Paimre.
Viimastel aastatel PRIA poolt rahastatud
projektide toel on vahetatud külamaja aknad
ja uksed, vana eterniitkatus asendatud punase
kivikatusega ning käimas on fasaadiremonditööd. Raamatukogu ruumid on remonditud regionaalsete investeeringute programmist rahastatud projekti toel. Projekti rahadega on soetatud külamaja mööbel ning toidunõud. Lisaks
külamajale on korrastatud paisjärve kaldal olev
külaplats, kuhu on ehitatud lehtla, külakiik ning
rajatud supluskoht. Paigaldamisel on infotahvlid
Kuigatsi legendidega. Nii nagu ettekandja ütles,
on algusaastate suured unistused Kuigatsis täitumas. Piirkonna arengu nimel teevad koostööd
nii Kuigatsi külaseltsi inimesed, Puka Vallavalitsus kui ka Kuigatsi mõisa omanikud.
Veel mõned aastad tagasi oli mõisa ümbrus
räämas, külaplalts võsastunud ning külamaja re-

Kuumast suvest Kuigatsis
jooksid võistkonnad mööda küla avastusretkele. Õhtu jätkus kiigel ja ühise tordisöömisega
lehtlas. Googeldades Kuigatsi, leiad pildid laste
fotajahist ja muudki huvitavat!
Päikseline suvi Kuigatsis möödus tegusalt
Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel. Suviseid tegevusi toetasid Kohaliku Omaalgatuse
Programm, FIE Endel Teder ja Puka Vallavalitsus.

Muret valmistab hoolimatus – külamaja
juurest jalutas minema suur, kauplusele kuulunud prügikast ja aegajalt jääb ka mõni aken
ette. Käes on hingedeaeg, soovime rohkem
hoolimist ja tähelepanu sõprade, naabrite,
kaaslaste suhtes.
Hingerahu ja päikest!
ÕNNE PAIMRE

Aakre Lastead-Algkooli
I veerandi tublid lapsed
Hinnetele “väga hea” õppisid esimesel veerandil:
III klass – Jane Johanson, Martin Kivisikk,
IV klass – Kaspar Laineste, Erik Luik, Robin Paring,
V klass – Grete Kõks,
VI klass – Risto Johanson.
Hinnetele “hea” õppisid esimesel veerandil:
III klass – Kadi Kertu Elias, Mario Veskimets,
V klass – Karl Markus Krillo,
VI klass – Karen-Christine Tops.
AAKRE KOOL

TEADE
Austatud Aakre küla rahvas.
Korrastame koos teiega Aakre keskuse
AADRESSANDMED.
Ettepanekuid tänavanimede kohta saate teha
Aakre raamatukogus.

Sügisturniir vene kabes
12. novembril kell 11.00 toimub külamajas
Kuigatsi VIII Sügisturniir vene kabes.

Ka nii saab
montimata. Kuigatsi piirkonna viimaste aastate
silmnähtav areng ja edu on olnud võimalik ainult
tänu koostööle. Oluline, et ka volikogu liikmed
toetaksid piirkonna arengut ja märkaksid inimesi, kes elu edasi viivad, sest tuuleveskitega võitlemine võib võtta kogu energia.
Istungil oli arutusel kaks valla arengus olulise tähtsusega dokumenti: Puka valla arengukava 2010-2011. aasta täitmise aruanne ning Puka
valla arengukava tegevuste kava aastateks 20122017. Täpne tegevuskava ja selles märgitud objektid on olulised selleks, et taotleda lisaraha erinevatest programmidest. On ju tänu projektirahadele ehitatud ja parandatud valla hooneid ja
korrastatud platse. Juhul, kui tegevust valla arengukavas kirjas ei ole, siis programmidest projektide abil lisaraha taotleda ei ole võimalik.
Vallavalitsuse koostatud arengukava tegevuskavas oli ette nähtud mitmeid hädavajalikke tegevusi ja ka uuenduslikke mõtteid. Nii näiteks
oli hariduse valdkonnas esmase prioriteedina
turvauste soetamine Puka valla haridusasutustes, Puka lasteaia katusekatte vahetus ja piksekaitse paigaldamine ning lasteaia uue mänguväljaku rajamine.
Uue mõttena oli kirjas sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse rajamine (vanurite hooldekodu, supiköök, turvatoad, õpitoad) Puka alevikku. Sobilik paik hooldekodule on proua Aino Sergi poolt
vallale kingitud hooned. Tore oleks, kui hoone
endine omanik saaks ka ise vanaduspõlve taas
oma kodus veeta.
Kavas nähti ette noorsootöö aktiivistamist.

Plaan on käivitada Puka vana koolimaja ruumides noorte- ja kaugtöökeskus ning jätkata
noortelaagrite korraldamist.
Tegevuskava projekt nägi ette veeettevõtja loomise ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise; Aakre piirkonnas raamatukogu ruumide remondi ning rahvamaja
saalide muutmise multifunktsionaalseteks, mis
võimaldavad nii spordi- kui ka taidlusringide
tegevust. Turismi arendamiseks kavandatakse luua Vooremäe puhkekoht ning Kullijärve
äärne paadisadam, paigaldada valda infotahvleid ning koostada turismiinfo voldikuid.
Külade arendamise jätkamiseks tuleb
lõpetada Kuigatsi külamaja remont ning rajada
Soontaga külamaja. Aare Jaama tegi ettepaneku külade ja talusiltide paigaldamiseks. Lisaks
peeti vajalikuks uue valla- ja noorsootöö arengukava koostamist ning kodulehe uuendamist.
Volikogu liikmed osalesid aktiivselt arengukava tegevustabeli arutelul ja pakkusid mitmeid uusi ideid. Andrus Looskari pidas õigeks,
et vald ei muudaks olemasolevat arengukava, vaid asuks uue arengukava koostamisele.
Kalev Kiisler arvestas kokku, et arengukavas
kavandatud tegevuste eelarve ületab valla eelarves olevat rahahulga. Anu Uint tegi ettepaneku suviste vabaõhuürituste korraldamiseks
ja ambulatooriumi juurde ratastooliga majja
saamise võimaluse loomise. Aare Jaama palus
lisada arengukavasse Ametmäe vaatetorni rajamise, Jaanis Veskimets lisas Kasumetsa ja
Aakre asula ning Puka aleviku ja Pukamõisa

Info ja eelregistreerimine telefonil 5341
2420.

vaheliste kergliiklusteede ehitamise. Kokkuvõtlikult öeldes: volikogus oli arengukava aktiivne
arutelu.
Volikogu opositsiooni kuuluvad poliitikud arutelul arengukavasse uusi mõtteid ei esitanud. Seda
üllatavam oli, et kõik 5 opositsioonipoliitikut hääletasid arengukava vastu. Vaikivalt vastu hääletades tekib küsimus, kas siis nemad ei soovigi, et
vald areneks ja projektidest lisaraha hangitakse?
Või ongi opositsiooni roll kõigele vastu olla, isegi
sellistes olulistes küsimustes, kus taotletakse lisaraha koolidesse ja lasteaedadesse turvauste paigaldamiseks. Sel korral jäi volikogul otsus vastu
võtmata ning võib juhtuda, et vald ei saa projektist lisaraha turvauste paigaldamiseks ja muudeks
vajalikeks tegevusteks. Tänaseks on päästeamet
teinud mitmeid hoiatusi ja keskkoolile isegi trahvi
määranud.
Kas ei oleks aeg väikses maavallas lõpetada
suure poliitika mängimine ning asuda üheskoos
ühiselt valda arendama?
ANTS MANGLUS,
arendus- ja ehitusspetsialist Puka vallas
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Kirsid ja piprad Sangaste
valla juubelitordil
Vald tähistab väiksemate üritustega oma 20. sünnipäeva.
Kui kõlab sõna ,,vald“, siis suurele osale inimestele
kuvandub meie kaunis kodukant, loodus, toimetamised ja
meie inimesed. Mõnedel meist aga läheb käsi rusikasse,
kulm kipra ja sisemust söövitab viha ja kadedusehape
vallasakstest muidusööjate ning mitte midagi tegijatest
pahategijate vastu. Neil on kõik paha, kõik on halb ja kõiges ikka süüdi vald ja vallavalitsus, elurikkujast eksmees,
paremal järjel naaber ning väljaravimata põskkoopapõletik. Negativistlik ja elujaatav maailmanägemine käivadki
alati käsikäes, nii on inimlik, nii on ja nii siin elus jääbki
olema. Negativism ja kibestumistunne on vend ja õde.
Üks toetab teist ja teine hoiab ühte. Sama on teotahte ja
elujaatamisega. Nemad on omavahel põimitud ja teineteist toetavad-sünnitavad.
Meil domineerivad kogukonnas õnneks elujaatavad,
teotahtelised ja omahoidlikumad kodanikud. Valla sünnipäevaküünlaid vaadates tänan siira ja sügava kummardusega neid särasilmseid inimesi, kes on oma kodukandi elu
edendamise heaks palju andnud ja kes on siia jäänud oma
vabal tahtel. Nemad pole siinkandis mitte olude vangid,
vaid vabatahtlikud kojujääjad või juurdetulijad. Samuti
need uued kogukonda tulijad, kes meie kandi omaks
võtnud ja selle ellu astunud oma energiaga.
Ei saa mööda juba manalamehest Eduard Aamerist,
Kesa-Agrost ja Venda Vihmanist, Raul Nämi ettevõtmistest, Silva-Agrost ja perekond Vällodest, Puksovitest ja
Sanlinnust, meie talupidamisele truuks jäänud meestestnaistest, Landhausist, Sangaste Linnasest, Finlaidist, AS
Sanwoodist kui tähtsaimast tööandjast, ning Malt OÜst
uue jõulise tulijana, Keeni Põhikooli juhist, MTÜ Kodukant
Sangastest ja Kati Velnerist. Need ettevõtted, inimesed
ja organisatsioonid on alati ja omakasuta panustanud
kogukonna arengusse nii materiaalselt kui ka oma isikliku
ajaga. Aitäh teile, et sellisena meil olemas olete! Aitäh
kooli ja lasteaia kollektiividele nende suure panuse eest
kogukonna ellu, aitäh valla- ja selle allasutuste töötajatele,
et vaatamata vähesele palgale ja suurele tööhulgale olete
teinud seda, mida te teinud olete!
Lea Korbun, Katrin Kõiv, Merike Tiimann, Heili Freimanis, Hiie Vähi, Tiina Kukk, Kati Velner, Tuuli Merimaa jt ei
vaja eraldi tutvustamist ning tänu taolistele sädeinimestele lokkab meie kultuuri- ja seltsielu ning kogukonna
koostöö ereda leegiga.
Keeni rahva kodud on nüüdseks soojad. Mõni meie hulgast jõudis küll nõukaajast pärit ärapanemiskommetega
ning ise asjaosalistelt otse küsimata kaevelda ka kohalikus
paanikameedias. Et vald olla kole haldussuutmatu ja
juubeldab, kuigi külm majas. No mis siin ikka öelda…ka
nii saab. Aga kõigile neile, kes asjast aru said ja ära kannatasid, suur tänu mõistmise eest! Alternatiiviks oleks olnud
see, et iga maja muretsenuks oma kütmise eest ise, kuid
valiti ühine tee teadlikult, et sügisel võib kütteperiood
hiljem alata. Õpetuseks endale ehk see, et korteriühistutega oleks pidanud aktiivsemalt suhtlema.
Nagu tähelepanelikum või ka valvsam kodanik on
märganud, on vallal kasutuses paar uuemapoolset autot.
Infoks niipalju, et laienev Sangaste Pansionaat vajas uut
autot oma teenuste osutamiseks, sest vana liising sai otsa
ja auto oli läbi. Eakaid inimesi ja nendega seotud sõite
on vaja turvaliselt toimetada ja nii sai see uus soetatud
vana asemele. Kuna ka sotsiaaltöötajate Peugeot hakkab
auto mõistes raugaikka jõudma ning remondikulud üha
kasvavad, siis ootame kevadel uut elektriautot ja lisaks
korrastasime abivallavanema ,,Škoda“ uuest aastast
selleks juhuks, kui elektrimasin hätta jääb. Abivallavanemale sai ostetud kasutatud neljarattaveoline, sest see
läbib paremini meie külavaheteid ja on vastupidavam ka
raskemates teeoludes. Peugeot läheb müüki. Seega – üks
loomulik autopargi eluring, mitte aga haldussuutmatu
valla juubeliagoonia, nagu mõnele meist tundus.
Seega, armas kogukond, igal juubelitordil on igasugust
garnituuri kaunistuseks. Ja kui mõni piprateragi sisse
satub, ei tee see veel tordist piparkooki. Igatahes need
inimesed, kes siin elavad, töötavad, pensionipõlve
peavad, lapsi ja lapselapsi kasvatavad, seltsielu arendavad, oma muresid ja rõõme läbi elavad ja ka muidu elu
huvitavamaks teevad, on meie inimesed ja see on meie
kogukond. Suur tänu teile kõigile ja parimad soovid teile,
kelleta poleks seda valda ja seda juubelitki!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Head Sangaste valla elanikud ja
Sangaste valla sõbrad

Ootame teid Sangaste valla juubelit tähistama

28. oktoobril
Sangaste seltsimajas
13.00 „Minu aeg Sangastes”
Ettekanded ja meenutused valla juhtidelt ja ettevõtjatelt.
Ette kannavad Keeni Põhikooli õpilased. Päeva juhib vallavanem Kaido Tamberg.
19.00 ARSIS kellade ansambli kontsert
Digipildi võistlusest osavõtjate autasustamine
Sangaste valla loomeinimeste kogumiku
„Süämegä tettü” (Südamega tehtud) esitlus.

Olete lahkelt oodatud!

Vanavanemate päev
2010. aastal võttis Riigikogu vastu otsuse
lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade nimistusse. Vanavanemate päeva tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval. Selle
päeva eesmärk on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest.
Keeni kooli direktor kutsus vanavanemaid
tutvuma praeguse koolielu ja tegemistega.
Kooli tuli üle kahekümne huvilise vanavane-

Lõppes esimene õppeveerand

ma. Nad käisid lastelaste tundides, tutvusid
koolimajaga, ühises kohvilauas arutleti kaasaja kooliteemadel. Margo ja Marguse vanavanemad arvasid, et meie koolimaja ja klassiruumid on koduselt armsad, õpetajad meeldivad
ja lahked ning kõik see loob suure terviku, mis
on lastele õppimiseks väga soodus.
Lepiti kokku, et järgmisel aastal kohtutakse
jälle ja kutsutakse tuttav vanavanem kaasa.
SAIMA TELL

Eakad õpetajad koolis: vasakult Helju Vaalma, Helvi Piirson, Liidia Pettai ja Vaike Närska.

Keeni koolis õppisid I õppeveerandil ainult viitele:
Siiri Linde, Marge Roosild – 9.kl; Helen Kann
– 8.kl; Timea-Helen Teder – 6.kl; Laura Roio – 5.kl;
Kaspar Kann, Anette Luik – 3.kl; Geelika Elvet,
Mart Saar – 2.kl.
Neljadele-viitele õppisid:
Mardo Kööp, Ivar Levin, Egle Praosk, Enelin
Treffner – 9.kl; Cätlyn Ereline, Henri Korbun,
Silver Linde, Lella Pruuli, Kärt Valge – 8.kl; Alari
Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, Karli
Roio, Mehis Uibopuu – 7.kl; Jaagup Hinn, Helis
Kann, Cathy Väärmaa – 6.kl; Eliise Aamer, Alvar
Albrecht, Janely Käärik, Sandra Linde, Erik Salk,
Stefi Suur, Virge Uibu, Brandon Undrus, Kerli
Vaher, Grete Vällo – 5.kl; Ingeri Aer, Rain Albrecht,
Angela Häälme, Kaur Karavin, Tambet Kuus,
Kenert Künnapuu, Sandra Lõokene, Katariina
Villemson, Veroonika Villemson – 4.kl; Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Annabel Milter, Kristjan
Šamarin – 3.kl; Tervo Kuusmaa, Alar Liivamägi,
Kristiina Linde, Margo Lääts, Larina Pikulova,
Mariana Salundi, Karl-Markus Võsu – 2.kl.
Esimeses klassis olid väga tublid Daniel Kurašin,
Rasmus Linde, Mariana Pikulova, Chris Roio,
Marleen Saar, Catharina Undrus.
Mõnusat koolivaheaega!
SAIMA TELL

Oktoober oli hea õpetaja kuu
SA Archimedes kuulutas oktoobrikuu hea
õpetaja kuuks, mille eesmärk oli väärtustada Eesti õpetaja tööd ja öelda õpetajale aitäh.
Kuu oli jaotatud neljaks teemanädalaks.
Esimene nädal kuulus õpetajatele. Esmaspäeval koostasid Keeni kooli õpetajad oma
lapsepõlve- ja kooliaegsetest fotodest näituse.
Sellelt nägime erinevate aegade koolivorme,
pioneeriks olemise aega ja kooli lõpetamisi.
Teisipäeval oli postkasti vahendusel võimalus
väikese kaardi või kirjaga tänada oma õpetajat. Meeldiv, et kõiki õpetajaid oli meeles
peetud. Kolmapäeval pärast teist tundi usaldati tundide andmine 9. klassi õpilastele. Pärast
aktust saadeti õpetajad õppekäigule seenemetsa. Nüüd pidid värsked pedagoogid oma
oskusi näitama. Tulid toime, aga tegemist oli
küllaga. Õpetajad kujundasid metsast kaasa
toodud materjalidest näituse. Õpetajaid käis
tervitamas vallavanem Kaido Tamberg.
Neljapäevaks olid külla kutsutud meie
eakad õpetajad: Vaike Närska, Liidia Pettai,
Helvi Piirson ja Helju Vaalma. Nad käisid tundides, vestlesid lastega ja arutlesid meiega
kaasaja pedagoogika üle. Õpetajad Liidia
Pettai ja Vaike Närska tegid luuletused hea
õpetaja kuust. Luuletusi ja tagasisidet päevast
saab uuel veerandil lugeda kooli kodulehelt.
Endine loodusainete õpetaja Liidia Pettai
märkis vestlusringis õpilastega, et nõukaajal
oli maaõpetajal korter, küte ja elekter tasuta,
kõiges nõuti korda, koolis oli kohustuslik ühiskondlik kasulik töö, töötati sovhoosipõllul,
koolil oli katseaed ja suvel oli kohustus katseaias tööl käia. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Vaike Närska arvas, et külastatud tunnid olid
emotsionaalsed ja kasvatuslikud. Inglise keele
õpetaja Helvi Piirson tõdes, et elu-olu koolis
on muutunud vabamaks, loovamaks. Endisaegne pingulolek, kunagise poliitilise surutise tulemus, on kadunud. Eakad palusid lastel
tervitada oma vanemaid, kes käisid nende ajal
koolis ja olid nende õpilased.
Reedel oli viktoriin “Kes on kes?”, kus võistkonnad pidid väidete järgi ära tundma praegu
koolis töötava õpetaja. See ülesanne oli paras
pähkel.
Teine nädal oli mõeldud lastevanematele, keda kooli kutsuti. Lastevanematel oli võimalus külastada tunde ja osaleda huviringide
töös, nautida lõunasööki. Suur tänu vanematele, kes leidsid aega oma lapse tegemisi vaatama tulla. Nädal lõppes lastevanemate koosolekuga, kus psühholoog Marju Koort viis läbi
arutelu-loengu lapse õpimotivatsiooni toetamise võimalustest. Vallavanem Kaido Tamberg
andis edasi oma nägemuse Keeni koolist kui
jätkusuutlikust õppeasutusest.
Kolmas nädal oli karjäärinädal. Kõigil oli
võimalus koolis tunde anda. Vilistlased Eliis
Areng, Riho Juurikas ja Kadri Luik olid need
head inimesed, kes kooliellu vaheldust tõid ja
lisaks tunniandmisele tutvustasid õpitud eriala,
ametit või õppimisvõimalusi. Seoses raamatukogunädalaga käisid algklasside õpilased
Keeni raamatukogus huvitavaid jutte kuulamas ja selle ametiga tutvumas.
Neljas nädal kuulus õpilastele. Lõppeva
nädala organiseeris valla noortekeskus oma sisukate ürituste ja tegevustega.
SAIMA TELL

Tulge mõtteid jagama!
Kuidas korraldada noorte vabaaja tegevusi?
Kuidas sisustada suvevaheaega?
Mismoodi toetada noorte mitmekülgset arengut
ja kujundada väärtushinnanguid?
Sellest räägime esmaspäeval, 31. oktoobril kell 18
Uue-Antsla Rahvamajas. Kõik Urvaste ja Sangaste
vallas tegutsevad ühendused on väga oodatud,
eriti need, kes sooviksid ise noortele erinevat
tegevust pakkuda.
Projekt „Urvaste ja Sangaste valla noorsootöö
tegevuskava väljatöötamine“ on valminud Urvaste
Külade Seltsi ja MTÜ Tugitare koostöös. Partneriteks on Urvaste ja Sangaste vallavalitsus. Projekti
rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Info: Airi tel 5206 001, Merle tel 5647 2632.

Kallid Sangaste lasteaia sõbrad!
Olete oodatud Sangaste lasteaia
25. juubelikontserdile
10. novembril kell 16.00 Sangaste Seltsimajas
Kavas:
Lasteaialaste ja vilistlaste kontsert
Madis Linnamägi, B.G.Forseliuse Selts, sõnavõtt
Lasteaia nimekonkursil osalenute tunnustamine
Sünnipäevatordi söömine

Kohtumiseni!
Sangaste lasteaiapere

Lugupeetud Sangaste valla
eakad!
Sangaste seltsimajas toimub 10. novembril
algusega 12.00 põnev reisikirjeldus “Sõnas ja
pildis Aafrikasse”. Külaliseks Ene Berg Tallinnast.
Samas saate maksta liikmemaksu ja osta jõulupeo pääsmeid.
Ürituse kohvilaua katame ise ja sisspääsu saab
lunastada 1 euro eest.
PÜ Härmalõng juhatus

Leedus Kelmes. Vastuvõtva Kražante põhikooli ees.

Elu kultuuride areenil
Keeni Põhikool osaleb aastatel 2011-2013 Comeniuse projektis „Elu kultuuride areenil“. Projekti eesmärkideks on tutvuda osavõtvate maadega ning
saada teadmisi nende riikide kultuurist, täiendada
võõrkeeleoskusi, suhelda naabermaade noortega,
õppida respekti ja sallivust teiste maade kultuuri
suhtes, õppida koostööd ning meetodeid, mis on
vajalikud hiljem elukutsevalikul ning kasutusel kogu
Euroopa Liidus.
Projektis osalevad 9 riigi koolid. Meie partneriteks
on koolid Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliast, Saksamaalt, Bulgaariast, Austriast ja Türgist. Kahe aasta
jooksul on meie kooli esindajatel võimalus kõikides
riikides projektikohtumistel viibida ning meie kord
on võõrustajateks olla 2013. aasta aprillis. Lisaks
projektikohtumistele viiakse koolis läbi õpilastele
ja õpetajatele erinevaid tegevusi: küsimustikud,
interneti-otsingud, fotoprojektid, videofilmid,
illustreeritud muinasjuttude ettekandmine, videokonverentsid, reklaamid, jää- ja lumeskulptuuride
ehitamine, kokaraamat retseptidega, muusikafestival, ekskursioonid, näitused, kunstiliselt
kujundatud mööbel õpilaste puhkenurka, isetehtud
aksessuaarid, konverents õpetajatele, jututoad.
Praeguseks oleme juba esimesel projektikohtumisel osalenud. See toimus Leedus Kelmes,
vastuvõtjaks oli Kražante põhikool. Päevad olid
sisutihedad ja pikad. Leedu kohtumise peateema
oli „Rahvariided ja -kombed riigis“, kuulasime-vaatasime erinevaid folklooriansamblite esinemisi ning
saime ka ise tantse õppida, tutvusime rahvusliku
käsitöö ja selle valmistamisega, osalesime keraamika- ja šokolaadivalmistamise õpitubades, maiustasime leedu rahvustoitudega. Külastasime Vilniust
ning Trakai lossi. Lepiti kokku projekti edukaks
kulgemiseks vajalikes detailides ning tärminites.
Meie koolist osales kaks õpetajat ja kaks õpilast.
Mis õpilastele meelde jäi?
Helis Kann, 6. klass: „Mina elasin ühe poisi
peres. Tema nimi oli Titas. Algul oli imelik võõrast
keelt kuulda, kuid hiljem harjusin. Sain palju uusi
sõpru Leedust, Lätist, Bulgaariast ja Austriast.
Sain kõigiga hästi läbi, sest oskasin inglise keelt
ega kartnud suhelda ja rääkida. Eriti vahva oli käia
šokolaadivabrikus ja Vilniuse linn oli kena.“
Marge Roosild, 9. klass: “ Mina elasin Deividase
peres. Kuna tema isa oli politseinik, viidi hommikuti mind kooli politseiautoga. Kuna tantsin ise
rahvatantsurühmas, meeldis ka leedu rahvatantse
õppida. Need ei olnud üldse rasked, kuigi veidi
tempokamad kui meie omad. Meeldis grupitööna
valminud kunstitöö „Maailma puu“. Sain palju
inglise keele parktikat ja uusi tutvusi.“
Järgmine kohtumine toimub detsembris Saksamaal. Selleks ajaks tuleb meil koolis läbi viia
õpetajate koosolek. Arutletakse ettenähtud teemal:
„Elu ja kultuuri käsitlevate projektide kaudu antakse
elus erakordselt palju võimalusi. Paljude kohalike
institutsioonide koostöös saavutatakse ühine eesmärk“. Ja õpilastele tuleb selgeks õpetada nende
õigused ning kohustused meie riigis.
Keeni kooli Comeniuse meeskonna nimel
VETE HAINSOO

KUULUTUSED
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Uude hotelli

Villa Müllerbeck Otepääl

Administraator,

kelle peamisteks ülesanneteks oleks:
- hotelli külastajate sisse- ja väljaregistreerimine,
- külastajatele info jagamine ja abistamine nii
telefoni ja meili teel kui ka vastuvõtulauas,
- muud sarnased ja seonduvad ülesanded,
- klienƟde oskuslik ja viisakas teenindamine.
Nõudmised kandidaadile:
- esinduslik välimus;
- oskus vabalt suhelda eesƟ, vene ja inglise keeles;
- posiƟivne ellusuhtumine;
- avatud suhtleja;
- energilisus;
- entusiasm;
- sõbralikkus ja opƟmistlikkus;
-pakkuda kvaliteetset ja sõbralikku
teenindust külastajate vastuvõtmisel,
olla visiitkaart meie hotellile!
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VÕETAKSE TÖÖLE:

Baaridaam/Baarman,

Toateenija abi

kelle peamisteks ülesanneteks oleks:
Eeldame:
- külaliste teenindamine,
- posƟƟivsust,
- organiseerida saali ühtlane täituvus,
- tugevat töötahet.
- tellimuste vastuvõtmine ja serveerimine,
- kokteilide valmistamine,
- jookide serveerimine,
- klienƟdega suhtlemine,
- tellimuse võtmine, täitmine,
- leƟ ning saali korrashoid,
- kassa tegemine.
Vajalik eelnev töökogemus baaris.
EesƟ, inglise ja soome keele tundmine suhtlustasemel.
Korrektne välimus.
Hea suhtleja ja posƟivselt meelestatud isik!

EƩevõte pakub:
Heade Ɵngimustega töökeskkonda.
Konkurentsivõimelist palka arenevas eƩevõƩes.
Püsivat töösuhet.
Omapere soodustusi.
Töö täistööajaga graafiku alusel.
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline (vahetustega)
Kandideerimiseks palume saata oma pildiga CV: villa.mullerbeck@gmail.com.

KUULUTUSED
Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271
Soovime osta põllu- ja rohumaad,
pakkuda võib ka võsastunud ja PRIA
toetusteta alasid. Tel 56 994 914
Pakume võsatrimmerdus- ja saetööd
piirkonnas. Lemon Investments OÜ.
Info 5375 1700

Vabaajakeskuse
eripakkumised!
.............................................................................................................
Kõigile bowlingu külastajatele vesimassaaživoodi
või massaažitool vaid 2 €!
.............................................................................................................
Järgmised hoolitsused 25% soodsamad:
Virsikuparaﬁini kätehooldus
Soe savipadi
Soolakamber
Pakkumine kehtib uutele broneeringutele!

Kollektsionäär ostab vanu postkaarte, fotosid Otepää ja selle ümbruse
kohta (loodus, ehitised, sündmused
jm). Ka nõukaaegsed. Tel. 7420 315;
e-mail: allankask@hot.ee
Müüa lõhutud küttepuud: metsakuiv
kuusk, kask, lepp, haab. 5832 5375

Filmi linastus toimub Sangaste seltsimajas

MÖÖBEL
OÜ EESTI-WEST

köögimööbel, eritellimused,
trepid, aknad, uksed,
kapid, lauad, voodid.

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohaletoomisega.
Info tel. 5383 7099
Vahetada 2-toaline kõigi mugavustega möbleeritud korter remonti vajava
maja vastu Otepääl või aedlinnas.
5344 8431

Lisaks:
Naiste spordipesu -25%
Ujumistrikood -10%
Plätud -10%
.............................................................................................................
Pakkumised kehtivad kasutamiseks 17.10 kuni 30.11.2011

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti,
5197 8500
Müüa kuivad prussijupid kütteks või
nokitsemiseks. Pikkused 60 ja 90 cm.
Hind 40 EUR/m3. Tel 501 8221.

SAEMATERJAL
ehituslik saematerjal,
voodri-, põrandalauad,
saekaatri teenus.

www.pyhajarve.com | Tel: 76 65 555

VIKTOR KUIK

20.06.1936-10.10.2011

ELVI JÜRGENSON
16.11.1935-23.10.2011

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD
saunad, suvilad, elumajad.

Mälestavad naabrid Valli, Vargo,
Mart, Liia.
Siiras kaastunne Tiiule ja
Antsule perega armsa isa, äia,
vanaisa, vanavanaisa
kaotuse puhul.
Elvi, Salme, Ilse, Helge, Õie,
Koidula ja Lea

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

KALJU KÕIV

info@eesti-west.ee ; www.eesti-west.ee

KAIE SALLOK
kaotuse puhul.

KALJU KÕIVU

Tel. 502 4443

Südamlik kaastunne Sanderile ja
Piretile kalli ema

28.02.1927 - 26.10.2011
Mälestame valusas leinas kauaaegset töökaaslast ja avaldame
siirast kaastunnet abikaasale,
tütardele, pojale perekondadega.
Endised töökaaslased, sõbrad
Otepää Tarbijate Kooperatiivist

Südamlik kaastunne Karin
Sallokile perega kalli õe

KAIE SALLOKI
surma puhul.

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus
Otepää Kultuurikeskus

Südamlik kaastunne Marikale

KALLE MOSINA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Võrukaelast

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga …
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Kallist sõbrannat

KAIE SALLOKIT

26.01.1966 - 17.10.2011
mälestab Kersti perega.
Sügav kaastunne Piretile, Sanderile ja lähedastele.
On päikeseketas teinud pika ringi,
jääb õhtueha hinge soojendama veel...

Meie sügav kaastunne Annile,
Tiiule, Jürile, Taimile peredega kalli
abikaasa, isa, äia, vanaisa ja
vanavanaisa

KALJU KÕIVU

surma puhul.
Mälestavad õde ja õetütred ning
Margo perega.

Kallis ema, oled ikka me südames,
olles sügisöös ja kõrgel linnuteel.
Tuule puhangus tunneme Su puudutust,
metsakohinas kuuleme Su häält.

VEERA FELDMANN

10.11.1928 - 26.06.2009
Kallist Ema, ämma, vanaema, sugulast mälestavad
83. sünniaastapäeval Kalju, Vilve, Ave-Ly, Helju, Margus.

MITMESUGUST
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Maakasutusõigus versus pindalatoetus –
kuidas vältida arusaamatusi
Igal suvel jõuab PRIAsse maaomanike
kaebusi selle kohta, et tema maid kasutab
ja saab PRIAst pindalatoetust keegi,
kellele ta pole selleks luba andnud. Vahel
taotleb samale maale toetust mitu isikut.
Kuidas on toetused ja maakasutusõigus
seotud ning kuidas arusaamatustega
toime tulla?
PRIAlt on päritud, miks me maaga seotud toetustaotlusi vastu võttes ei küsi kõigilt ka maakasutusõiguse kohta dokumenti, et omanike
õigusi ei rikutaks. Pindalatoetuste taotlejaid
on üle 17 000 ja taotlusalust pinda üle 860 000
hektari, põllumassiive üle 220 000. Mõnigi
suurtootja majandab mitmel tuhandel hektaril
ning on põllud rentinud sadadelt erinevatelt
maaomanikelt.
Kui juba taotluse esitamisel nõuda maa kasutusõiguse kohta dokumente, siis oleks seda
vaja nõuda kõigilt taotlejatelt ja iga massiivi
ning katastriüksuse kohta, sest omanik võib iga
oma põllu erineval ajal erinevale rentnikule kasutada anda ja osa maad hoopiski ise kasutada.
Tõendeid peaks koguma igal aastal uuesti, sest
olukord muutub pidevalt.
Poleks mõistlik toota sadu tuhandeid pabereid
ja kulutada nende koostamiseks ja töötlemiseks
märkimisväärselt aega, sest ilma loata maakasutuse juhtumeid on suhteliselt vähe. PRIA
saab paljudel juhtudel neile rikkumistele jälile.
Administratiivses (taotlusandmete võrdlemine
registriga) ja kohapealses kontrollis tuvastasime mullu 136 taotlejat, kel polnud tervele või
osale taotletud maale kasutusõigust. Neist viie
kohta saime info kaebuse või vihjena.

Rendisuhteid reguleerivad seadused
Pindalatoetuse saamiseks peab taotlejal olema
õigus maa kasutamiseks ning ta peab tagama,
et maad hoitakse heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes. Kasutusõigus on maa
omanikul, rentnikul (põllumajanduslik rendileping), aga maa kasutamine võib toimuda ka
kasutusvalduse või tasuta kasutamise lepingu
alusel.

Rendisuhete tõendamiseks ei saa PRIA ise
tingimusi määrata, sest Eestis reguleerib rendisuhteid “Võlaõigusseadus” (§ 339-360) ja see
ei kehtesta rendilepingule kohustuslikku vormi.
See võib olla oma sõnadega kirja pandud või
ka suuline.
Kasutusvaldust reguleerib “Asjaõigusseadus”
(§ 201-224) ja tasuta kasutamise lepingut “Võlaõigusseadus” (§ 389-395). Ka neid kokkuleppeid võib teha nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Kui pindalatoetuste taotlejal maakasutusõigus
tegelikult puudub, aga ta hakkas maad harima/
kasutama, siis rikub ta tegeliku omaniku omandiõigust ja ka toetuse saamise tingimusi. Kui
selline info PRIAsse jõuab – näiteks maaomanik
teatab –, siis saadab PRIA taotlejale järelepärimise ja tal tuleb oma maakasutusõigust, nt
suulise rendilepingu olemasolu tõendada. Kui
taotleja seda ei suuda, jätab PRIA talle toetuse
maksmata.
Kui samale maale taotlevad toetust mitu
taotlejat, kellest ükski ei suuda tõendada oma
maakasutusõigust ja maa tegelikku hooldamist,
jätab PRIA neile kõigile toetuse määramata.
PRIA omandivaidlusi ei lahenda, vajadusel tuleb osapooltel pöörduda kohtusse.

Eelistage kirjalikke lepinguid
Oleme nii rentnikest taotlejaile kui ka maaomanikele alati soovitanud: sõlmige maakasutuse
kohta lepingud kirjalikult, et vajadusel oma
õigusi tõendada.
Lepingus peaks kindlasti kirjas olema andmed
maa rendile andja ja võtja kohta, nende õigused
(sh õigus taotleda pindalatoetusi) ja kohustused (sh rendi suurus või muu hüvitis), lepingu
jõustumise ja kehtivuse aeg ning andmed maa
kohta. Lepingule lisage katastriüksuse plaan,
millel on rendile antav maa tähistatud. Niisuguse lepingu olemasolu annab kindlust mõlemale
poolele.
Rendisuhte puhul on oluline, et kui rendileandja vahetub (maa saab uue omaniku), siis
rendilepingu kehtivus sellega ei lõpe. Kui näiteks uus maaomanik tahab ise maad kasutada,
tuleb tal eelmise rendileandja ja rentniku vahe-

line leping üles öelda. Kui maaomanik leiab, et
tema maad on omavoliliselt kasutatud, saab ta
sellest PRIAle teatada ja küsida, kas ja kes on
tema maale toetust taotlenud. Kui sinna ongi
taotletud, käivitub eespool kirjeldatu: järelepärimine, õiguste tõendamine, nende puudumisel
toetusest ilmajäämine. Mõni maaomanik on ka
PRIA-le eraldi teatanud, et ei luba oma maale
üleüldse kellelgi toetusi taotleda.
Topelttaotlemised samale maale tuvastab aga
PRIA administratiivse kontrolli käigus – konkreetsel maal saab olla vaid üks toetuste saaja.
Kokkuvõttes on maakasutusõigusega seotud
sihilikke rikkumisi siiski suhteliselt vähe ning
taotlejate teadmised toetuse saamise nõuetest
on aasta-aastalt paranenud. Infot saab alati
meie kodulehelt www.pria.ee ja infotelefonil
7377 679.
AHTI BLEIVE, PRIA peadirektori asetäitja

Lugupeetud metsaomanikud!
Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 15 tundi riigi poolt finantseeritud
metsanduskonsulendi nõustamist. Metsandusvaldkonna konsulendid on enamasti metsandusalase
kutse- või kõrgharidusega. Enamus konsulente töötab oma piirkondliku metsaühistu tegevusraadiuses,
nt. maakonnas. Konsulent saab kliendile nõu anda
mitmel viisil. Palju onb lühemaid nõustamisi (kuni
2h), mida tavaliselt kirjalikult ei vormistata.
Teine võimalus on saada pikemat nõuannet, millega kaasneb lepingu sõlmimine ja kirjalik nõuanne
kliendile, vajadusel ka metsa kohale sõitmine.
Loetlen tavalisemaid metsandusalased nõustamisteemasid erametsaomanikele: metsa ligikaudse
väärtuse määramine, metsa tervisliku seisundi
hindamine, raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-,
lageraie) tegemise võimalused (k.a. tasuvus);
raiete põhimõtted erinevates puistutes, vajalikud ja
võimalikud metsamajandamistööd, erametsanduse
toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA
Erametsakeskus, PRIA), metsa majandamiseks
vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid
raie tegemiseks) jne, jne.
Metsakonsulentide kontaktandmed on leitavad
Erametsakeskuse kodulehel www.eramets.ee.
VÄINO SUIGUSAAR, tel. 505 0939,
e-mail: vaino.suigusaar@mail.ee

Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Kaaniravi

Otepää Gold Optika kutsub teid

Pühajärve Spa ja
Puhkekeskuses alates
novembrikuust.

TASUTA

silmadekontrollile, prillide- ja kontaktläätsede määramisele.
Silmaarsti vastuvõtud toimuvad Otepääl

igal teisipäeval 1., 8., 15., 22., 29. novembril.
Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28)
tel. 7670 381.

Info ja registreerimine
tel. 5271 716, Mare

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Palju prilliraame 1 EUR
Kontaktläätsed alates 0,68 EUR/tk.
Kliendikaart 0 EUR
Silmarõhu mõõtmine 1 EUR
Lugemisprilliklaasid - plastikklaasid kõvapinnaga 11 EUR/paar
(tavahind 24 EUR)

Kõigi kliendikaardi vormistajate vahel läheb loosi kruiis kahele
Stockholmi. Kliendikaardi vormistamine 0 EUR.
Uuele läätsekandjale esimene läätsepaar 50% soodsam.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule, silmade kontrollile, prillide ja kontaktläätsede määramisele
tel. 7670 381.

Vaata ka: goldoptika.ee
Otepää GOLD OPTIKA on avatud

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

E-R
L

9.00 - 18.00,
9.00 - 16.00.

Gold Optika prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad!

ehitusest@gmail.com

56 230 922

www.toidupada.ee; info@toidupada.ee

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

