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Otepää ettevõtluskonverents
keskendus noortele
Otepää gümnaasiumis toimunud ettevõtluskonverents
keskendus noorte võimalustele ettevõtluses läbi lüüa.
Oma kogemustest rääkisid
mitmed Eesti tuntud ettevõtlusega seotud inimesed ja
arvamusliidrid. Konverentsil
tunnustati Otepää valla ettevõtjaid 2012.

SANGASTE
vald

www.otepaa.ee/ot

UPM-Kymmene Valgamaa ettevõtete edetabelis esimesel kohal
Ajaleht Äripäev avaldas edukamate ettevõtete edetabeli. Valgamaa ettevõtete TOP
10sse kuuluvad meie piirkonnast:
1.AS UPM-Kymmene Otepää, tegevjuht
Ando Jukk. Omanik: UPM-Kymmene Wood
Oy 100%, töötajad: 180. Müügitulu: 31 568
665 (kasv 31,5%), ärikasum: 6 520 404.
8.AS Parmet, tegevjuht: Elmo Parik.
Omanik: Elmo Parik 100%, töötajad: 14.
Müügitulu: 1 829 903 (kasv 60,6%), ärikasum: 321 006.

K

onverentsi avas Valga maavanem Margus Lepik. „Kui järjestada Valgamaa omavalitsusi
üksikisiku tulumaksu laekumise järgi
on Otepää Valgamaal kindlalt esikohal.
Lisades siia veel kinnisvara hinnad ja tehingute arvu, siis võib öelda et tegemist
on jõukaima omavalitsusega Valgamaal.
Otepääl on nii põllumajandus kui töötlev tööstus, aga eelkõige kolmanda sektori aktiivsus ja pealehakkamine on valla
lipulaevaks,” ütles maavanem. “Nii on
heameel tõdeda, et vallajuhtide initsiatiivil on traditsiooniks saanud noortele
suunatud ettevõtluskonverents. Saades
teada majanduse suundumusi ja kuulates edukate kogemusi on noortel lihtsam
teha oma valik ettevõtluse kasuks. Teame
ju kõik, et innovaatilised lahendused tähendavad ettevõttele efektiivsuse olulist
kasvu ja majanduslikku edu. Seega on
loogiline anda majandusteadmisi just
noortele, sest tulevik kuulub eelkõige
teadmistepõhisele majandusele.”
Otepää vallavanem Merlin Müür
lisas, et noortele on kindlasti oluline
kuulata omaealiste kogemustest ettevõtlusvaldkonnas. „Oleme Otepää
Gümnaasiumis alustanud õpilasfirmade
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Vasakult: GMP kollektiiv: Rait Kits, Margit Tali, Maanu Tafenau, Margus Mäll ning Elgo Üksvärav AS Parmetist.
loomisega, oli hea jälgida, et õpilasfirma
Student Network kogemus tekitas saalis
elevust.“
Volikogu esimees Aivar Nigol ja
vallavanem Merlin Müür tunnustasid Otepää valla ettevõtjaid 2012. Selle
aasta tiitli pälvisid AS Parmet ja AS
GMP Grupp – GMP Clubhotel Pühajärve Restoran.
GMP Clubhotel Pühajärve Restorani
peetakse Lõuna-Eesti üheks paremaks
ning stiilsemaks toitlustus- ja meelelahutuskohaks. Restorani siseruumides
on 53 istekohta, lisaks on avatud suviti
120 kohaline väliterrass. Igal nädalavahetusel kõlab elav kvaliteetmuusika.
Kui õhtu venib pikemaks, on võimalik
end kosutada GMP Clubhotel’i luksuslikes külaliskorterites. GMP Clubhotel Pühajärve Restoran on elavdanud
Otepää valla kultuurielu, käivitades

11. oktoobril külastas keskkonnaminister Keit
Pentus-Rosimannus oma Valgamaa visiidi käigus UPM-Kymmene Otepää tehast. Pildil vasakult ministri nõunik Evelin Oras, minister Keit
Pentus-Rosimannus, UPM-Kymmene Otepää vineeritehase tegevjuht Ando Jukk, Riigikogu liige Meelis Mälberg ja Otepää vallavanem Merlin
Müür.

Talviste ürituste
ümarlaual vahetati
infot
16. oktoobril Otepää Vallavalitsuses toimunud Otepää
piirkonna talviste ürituste ümarlaual said kokku piirkonna suurürituste korraldajad ja kohalikud ettevõtjad. Kokkusaamise eesmärk oli vahetada infot ja
koguda ideid talvistest üritustest.
Vallavanem Merlin Müür andis ülevaate juba teadaolevatest sündmustest. Seejärel said oma üritusi tutvustada kõik soovijad. Otepää ettevõtjad tulid välja ideega
korraldada 23.01-03.02.2013 talvefestival, kuhu oleksid
koondatud mitmed huvitavad talveüritused, näiteks

sellest aastast alates suvekinoseeria.
Parmet AS on suurte kogemustega
tootmisettevõte, mis toodab kvaliteetseid ripplaesüsteeme, fassaadikassette ning profiile. Ettevõte asutati 1992.
aastal metallist ripplaesüsteemide tootmiseks. Aastate jooksul on firma juurutanud tootmisse järjepidevalt uusi
ripplaetüüpe. Kui tootmist alustati
kõigest ühte tüüpi paneelripplagedega,
on tänaseks päevaks tootmises lisaks
paneelripplagedele ka restmoodullaed
ning kassettripplaed erinevatele karkassitüüpidele. Tänu heale tehnoloogilisele baasile on Parmet AS võimeline
pakkuma ka erikonstruktsiooniga ripplagesid ja fassaade. Ettevõte valmistab
ka lehtmaterjalist painutatud profiile ja
muid tooteid, vastavalt tellija soovile.
Otepää ettevõtluskonverentsil esinesid Tartu Ülikooli majandusteaduskon-

murutraktorite talveralli, lumelinna ehitamine, jaburate lumesõidukite kelguvõistlus, jne.
Samas toimub talvel Otepääl juba traditsioonilisi
ettevõtmisi – Tartu Maraton, Saunamaraton, Leigo
Jäämuusika. Otepää kuulutatakse 21. detsembril talvepealinnaks, Tehvandi Spordikeskuses toimuvad
mitmed talialade võistlused.
Suurimaks rahvusvaheliseks tippürituseks on eeloleval talvel 4.-6. jaanuarini toimuv laskesuusavõistlus
IBU CUP, millest võtab osa vähemalt 30 riiki ja 250
sportlast. Ühe uudse üritusena on Otepääl kavas
26.-27. jaanuarini rahvusvaheline kelgukoeraspordi
võistlus “Jälg 2013”. Teadaolevalt planeerib Eesti Suusaliit korraldada Otepääl talviste spordialade festivali,
kus lisaks võistlustele on kavas meelelahutusüritused
ning suusalaat. Kindlasti sunnib paus MK-etapi korraldamises kogu piirkonna ürituste korraldajad rohkem
pingutama, kuid ometi võib öelda, et Otepää jätkab
oma ürituste korraldamist.
Volikogu esimees Aivar Nigol sõnas, et lisaks rahvusvahelisele IBU CUP laskesuusavõistlusele on Laskesuusaföderatsioon taotlenud nii juunioride MMi
kui ka MK korraldamise õigusi. Tehvandi Spordikeskus tegelebki A-litsentsi saamiseks vajalike rajatiste
moderniseerimisega. „Lisaks näen täna tõusva trendina Otepääd mitte ainult rahvusvaheliste võistluste, vaid ka treeninglaagrite toimumise kohana,“ ütles
Aivar Nigol. „Toetame Tehvandi ja Kääriku spordikeskuste baasil loodavat kompetentsikeskust, mis võimaldab laiendada spordialasid ja pakkuda harrastajatele
ja tippsportlastele rohkem teadlikumaid sportimisvõimalusi. Leian, et Otepääl on rahvusvaheliselt tunnustatud suurvõistluste toimumiskohana ja suurepärase
treeningkeskusena just see tulevikuvisioon, mille poole
tuleb meil kõigil püüelda. See on mitte ainult Otepää,
vaid kogu Eesti spordi tuleviku küsimus.“
Vallavanem Merlin Müür tõi MK-etapi mõjust kohalikule elule rääkides välja Eesti Konjuktuuriinstituudi
poolt läbiviidud uuringu tulemused. Kultuuriminis-

na professor Raul Eamets, advokaadibüroo Sorainen partner Carri Ginter,
Junior Achievement Eesti tegevdirektor
Epp Vodja, 2012. a Eesti õpilasfirmade
konkursi võitja, õpilasfirma Student
Network, Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ juhatuse esimees Aune
Past, Raadi SA ja Raadi Arendus OÜ
juhatuse liige Jüri Reinpõld, kodanikuliikumine Maailmakoristus 2012 turundusjuht Anneli Ohvril. Konverentsi
modereeris Suhtekorraldajate Liidu
juhatuse liige Aune Past.
Otepää ettevõtluskonverents toimus
üle-Eestilise ettevõtlusnädala raames ja
korraldajaks oli Otepää vald. Ettevõtlusnädala eesmärk oli tõsta ühiskonna
ettevõtlusteadlikkust ning arendada
ettevõtjate teadmisi.
MONIKA OTROKOVA

teerium tellis analüüsi konjunktuuriinstituudilt Eestis
toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse
majanduslikust mõjust.
Selle 2012. a veebruaris valminud uuringu valimisse kuulus ka Otepää MK. Otepää ettevõtjad hindavad
ise kõige tähtsamaks MK rolli Otepää regiooni maine
kujundamisel, samuti sporditurismi edendamisel. Hinnatakse ka spordialase tegevuse edendamisest tulenevat soodsat mõju piirkonnale. 34st vastanud ettevõttetest pooled väidavad, et MK ei muutnud nende ettevõtete külastajate arvu. Ettevõtteid külastavate isikute arv
suurenes 29% ning spordialaste ettevõtete külastajate
arv vähenes 21% küsitletutest. Samuti ei mõjutanud
üritus suurema osa ettevõtete müügitulu ja kasumit
(40%), müügitulu ja kasum suurenes 35% ettevõtetest
ning 25% ettevõtetest vähenesid nii müügitulu kui ka
kasum. Töötajate arvu ettevõtetes MK toimumine ei
mõjuta. Huvitav fakt on veel see, et kui suurüritustel
Eestis toob iga eelarvesse panustatud euro keskmiselt
tagasi 4 eurot, siis Otepää MK puhul tõi iga eelarvesse
panustatud euro Otepää piirkonda tagasi keskmiselt
0,7 eurot, mis on selles uuringus madalaim tulemus.
Samuti kulutab MK pealtvaataja enam kui viiendiku
selle üritusega seotud väljaminekutest transpordile.
Negatiivse mõjuna võib aga hoopis vaadata MKetapi poolt piirkonda jäänud kulusid (302 000 eurot
- regiooni tulud, mis ilma ürituse toimumiseta ei oleks
aset leidnud).
Otepää vallavalitsus ootab kõigilt ettevõtjatelt oma
talviste ürituste kava 26. novembriks e-posti aadressile monika@otepaa.ee. Koondatud talveürituste kava
ilmub 7. detsembril Otepää Teataja vahelehes.
Ootame kõiki ettevõtjaid 27. novembril kell 16.00
Otepää vallavolikogu saali talveürituste kava koos üle
vaatama. Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Talv
Otepääl“.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Suurettevõtja toetas
Otepää lasteaeda
Eesti üks suuremaid piimatootjad Tere
AS toetas 1000 euroga Otepää lasteaeda.
Saadud rahast osteti Otepää lasteaiale

täispuhutavaid mänguloomi, millega lapsed saavad hüpata. Taolised hüppeloomad
arendavad lapse üldist füüsilist arengut
ning aitavad omandada keerukamaid võtteid, mis nõuavad täpsemat kehakontrolli.
„Ühele väiksele omavalitsusele on sellise
summa annetamine laste mänguasjade
tarbeks suur asi,“ sõnas vallavanem Merlin
Müür. „Täname Tere ASi helde panuse
eest!“
Tere AS peamisteks tegevusaladeks on
toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine
ja müük. Tere tootmisüksused asuvad
Tallinnas, Viljandis, Paides ja Põlvas. Tere
tütarettevõtteks on Meieri Transport. Ettevõttes töötab üle 420 töötaja.
MONIKA OTROKOVA

Talveturg Otepääl
Traditsiooniline talvepealinna turg
toimub sellel aastal Otepää keskväljakul
21. detsembril kell 11.00- 17.00.
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.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

26. oktoober 2012

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
18.10.2012
Anti Eesti Keskkonnateenused AS-le alates 01. jaanuarist
2013. a kuni 31. detsembrini 2017. a. Otepää vallas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise õigus.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää
linnas Linnamäe tee 1 kinnistu detailplaneering.
Otsustati mitte algatada Otepää linnas Otepää lasteaia
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Muudeti Otepää valla 2012. aasta eelarvet ja võeti vastu
teine lisaeelarve.
Q

Q

Q

Q

Otepää Vallavalitsuses
18.10.2012
Määrati 01. jaanuarist 2013. a Otepää vallas korraldatud
jäätmeveo teenustasu suurus.
Väljastati Mart Keldrile ehitusluba Otepää valla Otepää
linnas Munamäe tn 7 maaüksusel ehitise (üksikelamu)
rekonstrueerimiseks.
Peeti võimalikuks Otepää vallas Otepää vallasiseses linnas
paikneva 23237 Pedajamäe-Pühajärve tee maaüksuste
riigi omandisse jätmine.
Algatati Otepää vallas Otepää linnas Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneering.
Tunnistati nurjunuks kirjalik enampakkumine ja otsustati
korraldada kordusenampakkumise registriossa nr 2243840
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja, registriossa nr 1376340
kantud kinnistu Vana-Kooli, registriossa nr 2294640 kantud
kinnistu Pühajärve tee 14 osas.
Kinnitati Kristi Alev taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas Pühajärve külas Aasa kinnistule elamu ja abihoone rekonstrueerimise ning laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Valmar Vaater taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pedajamäe külas Pauska kinnistule
elamu ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
Kanti Otepää Kultuurikeskuses maha kasutuskõlbmatu
vara kokku 14 ühikut summas 2 422,03 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
Kanti Otepää Lasteaias maha kasutuskõlbmatu vara
kokku 259 ühikut summas 3 166,38 eurot.
Suunati vallavanem Merlin Müür teenistuslähetusse
Brüsselisse 24.-25. oktoobril 2012. a seoses osavõtuga Eesti,
Soome ja Rootsi majandus- ja ettevõtlusõpetajate ühisüritusest, Tallinna 26. oktoobril 2012. a seoses osavõtuga Eesti
Lipu päeva tähistamise nõupidamisest.
Peeti võimalikuks jagada Oru katastriüksus kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas 1152
eurot.
Suurendati lubatud laste arvu Otepää Lasteaia rühmades.
Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis.
Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis.
Muudeti vallavalitsuse 10.11.2011. a korraldust nr 2-4540.
Q
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Otepää Vallavalitsus müüb
Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordus
enampakkumisel Otepää vallas:
1.Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja
(katastritunnus 63602:002:2110, pindala 5,29 ha,
asukoht: Pilkuse küla, Otepää vald) alghinnaga
kuusteist tuhat kakssada (16 200) eurot.
2.Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnus 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht:
Sihva küla, Otepää vald) alghinnaga nelikümmend viis tuhat (45 000) eurot.
3.Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
2294640 kantud kinnistu Pühajärve tee 14 (katastritunnus 55601:004:1860, pindala 255 m2,
asukoht: Pühajärve tee 14, Otepää linn, Otepää
vald) alghinnaga kolmkümmend kuus tuhat (36
000) eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat
lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole
keelatud.
Enampakkumise korraldajaks on Otepää Vallavalitsus. Enampakkumise viib läbi Otepää Vallavalitsuse
korraldusega moodustatud komisjon.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 0,5 %
alghinnast, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.
Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 protsenti
alghinnast.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää
Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB
pangas hiljemalt 10. jaanuaril 2013. a.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse
tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (766 4810)
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 10.
jaanuaril 2013. a kella 17.00ks Lipuväljak 13,
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri
kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga “Pilkuse
vallamaja” või „Vana-Kooli“ või „Pühajärve tee
14“. Kirjaliku pakkumise võib saata posti teel.
Tähtaegselt esitatuks loetakse 10. jaanuaril 2013.
a postitatud pakkumised.
Pakkumiste avamine toimub 11. jaanuaril
2013. a kell 13.00 Otepää Vallavalitsuses (ruum
207), Lipuväljak 13, Otepää linn.

Pilkuse kirbuturg
Pilkuse kirbuturg toimub Pilkuse Seltsimajas

kuu igal kolmandal pühapäeval.
Järgmine kirbuturg on 18. novembril.
Info: 5382 3446

tamiseks Kaga kinnistul Väike-Munamäe suusakeskuse
sportnõlvale kunstlume tootmiseks.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
Määrati kolmele isikule koduteenused.
Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas
64 eurot.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 1 007 eksemplari
õpilastele õppetöös kasutada antud töövihikuid summas
3 195,70 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus
isikut.
Q

Q

Q

Q

AS Otepää Veevärk esitas
Konkurentsiametile uue
hinnakirja
AS Otepää Veevärk esitas 22. oktoobril 2012
Konkurentsiametile läbivaatamiseks uued
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakirja. Kui
Konkurentsiamet kinnitab hinnakirja, hakkavad
uued teenuse hinnad kehtima alates 23. jaanuarist 2013.
Uued teenusehinnad:

Q

SÜNNID
Karola Puksov
Hanna Sallok
Victoria Sarv
Laura-Liisa Laul

21. septembril
8. oktoobril
10. oktoobril
11. oktoobril

Vesi (koos käibemaksuga) 1, 308 eurot 1 m³
eest.
Kanalisatsioon (koos käibemaksuga) 2,196
eurot 1 m³ eest.
Kokku vesi ja kanalisatsioon (koos käibemaksuga) 3, 504 eurot 1 m³ eest.
Uue hinnakirja kinnitamisel tõuseb teenuste
hind 21% võrra. Muudatused teenuste hindades on seotud üldise elektrihinna tõusuga,
bensiini- ja diiselkütuse ning remontmaterjalide kallinemisega, jne.
NB! Tegemist on AS Otepää Veevärgi poolt
esitatud hinnataotlusega, lõplikud hinnad
kinnitab Konkurentsiamet.
Täiendav info: AS Otepää Veevärk juhataja
Enn Sepma, 518 6276

Aasta Isa
kandidaatide konkurss
Ootame taas Otepää valla Aasta Isa konkursile
kandidaate.
Palume tuua avaldused 31. oktoobriks Anni
Butiiki Riita Aaderi kätte.
Täiendav info: 5332 6679

Otepää vallavalitsuses töötab
planeerimisspetsialisti asendaja
Alates 16. oktoobrist on Otepää Vallavalitsuses tööl
planeerimisspetsialist Enelin Alter, asendades ajutiselt
äraolevat planeerimisspetsialisti Kadri Aderit.
Planeerimisspetsialisti tööülesanneteks on detailplaneeringute menetluse korraldamine ja üldplaneeringualane tegevus ning keskkonnamõjude hindamisega
seotud toimingud.
Enelin Alter on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ning
2010. aastal Eesti Maaülikooli bakalaureuse kraadiga
maastikuarhitektuuri erialal. Ta jätkab õpinguid Eesti
Maaülikoolis magistriõppes maastikuarhitektuuri erialal.
Varem on Enelin Alter töötanud Otepää Vallavalitsuses
planeerimisspetsialistina käsunduslepingu alusel ning
olnud AS Sportland ja hotelli Murakas klienditeenindaja.
Kontaktid: tel. 766 4820, e-post: Enelin.Alter@otepaa.
ee. Vastuvõtuajad: E 10-12 ja 13-17.
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12.10.2012
Kinnitati OÜ Tomika Projekt taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Tehvandi tn 5a kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.
Kinnitati Aivo Hintser taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Suure-Möldre
kinnistule tiikide ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Ene Allmäe taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas Raudsepa külas Allmäe kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Ilmar Haak taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas Tõutsi külas Puura kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Meelis Ilvesele ehitusluba Otepää valla Otepää
külas Sassi maaüksusel ehitise (abihoone) püstitamiseks.
Väljastati Siseministeeriumi taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Otepää linnas Lipuväljak 22 asuvale rekonstrueeritud
Päästeameti Otepää depoo hoonele.
Väljastati Romek Lutsu taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Truuta külas Külmalätte kinnistule ehitatud puurkaevule.
Peeti võimalikuks jagada Sepa katastriüksus kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Kinnitati ühe isiku hajaasustuse veeprogrammi lõpparuanne summas 9 942 eurot.
Anti Äärmusliku Spordi AS-le nõusolek vee erikasuQ
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DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus algatas 19.10.2012.a. istungil korraldusega nr 2-4-569 Otepää vallas Otepää linnas asuva
Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub kehtiva Pühajärve valla üldplaneeringu järgi nn „valgel alal“. Planeeritava ala lähedal asub
Pühajärve rannapark ning Pühajärv. Planeeritava ala
suuruseks on 1606 m² ja sihtotstarve on elamumaa (EE,
100%). Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks kinnistuks ning olemasoleva elamu asemele
paarismaja ehitamiseks ehitusõiguse seadmine. Kinnistu
jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand ning
jagatakse kinnistu reaalosadeks.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamine
Otepää Vallavalitsus teatab Poslovitsa-Soo ja PoslovitsaRanna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule puhkemajade
väljaehitamise ja avaliku kasutusega supluskoha rajamise
võimalikkuse väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ja Pühajärve ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Otepää
Vallavalitsus. Detailplaneeringu konsultant on hr J.Ruljand.
Piiriülest keskkonnamõju ei esine. KSH programmi avalik
väljapanek toimub 29.10-13.11.2012. KSH programmi kohta
ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg
on 19.11.2012. Programmi avalik arutelu toimub 26.11.2012
kell 16.30 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13,
II korrus).
KSH programmiga on võimalik tutvuda Otepää
Vallavalitsuses tööajal (Lipuväljak 13), valla kodulehel ning
Ametlike Teadaannete lehel alates 29.10.2012 (Enelin Alter,
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

enelin.alter@otepaa.ee, 7664 820).
Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 37 lg 1.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 18.10.2012.a istungil otsusega
1-4-70 mitte algatada Otepää linnas Otepää lasteaia detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää
Vallavolikogu. Planeeritav ala hõlmab Otepää linnas
Tehvandi, Mäe, Kopli ja Munamäe tänavatega piirnevat
kvartalit. Ala suurus on ca 7 ha. Detailplaneeringu
eesmärk on välja selgitada planeeritava Otepää lastaia ehitamise võimalik asukoht, maa sihtotstarvete, parkimisalade
ja avalikkusele suunatud maa-alade (mängu- ja spordiväljakud) määramine, liikluskorralduse muutmise ettepanekud
ja vajadus, tehnorajatiste rajamise võimalikkuse väljaselgitamine. Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist
keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik.
Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud
otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal
ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel alates
29.10.2012 (Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664 820).
Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 6.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu otsustas 18.10.2012.a istungil otsusega 1-4-69 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata
Otepää linnas Linnamäe tee 1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää
Vallavolikogu. Planeeritav ala asub Otepää linna territooriumil Linnamäe orus. Detailplaneeringuala hõlmab Linnamäe
tee 1 kinnistut (katastritunnusega 55601:004:1340), suurusega 1000 m².
Kinnistu maa kasutuse otstarve on kehtiva Otepää linna gene-

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

raalplaani kohaselt pargitüüpi haljastus ühiskondlike hoonete
maa. Planeeringuga kavandatakse kinnistule ärimaa maa
kasutuse sihtotstarve. Planeeritava ala lähiümbruses kehtib 09.11.2005.a korraldusega nr 2-4-601 kehtestatud Otepää
Ajaloo Teemapargi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada olemasoleva hoone teenindus-, ärihooneks laiendamise võimalused ja lahendada liiklus- ning
parkimiskorraldus planeeringualas.
Ehitise kasutamise sihtotstarve on teenindushoone ning
hoonete suurim lubatud kõrgus katuseharjani kuni 12,5 m.
Viimistlusmaterjalidena nähakse ette peamiselt tumedaks
töödeldud puitu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.11 11.12.2012. Avalik arutelu toimub 17.12.2012 kell 16.30
Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus).
Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning
tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta.
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664 820.

Detailplaneeringu avaliku arutelu
tulemused
Otepää vallas Sihva külas asuva Väike-Juusa kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.09-18.10.2012
ja avalik arutelu toimus 24.10.2012 Otepää Vallavalitsuses.
Avaliku väljapaneku ajal esitas 1 kodanik vastuväite, mis
puudutas juurdepääsu planeeringualale.
Detailplaneeringu avalikul arutelul vastuväite tegija ei
osalenud. Otepää Vallavalitsus on vastuväite tegijale põhjendanud seisukohti juurdepääsuküsimustes. Kirjalikud
ettepanekud ja vastuväited ning Otepää Vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses.

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 9. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Suveteatri etenduse
„Pühajärve sõda ja rahu“ küsitluse tagasiside

S

ellel suvel saime nautida Otepää Suveteatri
etendust „Pühajärve sõda ja rahu“. Korraldasime tagasiside saamiseks küsitluse.
Kõigi küsitlustele vastanute vahel loositi välja peaauhind – 3 ruumimeetrit kasepuid ja Otepää
valla meeneid.
Otepää Teatajas ilmunud küsimustikule oli
võimalik vastata 14.-28. septembrini, vastused
sai viia Konsumi kogumiskasti. Otepää valla
kodulehel sai sama küsimustikku täita 24.09.05.10. Küsimusi oli seitse: kas külastati Suveteatri etendust, millistel kuupäevadel, kuidas
saadi etendusest teada, mis meeldis etenduses
kõige enam. Uuriti sedagi, kas Otepää Suveteatrist võiks saada traditsioon. Kokku oli vastanuid 51, neist 30 vastasid kodulehel küsimustikku täites.
Üheksa vastanut ei külastanud suveteatrit,
neli neist tõid välja tervislikud põhjused, või
selle, et polnud aega, viis vastasid, et pilet oli
kallis. Kõige rohkem külastajaid oli etenduse viimasel päeval, 12. augustil. Kõige rohkem
oligi külastusi augustikuus.
Küsimusele, kuidas saadi etendusest teada,
vastati kõige sagedamini, et sõprade-tuttavate käest, sh ka Facebookist. Teisel kohal oli
Otepää Teataja, seejärel etenduse plakat, valla
koduleht, samuti raadio- ning telereklaam.
Küsimusele, mis meeldis suveteatri etendusel kõige rohkem, vastati, et eelkõige asukoht
ning näitlejad. Positiivsena nimetati ka seda, et
etendusel lõid kaasa Otepää rahvateatri näitlejad. Suveteatri etendusel käinutele sobisid ka
etenduste ajad ja kellaajad, nenditi, et need olid
valitud hästi, just tööaega silmas pidades.
Kõik küsimustikule vastanud leidsid, et
Otepää Suveteatrist võiks saada traditsioon.
Loodame, et nii ka läheb. Täname kõiki vastamast! Loosi tahtel sai peaauhinna – 3 ruumimeetrit kasepuid Aita-Virve Keemu. Peaauhinna pani välja Otepää vallavolikogu aseesimees Peeter Holts. Valla meenetassi said loosi
tahtel Malle Pentsa ja Rain Mõttus, Aili Miksi
raamatu „Teatrimaagia kütkes“ said Malle
Mõttus ja Aive Kalinina.
MONIKA OTROKOVA

Toimub isadele pühendatud tervisepäev
3. novembril on kõik isad ja tulevased isad
oodatud Otepää Spordihoonesse isadepäevale
pühendatud tervisepäevale „Terve isa“. Kavas
on treening professionaalse treeneri juhendamisel ning saab tasuta kontrollida oma tervisenäitajaid.
Tervisepäeva üks eestvedajatest, Otepää
naistearst dr Aive Kalinina sõnas, et oma töös
näeb ta pidevalt, kuidas mehe üldine tervislik
seisund mõjutab naise tervist ning sellest lähtuvalt ka peresuhteid. „Igas vanuses isadele
on asjakohane neil teemadel rääkida,“ ütles dr
Kalinina. „Tervisepäeva eesmärgiks ongi teavitada mehi eaga kaasnevatest terviseriskidest
ja ennetuse võimalustest ning anda praktiline
võimalus ja tasuta teenus tervise kontrolliks ja
personaalseks nõustamiseks.“
Ürituse tervisekontrollis saab mõõta vererõhku, veresuhkru taset, kolesterooli ning hinnata
kehakoostist. Kaks tundi enne terviseteste
ei ole soovitav süüa. Treeningukavas toimub
lihastreening raskustega ja lihashooldus koos

K

ooliaasta algus tõi Otepää Gümnaasiumisse rohkesti uusi õpetajaid. Vahetult
enne kooli juubelit lisandus lühikeseks
ajaks meie pedagoogide perre ka külalisõpetaja Austriast.
Barbara Brandl (33), kes on pärit Austria
pealinnast Viinist, tuli 2 nädalaks meie kooli
saksa keele õpetajaks, kuigi ametlikult annab
ta kunstiajaloo- ja muusikatunde. Barbara
on väga mitmekülgsete huvidega inimene.
Põhitöö kõrvalt tegeleb ta näiteks klaverimängimise, joodeldamise, ajaloo, kunsti ja laulmisega. Muusika ei ole tema jaoks pelgalt hobi,
ta esineb näiteks kirikutes ja teda on võimalik
laulma kutsuda ka erinevatele üritustele.
Eestisse sattus Barbara Comenius-projekti
raames. Tema eesmärk oli uurida saksa keele
õpetamist Eesti koolides ja õpilaste keeletaset. Maarjamaal viibis ta kuu aega ning meie
kool on tema jaoks projektis viimane. Barbara
arvates on meie koolides nii saksa keele oskuse
kui ka õpetamise tase väga kõrge. Sama oli tal
öelda ka meie haridussüsteemi kohta. Tundides

27. oktoobril kell 12.00
Apteekrimägi.
Eesti maastikurattasõidu karikasarja ”Sügis
2012” Superfinaal. Madis Kivilo, 504 1494.
28. oktoobril kell 12.00. Tehvandi lasketiir.
Otepää valla MV rattakrossis. Otepää vald,
Martin Teder, 5624 2785.

19. oktoobril oli meie koolis teadlaste päev
ning ühtlasi ka esimese veerandi viimane päev.
Seekord tulid külalised Tartu Ülikoolist.
Päev algas teadusteatri etendusega aulas.
Tehti erinevaid katseid õhupallidega ning saime
näha katset ja kuulda pauku. Esimesel katsel
ei tulnud pauk väga suur ning ka teisel korral
mitte, kuid kolmas kord oli see päris tugev.
Teiseks tunniks jaotati klassid nelja rühma:
lasteaed, 1.-3. klass, 4.-6. klass ning 7.-9. klass.
Füüsikaklassis tegime õhupallist kitarri. Seda
oli päris raske teha. Geograafiaklassis saime
maitsta erinevaid meeliike ning vaadata neid
mikroskoobiga. Aulas jaotati meid kolmesteks
rühmadeks, igal rühmal pidi olema arvuti. Kõik
said teha oma kaardi.
Viies tund algas õues. Saime vaadata ühte
katset ning kuulda veel ühte pauku. Seejärel
läksime aulasse, kus autasustati paremaid õppureid ning kooli hästi esindanud õpilasi.
Klassijuhatajatunnis saime tunnistused ning
head soovid vaheajaks. Oli väga tore esimese
veerandi viimane päev.

MARIKA ALMAR

EHA OJAVEE

Õnnitleme juubeli puhul!
Postimaja rahvatantsijad

KAVA
Kell 13.00 avasõnad – Otepää vallavolikogu
esimees Aivar Nigol. Sõnavõtud: Otepää valla
sporditöö spetsialist Martin Teder, dr. Aive
Kalinina.
14.00-15.00 treening. Tervisekontroll (vererõhu-, veresuhkru-, kolesterooli, mõõtmine,
kehakoostise hindamine). Kaks tundi enne tervisekontrolli palume mitte süüa!
MONIKA OTROKOVA

Kooliellu tõi vaheldust Austria õpetaja

SPORDIÜRITUSED

Teadlaste päev Pühajärve
Põhikoolis

taskaalu ja venituselementidega.
„Selleks, et isad püsiksid tervemad, on
meestel vaja pöörata tähelepanu oma tervisele,“ leidis ürituse patroon, Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. „Tugitoolis on
lihtne olla, kuid isad võiksid oma aktiivse tegevusega kogu perele eeskuju näidata.“
Tervisepäeva „Terve isa“ korraldavad SA
Otepää Tervisekeskus koostöös Otepää Vallavalitsusega. Üritus on kõigile tasuta, ootame
kõiki praeguseid ja tulevasi isasid osalema!

Mihklilaadal saadud
raha annetati loomade
varjupaigale

P

ühajärve Põhikooli mihklilaat toimus 28.
septembril. Selle valmistas ette 5. klass.
Mihklilaadal oli palju ostjaid ja müüjaid.
Populaarsematr asjadena müüdi ehteid ja kooke.
5. klassi õpilased olid kogunud erinevaid
esemeid ja kõik, kes loosipileti ostsid, võitsid
midagi. Saadud raha annetati loomade varjupaigale, kus seda kasutatakse kassipoegadele
piimapulbri ostmiseks.
Mihklilaat oli väga tore.
CÄROLIN TRIK

Otepää otsib jõulukuuske
Otepää vald otsib jõulukuuske, mis kaunistaks
jõulude ja uue aasta saabumisel
talvepealinna
keskväljakut ning pakuks
silmarõõmu kogu talveaja
jooksul.
Väärika jõulupuu 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 4810; 5303
3035 (Mairo Kangro).

õpetas ta lisaks oma emakeelele ka Austria ning
Viini geograafiat ja ajalugu. Suurimaks erinevuseks, mida ta oma kodumaa kooli ja Eesti koole
võrreldes tõi, on see, et Austria koolides on „1“
kõrgeim ja „5“ madalaim hinne. Meeldis talle
see, et meil on igal õpetajal oma klassiruum
ja õpilased peavad erinevates klassides tunnis
käima. Ühe suure plussina tõi Barbara välja
selle, et meie koolihoone on äsja renoveeritud
ja sisustatud moodsa tehnikaga.
Kohalikule kooliperele jättis vahetusõpetajate programm väga hea mulje, kuna see toob
natukene vaheldust igapäevasesse kooliellu.
Kuna tunnis eesti keeles hakkama ei saadud,
pidid lapsed iseseisvamalt töötama ja rohkem
saksa keelt kasutama. Inimestele jättis Barbara
rõõmsameelse, sümpaatse ja uudishimuliku
inimese mulje. Eesti täitis Barbara meelest projekti raames püstitatud ootusi ning lahkudes
ütles austerlanna, et jääb meie kodumaad isegi
taga igatsema.
KEVIN-MARKUS TOOVER, X (meediaklass)

Otepää suusahüppemeeskond –
Eesti meister
14. oktoobril toimusid Tehvandi suusahüppetrampliinil Eesti meistrivõistlused meeskondlikes suusahüpetes. Kokku startis üksteist võistkonda, nende seas kaks Otepäält ja üks Lätist.
Kindla esikoha sai Otepää I võistkond koosseisus Artti Aigro, Mihkel Oja ja Karl-August
Tiirmaa. Teiseks tuli vendadest Pihodest koosnenud SÜ Taevatähe võistkond ja kolmandaks
Elva esindusvõistkond. Meie teine võistkond
koosseisus Andres Aaliste, Kenno Ruukel ja
Priidik Vesi saavutas kuuenda koha.
Otepää esindusvõistkond pidi esmakordselt
läbi ajama oma kauaaegse liidri Jaan Jüriseta,
kes on sportlaskarjääri lõpetanud. Noorenduskuuri läbi teinud meeskonna võidu hinda
tõstab veel asjaolu, et teiseks jäänud Taevatähe võistkonna kolmest liikmest kaks olid suvel
tulnud maailma karikasarja kahevõistluses Agrupi punktikohale.
SILVER ELJAND, treener

Head spordiklubide
juhid ja spordiürituste
korraldajad!
Käes on aeg esitada taotlused järgmiseks
kalendriaastaks noortespordi tegevustoetuse
ja spordiüritustele toetuse saamiseks. Taotlusi
saab esitada 01. detsembrini 2012. a. Otepää
Vallavalitsusse või e-mailile: vald@otepaa.ee.
Taotluste vormid ja kehtiva määruse leiate
valla kodulehelt spordi rubriigi alt.
Lisainfo: Martin Teder, Otepää Vallavalitsuse
sporditöö spetsialist, 5624 2785.

Kohvik-restoranis l.u.m.i:
kolmapäeval, 31. oktoobril kell 19.00 on külas
laulja ja muusikalinäitleja Nele- Liis Vaiksoo.
Kolmapäeval, 7. novembril kell 19.00 on külaliseks lavastaja ja näitleja Andres Dvinjaninov.
Vestlust veab Veikko Täär. Sissepääs tasuta!

KULTUURIÜRITUSED
28. oktoobril kell 10.00
Kultuurikeskuses KÄSITÖÖRING.
Nõelaraamatu tegemine. Kaasa võtta villane ja linane riie, ühekordne või peenvillane lõng, suure silmaga nõel tikkimiseks.
Oodatud on kõik huvilised! Info: Ene 5615 3357
8. novembril kell 18.00
Kultuurikeskuses
KIRJANDUSÕHTU „Isad ja pojad“. Ene Pooland, Otepää
Naisselts ja Otepää Linnaraamatukogu.
9. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses
PEOTANTSUKURSUS algajatele. Juhendab Veiko Ratas. Info:
765 5212
9. novembril kell 20.00
Kultuurikeskuses
TANTSUSALONG. Veiko Ratase juhendamisel tantsime tšatšat. Pilet 5€. Avatud kohvik. Info: 765 5212
11. novembril kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
valla 01.04.-30.09.2012 sündinud laste sünnikirjade üleandmine. Esineb rahvapilliorkester „Mõmmid“ Lille Tali ja Merle
Soonbergi juhendamisel.
11. novembril kell 15.00
Kultuurikeskuses ISADEPÄEVA
KONTSERT. Otepää valla Aasta Isa 2012 tunnustamine,
Eesti Maaülikooli Kammerkoori kontsert. Korraldab Otepää
Naisselts.
29. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses Endla Teatri
etendus „EESTI MEES JA TEMA POEG“. Pilet 8/10 € (sooduspilet õpilastele, õpetajatele, pensionäridele). Piletid müügil Otepää
Tursimiinfokeskuses ja kultuurikeskuses. Info: 765 5212, 5804 3215

Otepää Muusikakooli kontserdid
20. novembril kell 16.00 avalik õpilaskontsert
Otepää Muusikakooli saalis.
23. novembril kell 18.00 avalik õpilaskontsert Otepää
Muusikakooli saalis.

Otepää Avatud Noortekeskus annab teada
22. oktoobrist on Otepää Avatud Noortekeskuses taas tööl
juhataja Jana Rohumets. Noortekeskusel on plaanis teha tihedamat koostööd koolidega, jätkata seniseid traditsioone nagu
varjupaiga külastamine, konkursi Otepää Talent ja Valgamaa
noortekeskuste ühisürituste läbiviimine. Samuti tahame korraldada fotokonkurssi.
Noortekeskus on endiselt avatud: E: 13.00- 20.00
K: 13.00- 20.00
N: 13.00-20.00
Tere tulemast kõikidele endistele noortekas käiatele, ootan
huviga tutvumist ka uute liikmetega!
Jana Rohumets, Otepää ANK juhataja, tel. 5348 4391, e-post:
Jana.Rohumets@otepaa.ee.

OG 105 raamat
“Otepää Gümnaasium 105. Viie aasta
koolikillud”, 90 lk, illustreeritud paljude
fotodega viimase viie aasta muutustest
kooli elus. Raamat ilmus kooli juubeliks.
Toimetus: Heivi Truu, Marika Paavo,
Kaja Raud, Ave Kruusmaa, Terje Aasaroht ja Aivo Meema.
Formaadilt sarnasena on see täienduseks eelmisele väljaandele “Otepää Gümnaasium 1907 - 2007.
Saja aasta koolikillud.” Mõlemad raamatud pakuvad mõnusat
lugemist igale huvilisele, veel enam aga teavet Oteää hariduse,
kultuuri ja ajaloo uurijaile ning selle kooli õpetajatele ja vilistlastele. Teatmeosades on õpetajate nimekiri ja kooli lõpetanud
kõikide lendude nimestikud.
Viimase viie aasta koolikildudes on leida ajaloolisi arve ja
fakte, nagu näiteks renoveeritud uue koolihoone avamine 10.
veebruaril 2010, uue, kolme õppesuunaga õppekava rakendamine 1. septembrist 2011, Kunstikodu avamine 2010. aastal ja
selle tegevuse jätkumine Ave Kruusmaa juhtimisel. Avastuslikena mõjuvad kirjutised OG TV ning presidendilt esimese
preemia pälvinud nelja tütarlapse projektist “Veni. Vidi.Vici.”
Väga põnevad ja eriilmelised nii sisult kui ka vormilt on
õpilaste mälestused oma koolist ja õpetajaist, ja seda ligi
neljakümnel leheküljel! Aukummardus on tehtud kauaaegsele
koolijuhile, Otepää aukodanikule raamatu lõpuleheküljel: IN
MEMORIAM Heino Mägi 14.12. 1928 - 24.05.2011. Selles kirjutises on lühikokkuvõte ühe suure tegija elutööst.

EELK Otepää Maarja kogudus
ANNAB TEADA

Jumalateenistused oktoobri- ja novembrikuus:
Kõik jumalateenistused (v.a. jõululaupepäval ja vana-aasta
õhtul) toimuvad kuni kevadeni talvekirikus!
P 28. oktoobril kl. 11.00 missa (JT armulauaga) Otepää talvekirikus.
P 04. novembril kl. 11.00 JT Otepää talvekirikus.
P 11. novembril kl. 11.00 JT Otepää talvekirikus.
P 18. novembril kl. 11.00 JT Otepää talvekirikus.
P 25. novembril kl. 11.00 missa (JT armulauaga) Otepää talvekirikus.
EELK Otepää Maarja koguduse kantselei avatud: E-T kl 10-13,
saadaval kasutatud riided.
Ootame lauljaid kirikukoori, täpsem info Helle-Maie Mölder,
tel. 5250199.
Annetajatele:

A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001 10202008006001
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Jälle mängisid külad jalgpalli!

PROJEKTID

E

Heategevuskampaanialt
„Aitan lapsi”
Toetuse saaja – Palupera põhikool.
Toetaja – SA Heategevusfond.
Toetus – Heategevuskampaania „Aitan
lapsi” raames saadi 18 tasuta pääset 15.
novembril Elvas etenduvale Vana Baskini Teatri
lasteetendusele „Vahva rätsep.

TEADAANNE
Hellenurme Noortekeskuse projekti
”Palupera valla jätkusuutlikkuse
tagamine” raames toimub
26. oktoobril toimub näitus Nõuni Kultuurimajas.

t jalgpallist on kujunemas tasapisi Eesti rahvusspordiala, on väikene panus ka Palupera
vallal. Juba aastakümneid on siinmail mängitud jalgpalli, rohkem küll oma lõbuks. On ehitatud
kaasaegne staadion Palupera kooli juurde. Samuti on
Rando Pauskar perega oma kodu juurde teinud korraliku väljaku. Samuti teatakse lähedal ja kaugel, et
pühapäeva õhtul mängitakse palli kohalikul staadionil, mida külastavad agaralt sõbrad Otepäält, Pukast,
Rõngust jne.
Juba 4. korda peetakse Palupera külade jalgpalliturniiri. Sisuliselt saab ikkagi rääkida piirkondade
võistkondadest, sest suuremalt jaolt on meie külad
päris väikesed. 13. oktoobril olid kogunenud Räbi
küla väljakule kolme piirkonna koondised. Rando
Pauskar perega oli ette valmistanud korraliku
väljaku. Sellele aitasid piirdejooned peale kanda
Artur ja Kaur Lõhmus. Tundus, et ka ilmataat on
jalgpallihuviline, sest üle pika aja oli kuiv ja päikseline päev.
Peakohtunik Artur Lõhmuse range pilgu all
algaski jalgpalliheitlus. Mängud kujunesid väga
kirglikuks, kus oli nördimust ja rõõmu, pettumust
ja võidurõõmu. Vahepeal läksid emotsioonid vägagi
lakke. Lõppkokkuvõttes jäid aga kõik ilusa sportliku päevaga rahule ja nagu lõpuks ikka, võidavad
sport ja sõprus. Turniirivõidu viis raske heitluse
järel koju Palupera külade piirkond, kes auhinnakarika ja medali kõrval saab külastada Taagepera
lossi sauna tänu meie heale, kauaaegsele toetajale.
Teise koha vääriliseks tunnistati Hellenurme võistkond, kes seekord saab saunamõnusid nautida sõbralikus Andu puhkekeskuses. Kolmandaks jäi väga

Lisainfo: Deivi Sarapson,
deivi.sarapson@gmail.com, 5666 5643.

südikat mängu näidanud Räbi küla meeskond, kes
seekord saab külastada Paluveski sauna. Räbi küla
võistkonnal oli näha, et nad on vähe kokkumängu
harjutanud, sest mida rohkem nad mängisid, seda
paremaks nad muutusid.
Kõik jäid toreda spordipäevaga rahule ja lubasid

Päev Jääaja keskuses

27. oktoobril kell 11.00

MATKAMÄNG VAPRAMÄEL
Matka kestus 3 tundi, pikkus 3 km. Varustus: matkasaapad, matkariided, kaasa võtta fotoaparaat.
Retkejuht Tiina Aidnik. Registreerimine tel: 5162
117.
Matkapäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

Olete kutsutud
reedel,

ka järgmine aasta platsil olla. Hea sõnaga tänati
ka häid toetajaid, Palupera valda ja klubi Tartu
Maraton.
Kohtumiseni järgmistel turniiridel!
KALEV LÕHMUS

teemi ja Maa arengu lugu tutvustavad interaktiivsed infostendid. Laemaalingutega koobas oli
kujundatud laste mänguruumiks.
Jääaja keskuse kolm korrust olidki jagatud suurte
valdkondade kaupa. Esimesel korrusel on juttu jääajast ja inimesest, teisel jääaja pärandist pinnavormides ja geoloogias ning kolmandal kliimast, keskkonnast ja päris mahukalt ka põlevkivist.
Põnev oli teada saada, kuidas jää mõjutas Eestit
minevikus, mõjutab praegu ja jääb mõjutama
ka tulevikus. Jääaeg ongi teema, mis võimaldab
rääkida kliimast, geoloogiast, ajaloost, maailmamerest, universumist ja üldse peaaegu kõigest. Jääaja
Keskuses on väga palju vaadata ja lugeda, põhjalikul süvenemisel kuluks selleks tunde. Millal tuleb
uus jääaeg? Sellele küsimusele päris täpset vastust
ei leidnudki.
Paljude inimeste koostöö tulemusena on valminud Saadjärve äärde elusloodust ja jääaega
tutvustav interaktiivne Jääaja keskus. Meil oli hea
meel saada osa sellest imelisest maailmast.
RELIKA KALBUS

26. oktoobril

algusega kell 19.30

“Tooge oma pesumasin ise tagasi” ehk

Nõuni kultuurimajja
nautima Tsirguliina näitetrupi
etendust

näited tarbijate õiguste
piiramisest

„OH SEDA ELU“.
Autor Margus Oopkaup. Lavastaja
ja laulutekstide autor Anne Vanatoa.

Pilet 2€, õpilastele 1€.

NÕUNI KULTUURIMAJAS
TEGUTSEVAD RINGID:

Õ

petajate päeval sõitsid Palupera kooli töötajad Saadjärve äärde Jääaja keskusesse. Saabunud külastajaid tervitas helesinise ekraani vahendusel tuntud muusik Tanel Padar. Samad
näojooned olid ka teise ja kolmanda korruse giidil
Kalevipojal.
Jääaja keskuse esimese korruse näitusesaa-

lis nägime erakordset vaatepilti – meie ees seisid
jääaja uhkemad loomad, mammutid. Arvatakse, et
Euroopa viimased mammutid elasid Eestis umbes
10 000 aastat tagasi. Suur osa Eesti mammutileide
pärineb kõik mandriliustikust välja sulanud setetest.
Samal korrusel olid ka universumi, päikesesüs-

PALUPERA VALLA

Hellenurme rahvamajas

SEGAKOOR
esmaspäeval kell 19 AEROOBIKA,
kolmapäeval kell 17 TANTSURÜHM

OOTAB LAULMA

2. novembril kell 19.00

Eesmärgiga osaleda 2014. a üldlaulu- ja tantsupeol tehti sel sügisel
algust taastada vallas
laulutraditsioon.
Laulmas käiakse koos
kolmapäeviti kell 19.00 Palupera
koolimajas. Eriti oodatakse mehi!

See on tants, mis sobib igale eale, on tants,
mis
teeb meele rõõmsaks, aitab füüsiliselt vormis
hoida, kuna töötleb läbi kogu keha lihased.

„Pääsusilmad“,
neljapäeval kell 10.30 NAISANSAMBEL
„Lõbusad lesed“,
kell 17 LASTE LAULUANSAMBEL,
kell 19 LINE TANTSU RÜHM
„Oikuimaru“.

Ootame meiega koos laulu- ja tantsulustist osa
saama ka uusi liikmeid!
Info: 5346 5648, MARIKA

Info: 5664 0264, Maia ja
5139 071, Kalev.

LINE TANTS

Juhendab kogemustega õpetaja Katrin Kõiv.
Kui soovid osaleda, anna endast aegsasti
teada Elsa, tel. 5662 2044.

I l m s elt

igaüks meist oskab sisseoste tehes küsida müüjalt,
kui pikk on ostetud kauba garantii. Vähem on aga
teada fakt, et olenemata kaupmehe pakutavast garantiist on igal ostjal tegelikult õigus esitada puuduse ilmnemisel kauplejale kaebus koguni kahe aasta
jooksul.
Selline kaheaastane kaebuse ehk pretensiooni
esitamise õigus on kirjas võlaõigusseaduses. Seal on
kirjas seegi, et puudusega kauba puhul saab tarbija
nõuda toote parandamist või asendamist ning kui
see pole võimalik, siis ostusumma tagasimaksmist.
Kuigi need õigused on sätestatud seadusega, leidub
Eestis siiski kaupmehi, kes üritavad neid õigusi kas
teadmatusest või tahtlikult piirata. Näiteid sellisest
tegutsemisest on mitmeid.
Tarbijakaitseametile on teada olukorrad, kus
kaupmehed üritavad ebakvaliteetsete jalanõude
eest pretensiooni esitanud tarbijatele tagastada
vaid osa jalatsite väärtusest. Näiteks, kui ekspertiisis selgub, et jalatsitel on tootmisviga, ent samas
on ka tarbija eksinud jalatsite hooldusel, rõhuvad
kaupmehed sellele, et jalanõude väärtus, võrreldes
algse hinnaga, on langenud ja teevad ettepaneku
kompenseerida vaid jalanõude jääkväärtus. Selleks
aga kaupmehel õigust pole – tõestatud tootmisvea
puhul on kaupmehel kohustus tarbijale kompenseerida kogu ostusumma, mille kliendiga kokkuleppel võib välja maksta ka kinkekaartides.
järgneb lk 5

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Päästeamet: oska
märgata tuleohtu
oma kodus

TEADE

IX Kuigatsi Sügisturniir
VENE KABES

M

öödunud aastal sai tulekahjudes kannatada ligi 1200 kodu. Põlengud said neis
majapidamistes alguse reeglina katkisest
ahjust välja lennanud sädemest, ülekoormatud
elektrijuhtmetest või toas suitsetamisest.
Päästeamet soovib alanud kampaaniaga „Kas
ohtu näed?“ juhtida tähelepanu tulekahju levinumatele tekkepõhjustele ja panna inimesi märkama
ohte oma kodus.
„Enamik tulekahjusid on sellised, mida inimene
saaks ise ära hoida, kui ta oleks kodus natukenegi tähelepanelikum ja tegutseks tuleohtlikku olukorda märgates kohe, mitte ei lükkaks probleemi
lahendamist edasi,“ ütleb Päästeameti ennetustöö
osakonna juhataja Indrek Ints.
„Oma kodu tuleohutuse eest vastutab iga koduperemees ise. Kui päästjad välja kutsutakse, on
järelikult tulekahju tekkinud ja suur kahju juba
sündinud,“ lisab Ints.
Ometi on selliseid, tihtipeale väga raskete tagajärgedega õnnetusi võimalik lihtsalt ära hoida, kui
küttekollet regulaarselt hooldada ja lasta katkised
kohad parandada; püüda elektrisüsteemi kasutada
mõistlikult ning läita sigaret õues või loobuda suitsetamisest sootuks.
Kindlasti tuleb regulaarselt testida ka suitsuandurit, sest elusid päästab vaid töökorras suitsuandur.

10. novembril

Kuigatsi Külamajas algusega kell 11.00.
Vajalik eelregistreerimine: luiga@hot.ee,
tel 5341 2420.

Käsitöötegijad Pukast annavad teada

K

olmapäeval, 17. oktoobril kogunesid käsitööhuvilised Pukas. MTÜ „Pritsumehe Marid“
tähistasid ametlikult käsitöötoa avamist.
Siiamaani olid käsitöötegijad omavahel tihedalt suhelnud, kohtudes üksteise kodudes. Tihti
oli kõne, et tule siia, et mul on midagi huvitavat
näidata! Nii tekkis mõte käsitöötegijad kokku
kutsuda. Mõttest sai jutuajamine vallas ja kokkulepe kutsuda sügiseks kokku käsitöötegijad.
Tänaseks on meil Puka valla toetusel ja tublide
naiste annetustest sisustatud ruumid. Esimesel
kokkusaamisel kogunes viisteist käsitöötegijat
ja ühine otsus oli moodustada MTÜ „Pritsume-

he Marid“. Oma eesmärgiks oleme seadnud, et
austame vanaemade loodud käsitööd. Kuid me
oleme valmis õppima ka uusi käsitöö võtteid.
Meie käsitöötuna on avatud Puka koolimaja vanemas osas igal kolmapäeval ja neljapäeval
igale huvilisele. Rõõmu teeb, et käsitöö huvitab ka
noori. Iga kord õpime midagi uut ja mõni nobenäpp saab jagada oma käsitööoskusi.
Huvi meie tegemiste vastu on olnud suur. Väike,
omavalmistatud külalisteraamat täitub heade ja
soojade mõtetega külalistelt. Me täname kõiki, kes
toetasid meie ideed ja aitasid kaasa teokssaamisel.

Aakre Külaselts kutsub
10. novembril algusega kl.11
Aakre rahvamajja
MARDIPÄEVA tähistama.

Valgamaa ettevõtluspäev 2012
21. novembril Puka Rahvamajas
Päevakava
9.45 – 10.00 Kogunemine, tervituskohv.
10.00 – 10.10 Avasõnad.
10.10-10.40 Ettevõtja lugu. OÜ Toidupada, Krista Tiido.
10.40 – 12.40 Äriideede genereerimine. Victory Trainings OÜ,
Harald Lepisk.
12.40 – 13.15 Lõunapaus.
13.15 – 14.45 Kuidas oma idee ellu viia? OÜ Vihje, Jakob Saks.
14.45 – 15.15 Küsimuste –vastuste voor.
15.15 – 15.30 Kokkuvõtete tegemine, päeva lõpetamine.
Osalemine tasuta, kuid vajalik eelregistreeriminekuni 19. novembrini aadressil www.eas.ee/ettevotluspaev/valgamaa/. Täiendav
info ylle.vilo@arenguagentuur.ee või telefonil 767 9802.

SA Erametsakeskus kutsub metsaomanikke koolitusele
METSAOMANIK JA MAKSUD
Koolitusel räägitakse füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja maksustamisest metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügil jt õigusaktidest metsa maksustamisel ning
antakse selgitusi tulude deklareerimise – kulude mahaarvamise reeglite osas.
Koolituste toimumisajad ja -kohad:

Erinevad käsitöö õpitoad nii
lastele kui täiskasvanutele;
rahvalike tantsude õpituba;
näitus-müük kohalikelt
nobenäppudelt.
Avatud teetuba-kohvik,
väikelaste nurk.
Päeva juhib mardisant Kristjan.
Loterii kõigi osalejate vahel!!!

Sissepääs maksuta!!!

Puka valla sündmused novembris

30. oktoober kella 10-14 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu väikses konverentsisaalis

algus lk 4

Lisaks eksimustele rahalistes kompensatsioonides tuleb palju vaidlusi
ette ka pikalt remondis olnud toodetega seoses. Kui kaupleja on puudusega toote remonti saatnud ja parandamisega läheb põhjendamatult kaua
aega, on kliendil õigus müügilepingust taganeda ehk raha tagasi saada.
Teada on juhus, kus müüja võttis
tarbijalt vastu tootmisdefektiga teleri ja lubas selle
parandada. Teler oli remondis mitu nädalat ja tarbija
päringu peale, kui kaua veel remondiga aega võib
kuluda, andis kaupmees vastuse, et oodata tuleb
veel vähemalt kuu. Tarbija soovis seepeale lepingust
taganeda, ent kaupmees polnud nõus raha tagasi
maksma. Tegelikult oli tarbijal selles olukorras õigus,
sest remondiga oli ületatud nn mõistlikku aega ja
tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
Levinud eksimus on seegi, et kaupmees võtab
puudusega toote korduvalt parandusse. Korrektne
oleks asja parandamise ebaõnnestumisel asendada
toode või anda tarbijale raha tagasi. Hiljutisest praktikast on teada situatsioon, kus tarbijal tuli oma uut
mobiiltelefoni korduvalt remontida lasta. Inimene
küll soovis esimese remondi ebaõnnestumisel telefoni tagasi anda ja ostusumma tagasi saada, kuid
kaupmees sellega ei nõustunud. Antud juhul eiras
kaupmees kliendi soovi tootest loobuda täiesti põhjendamatult. Ainult esimesel korral, kui tootel defekt
tuvastatakse, on kaupmehel õigus ise valida, kuidas

(Tõnismägi 2).
5. november kella 11-15 Pärnus, Strand Spaa & Konverentsihotell (A.H. Tammsaare pst. 35).
20. november kella 12-16 Tartus, hotell Tartu (Soola 3) KORDUSKOOLITUS!
21. november kella 9-13 Põlvas, Pesa hotell (Uus tn 5).
28. november kella 10-14 Tallinnas, hotell Dzingel (Männiku tee 89) KORDUSKOOLITUS!
4. detsember kella 11-15 Viljandis, Grand Hotel Viljandi (Tartu 11/Lossi 29).
5. detsember kella 9-13 Valgas, Valga Maavalitsuse saalis (Kesk 12).

Koolitustel ettekande teeb Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Eha Kütt.
Koolitused on TASUTA! Kohtade arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine!
Osavõtusoovist palun teatada aadressil: evelin.huul@eramets.ee või tel 683 6066
hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist.
Koolituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Evelin Huul, SA Erametsakeskus, 683 6066.

on olukorda kõige mõistlikum lahendada – kas toode parandada, asendada või maksta inimesele raha tagasi. Edaspidi peab
kaupleja probleemi lahendamisel arvestama juba
tarbija soovidega.
Tihtipeale eksitakse ka kauba puuduste kõrvaldamisega seotud kulutuste kompenseerimisel. Kui
kaubal on tuvastatud tootmisdefekt, on kaupmees
kohustatud tasuma kõik puuduse kõrvaldamisega seotud kulud, sealhulgas posti-, veo-, tööjõu- ja
materjalikulu. Selle reegli vastu eksitakse sageli
suurte kodumasinate puhul. Näiteks olukorras, kus
tarbija äsjasoetatud pesumasin lakkab töötamast,
soovitab müüja selle tagastada kauplusesse. Kui
juhtub, et tarbijal puudub selleks võimalus, pakub
kaupmees välja variandi, et nende remondimees
tuleb pesumasinale ise järele, kui tarbija maksab
kinni transpordikulud. Seadusest tulenevalt on
kaupmees kohustatud aga veokulu ise tasuma.
Antud teema juures tuleb rõhutada sedagi, et
garantii ja pretensiooni esitamise õigus on kaks erinevat asja. Nagu juba märgitud, tuleneb pretensiooni esitamise õigus võlaõigusseadusest ja kehtib igal

juhul kaks aastat. Garantiid pakuvad kaupmehed aga
vabatahtlikult.
Oluline on veel mainida, et kui kaupmees tahab
kliendile anda garantiid, peab ta talle pakkuma
soodsamaid tingimusi sellest,mida kohustab seaduslik kaheaastane kaebuse esitamise õigus. Garantiiga
lisanduvateks eelisteks võivad olla näiteks kaebuse
esitamise õiguse kestvus rohkem kui kaks aastat,
toote parandamise ajaks asendustoote pakkumine jms. Müüja teade, et kuue kuu jooksul võib ostja
puuduse tekkimisel kauplusele kaebuse esitada, ei
ole garantii, vaid ostja seaduslik õigus.

Teadmiseks
• Kui kaubal või teenusel on ilmnenud puudus,
võta kaasa ostu tõendav dokument (tšekk või pangaväljavõte) ja pöördu esmalt suuliselt kaupleja poole.
• Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita
kaebus kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi, kontaktandmed, kaubal/teenusel esinev puudus ja omapoolne soovitav lahend. Lisa kaebusele ka ostutšeki

2. novembril kell 19.00
Puka Rahvamaja
5
rütmi – tantsud Hindreku ja Kairi juhendamisel.
10. novembril kell 11.00
Aakre Rahvamaja
Aakre Külaselts kutsub MARDIPÄEVA tähistama.
10. novembril kell 11.00
Kuigatsi Külamaja
IX Kuigatsi sügisturniir VENE KABES.
17. novembril kell 20.00
Puka Rahvamaja
Puhkeõhtu „Must ja valge“, tantsuks mängib
Elektrik Leo.
21. novembril kell 10.00
Puka Rahvamaja
Ettevõtluspäev, lisainfo www.arenguagentuur.ee.

või pangaväljavõtte koopia.
• Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist, kui see pole võimalik või
parandamine ebaõnnestub, saad nõuda ostuhinna
alandamist või kogu ostusumma tagastamist.
• Kaupleja peab kaebusele vastama kirjalikult
15 päeva jooksul.
• Kui vastust ei tule, pood keeldub kaebust
lahendamist või lahendus ei vasta sinu ootustele,
võid pöörduda tarbijakaitseametisse.
• Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab tarbijakaitseameti veebilehelt www.tarbijakaitseamet.
ee või tarbijakaitseameti videokanalist Youtube`is
www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
• Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330
või 6 201 707, e-post info@tarbijakaitseamet.ee,
aadress Rahukohtu 2, Tallinn 10130 .
NB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu,
peab tasuma müüja.
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
30.08.2012
Koormati Sangaste alevikus asuv 72 Sangaste-Tõlliste tee
T6 kinnistu isikliku kasutusõigusega sihtasutuse KredEx
kasuks.
Toetati loa andmist osaühingule Nor-Est Wood Invest
Sarapuu külas asuva Uusniidu kinnistu omandamiseks.
Q

Q

17.10.2012
Kinnitati Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 20132016.
Kehtestati maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise
kord.
Anti Eesti Keskkonnateenused aktsiaseltsile korraldatud
jäätmeveo õigus ajavahemikuks 01.01.2013-31.12.2017.
Taotleti munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 3000 m2 suurune Keeni pumbajaam maaüksus.
Koormati Sangaste alevikus asuv 72 Sangaste-Tõlliste tee
T6 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi osaühingu
kasuks.
Koormati Keeni külas Keeni 6 ja Keeni 7 katastriüksustel
asuvad vallale kuuluvad korteriomandid isikliku kasutusõigusega Elektrilevi osaühingu kasuks.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Sanwood
Keeni külas Keeni alajaam kinnistu – Põhjamaa kinnistu lõigul
elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks ja aktsiaseltsile Eesti Energia Võrguehitus Tiidu külas Orumäe kinnistu
– Lehtmetsa kinnistu lõigul, Mato kinnistu – Pihlaka kinnistu
lõigul ja Kirsi kinnistu – asustusüksus 8219 maaüksuse lõigul
elektri õhuliini, elektri maakaabelliini, komplektalajaama, mastalajaama, jaotuskilbi, harukilbi ja liitumiskilpide ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Heino Uibole Tiidu külas Koba kinnistul asuva elamu laiendamiseks, Harda Tammele Lauküla külas
asuval Rõiva kinnistul tiigi rajamiseks, aktsiaseltsile Sanwood
Keeni külas Keeni alajaam kinnistu – Põhjamaa kinnistu lõigul
elektri maakaabelliini ehitamiseks ja Elektrilevi osaühingule
Tiidu külas Orumäe kinnistu – Lehtmetsa kinnistu lõigul, Mato
kinnistu – Pihlaka kinnistu lõigul ja Kirsi kinnistu – asustusüksus
8219 maaüksuse lõigul elektri õhuliini, elektri maakaabelliini,
komplektalajaama, mastalajaama, jaotuskilbi, harukilbi ja liitumiskilpide ehitamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi osaühingule
Sangaste alevikus Alevi alajaam kinnistu – 72 Sangaste-Tõlliste
tee T6 kinnistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks,
Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Kooli tee 2 kinnistul
asuva ehitise kasutuselevõtuks ja Sangaste Vallavalitsusele
Keeni külas asuva soojatorustiku kasutuselevõtuks.
Otsustati korraldada lihthange “Keeni elamute biokütusel
töötava konteinerkatlamaja ehitamine”.
Otsustati korraldada lihthange “Sangaste-Keeni kergliiklustee
ehitamine”.
Lükati tagasi kõik lihthanke “Sangaste-Keeni kergliiklustee
ehitamine” pakkumused, kuna kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
Otsustati korraldada riigihange “Sangaste-Keeni kergliiklustee ehitamine”.
Nõustuti nelja maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi
reservmaana.
Määrati Keeni külas asuva Keeni pumbajaama ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3000 m².
Muudeti asustusüksuse nime Restu külas asuva Aidakumäe
katastriüksuse koha-aadressis.
Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kümnele isikule
kogusummas 1410,63 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
15 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kümnele isikule kogusummas 343,05 eurot. Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldused.
Määrati 2012/2013 õppeaasta 1. ja 2. õppeveerandiks ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kuue õpilase koolitoidu kulude
katmiseks.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude
katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 136 eurot.
Lõpetati puudega inimese täiendava toetuse maksmine kahele
isikule.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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Killukesi oktoobrikuust Keeni koolis

eil käis oktoobris palju külalisi. Valgamaa
Noorte Nõustamiskeskuse noorte- ja karjääriinfo spetsialist Tuuli Mekk ning karjäärinõustaja Pille Paberits viisid 9. klassiga läbi huvitavad tunnid noortele mõeldud info leidmisest,
erinevatest karjäärivõimalustest. Mängiti ka väärtuste mängu.
Eakad õpetajad Vaike Närska ja Helvi Piirson
leidsid aega meiega kohtumiseks õpetajate nädalal.
Olles 2. klassi tööõpetuse tunnis valmistasid männikoorest mõnusa laevukese. Nad osalesid mihklipäeva üritusel ja käisid õppekäigul Sangaste lossipargis. See oli meie jaoks tore kohtumine endise
õpetaja ja kolleegiga.
Seoses Eesti Vabariigi Põhiseaduse 20. aastapäevaga käis Tartu Maakohtu konsultant Diana Endoja
9. klassile põhiseadust tutvustamas ja andis ülevaate
isikute au ning väärikuse kaitse võimalustest.

Valla Noortekeskuse Svank uus noorsootöötaja
Merit Nigula tutvustas kooliperele noortekeskuse
töökava ja koostöövõimalusi kooliga. Koolieelikute
juures õppis õpetaja Tiina Kuke abiga lasteaiaõpetaja ametit meie vilistlane Kristiina Davõdov.
Erilise tähelepanu pälvisid noorsoopolitseinikud
Linda Oks ja Thea Tekkel ning piirkonnapolitseinikud Reelika Paomees ja Heikki Ersto, kes kohtusid
7.- 9. klassi õpilastega ja korraldasid põneva mängu.
Võistkonnad pidid olema väga taibukad, sest neil
oli vaja meelde jätta tunnuseid, kompimise teel asju
tunda, sõrmejälgede järgi sarnased jäljed leida, küsimustele vastata, kiiruse peale helkur õigesti riietele
kinnitada jne. Punktideks olid pähklid. Kõik osalejad said helkuri ja võitjad mõnusaid kingitusi.
Eesti Pärimusmuusika Keskuse pillimehed Janne
Suits, Juhan Suits ja Toomas Oks lõbustasid kogu
kooliperet loeng-kontserdiga, kust sai teadmisi

VeniVidiVici viis meid
Keenist Tallinnasse

Unistades suurelt,
lendame soovitud eesmärkideni...

K

äisime Eesti-sisese õpilasvahetuse programmi VeniVidiVici raames Tallinnas Mahtra
Vene Gümnaasiumis. Valisime selle kooli,
kuna tundus huvitav ja saime väga palju rääkida
vene keelt, seda on ju elus vaja.
Alguses kartsime küll minna, kuna ei teadnud,
kuidas meid vastu võetakse. Aga polnudki nii
hull. Esimesel päeval, kui jõudsime kooli, nägime
et meie kooliga võrreldes oli see ikka väga suur,
maja oli 4-korruseline. Kui majja sisenesime, ootas
direktor meid juba uksel. Saime ilusti tuttavateks.
Garderoobi tulid juba meie klassikaaslased vastu
ja me tutvusime. Klassijuhataja oli meil ka väga
tore ja sõbralik.
Koolimaja oli nii suur, et eksisime vahepeal
äragi, aga koolipäevad olid väga huvitavad. Õpilaste ja õpetajatega rääksime nii vene kui ka eesti
keeles. Kõik võtsid meid hästi vastu. Tagasitulekupäeval tegi klass meile väikse kingituse, see oli
väga armas.
Me ei tahtnud üldse nii kiiresti lahkuda, ka
nemad ütlesid, et neil on kahju. Nad kutsusid
meid ka vanalinna ekskursioonile, mis toimus 19.
oktoobril. Tahtsime väga minna, aga polnud võimalust. Soovitame ka teistel võtta osa sellistest
ettevõtmistest, kui vähegi on võimalust. Alati on
hea olla kogemuse võrra rikkam!
TIMEA-HELEN TEDER ja KARMEL KALA

Tublid õppurid I õppeveerandil
Ainult hästi või väga hästi õppisid :
Cätlyn Ereline, Henri Korbun, Lella Pruuli – 9. klassist,
Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, Nele
Linde, Kristi Roosild, Taavi Tamm, Mehis Uibopuu
–8. klassist,
Timea-Helen Teder – 7. klassist,
Eliise Aamer, Kertu Juhkov, Janely Käärik, Laura
Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo – 6.
klassist,
Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet Kuus, Kenert
Künnapuu, Sandra Lõokene, Katariina Villemson
– 5. klassist,
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik,
Anton Otrokov, Kristjan Šamarin, Erki Toomemägi,
Anabel-Liisbet Õim – 4. klassist,
Geelika Elvet, Marvo Kuusmaa, Tervo Kuusmaa,
Alar Liivamägi, Kristiina Linde, Margo Lääts, Larina
Pikulova, Mart Saar, Mariana Salundi, Karl-Markus
Võsu – 3. klassist,
Rasmus Linde, Mariana Pikulova, Chris Roio,
Marleen Saar, Catharina Undrus – 2. klassist,
Romet Aljas, Daaniel Gubal, Kerte Juhkov, Erik
Jääger, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Henriette
Levin, Melina Luik, Jorma Otto, Henri Tamm – 1.
klassist.
SAIMA TELL
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Q
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26. oktoobril kell 20.00
Sangaste seltsimajas 9. novembril
kell 12.00
Sangaste Pensionäride ühingu ”HÄRMALÕNG”

aruande-valimise koosolek.
Valime uue juhatuse.
Liikmetel osavõtt kohustuslik!

Samas saab juba osta jõulupeo pääsmeid.
Pidu toimub 16. detsembril kell 12.00 Sangaste seltsimajas.
Peopääse maksab liikmetele 10 € ja teistele 12 €.

Sangaste seltsimajas.

Külas Rõngu meeste šhõutantsutrupp.
Tantsuks rahva suur lemmik SVIPS.
Pääse eelmüügist 4 €.
(pääsmed müügil vallamajas alates
15. oktoobrist 8.00-17.00).

Kohapeal 5.50.
Meelepärane söök ja jook võta ise kaasa.

1. mail 2012 käivitus Sangaste vallas projekt
„Noorte ja vanemaealiste töötute aktiveerimine
Sangaste ja Tõlliste vallas“. Just selle projektiga
liitusingi. Esmalt algas meil 3nädalane psühholoogiline eneseregulatsiooni koolitus.
Koolitusel õppisime ennast analüüsima ja reguleerima psühholoogilisest vaatevinklist. Koolituse tulemusena selgines pilt oma elu eesmärkidest ja sellest, kuidas neid eesmärke saavutada.
Olen väga õnnelik, et mul selline võimalus tekkis.
Seadsin endale eesmärgid ja just nende poole ma
praegu pürgingi.
Selles projektis osalemine ja selle projekti kaudu
erialasele koolitusele saamiseks peab esmalt käima
tööpraktikal soovitud eriala asutuses.
Nii tekkiski mul võimalus hakata pürgima oma
lasteaia unistuse poole – saada õpetajaks.
Hetkel olen Sangaste Lasteaias „Kratila“ tööpraktikal. Mulle väga meeldib see töö ja ma tulen
igal hommikul suurima heameelega „tööle“.
Olen küll 2 nädalat praktikal olnud, aga tunne on
selline, nagu oleksin siin juba palju aastaid töötanud. Nimelt olen ka ise selle lasteaia kasvandik.
Kuna oktoober on ka õpetajate kuu, siis sain
minagi käia Keeni Põhikoolis seoses oma praktikaga. Vaatasin koolieelikute ühte õppepäeva. Nii
tore oli näha oma armsaid põhikooli õpetajaid!
Lasteaiaga seoses ma tõesti tunnen, et see, mida
ma teen, meeldib mulle ja ma püüdlen selle poole
edasi, kuni lõpuks saabki minust õpetaja. Motivatsioonikoolitusel sain enda jaoks selgeks, et tuleb
siiski teha seda, mis meeldib ja samas end hästi
tunda. Pole ju mõtet käia tööl vastu tahtmist.

vanaaegsetest pillidest ja pillilugudest. Õppeveerand lõppes Eesti Lasteteatri mõnusa etendusega
“Loomad liikluses”, kus mängisid Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 7. lennu näitlejad.
Kindlasti olid huvitavad ka õppekäigud: koolieelikud ja 1. klass käisid Nõiariigis, 6. klass käis Karula
Rahvuspargis ja Tartus kinos, 5. klass Tartus (kombeõpetuses õpitu rakendamine).
Kooliraamatukogus võis veerandi viimasel
nädalal kuulata 8. klassi õpilase Eleen Jäägeri ettelugemisi huvitavatest lasteraamatutest. Pikapäeva
kasvatajad käisid lastega Keeni külaraamatukogus
jutte kuulamas. Suur tänu raamatukogu juhatajale
Ester Otrokovale!
Huvitav fakt: oktoobrikuu viimase nädala jooksul
räägiti klassides erinevates tundides lühidalt või
pikemalt 32st ametist.
SAIMA TELL

Õppekäik Hellenurme
vesiveskisse

Ü

hel sügispäeval sõitsid teise ja kolmanda
klassi õpilased koos õpetaja Maie ja Pilvega ning Catharina emaga Hellenurme
vesiveskisse. Veskis võtsid meid vastu veskiemand
ja mölder.
Nägime, kuidas suur viljakott tõstukiga üles
tõsteti. Siis pani mölder veski tööle ja kohutava mürina ning kolina saatel puhastati vili ning
suurte veskikivide vahel valmis ilus, valge jahu.
Väga huvitav oli ka manna tegemise masin. Saime
teada, et on olemas ka selline mannasort, mida
veskiemand nimetas „taevamannaks“.
Lisaks sellele, et veskis valmis jahu ja manna,
olid mõned ruumid muuseumi tõelised varaaidad. Mida kõike seal ei leidunud – vanu laternaid, triikraudu, nõusid, vanaaegne kuivatuspaberi press jne. Mõnedele asjadele ei osanudki me
ise nime anda, sest polnud nii vanu asju varem
näinud.
Lõpuks pakkus naeratav veskiemand meile
veel omaküpsetatud nisujahukukleid ja lüpstud
piima. Oli väga huvitav ja igati tore päev. Aitäh
veskiemandale, möldrile, õpetajatele ja Catharina emale. Tänu nendele nägime ja õppisime palju
huvitavat.
Keeni Põhikooli II klassi õpilane
HANS-HANNES KÄNGSEPP

KRISTINE DAVÕDOV

TEATED
Balleti algtõed Esimene kokkusaamine
5. novembril kell 18.00 Sangaste seltsimajas.
Ainulaadne stepptants!

Esimene kohtumine 5. novembril kell 19.00
Sangaste seltsimajas.
Mõlemat ringi juhendab Tuuli Merimaa.
Lisainfo Merle Tombak.
Esimene solistide ringi tund toimub
29. oktoobril kell 16.00 Sangaste Seltsimajas.
Juhendaja Kristina Minajev.

Noortekeskuses
26. okt. R – Pudulojuste fotokonkurssi tänuüritus.
Ootame noori vanuses 7-17a. (mängud, koogisöömine). Kell 17.00 - 20.00.
27. okt. L – filmiõhtu.
kolmapäeviti kell 18.00 jõusaalitreeningud.
Treeninguid viib läbi Merit Nigula, täpsem info:
merit.nigula@gmail.com.

Keeni koolis toimub 1. novembril k.a kell 17.30
lastevanemate koosolek.
Päevakord:
1.Mis toimub meie lastega internetis – veebikonstaabel Maarja Punak.
2.Mis toimub meie lastega väljaspool kooli, koolis,
jne. – noorsoopolitseinik Linda Oks.
3.Kool tänasel päeval – direktor Diana Sarapuu.

Transpordi vajadusest anda teada telefonil:
5159 680 või klassijuhatajatele.

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu
Koolituskeskus
Programm “Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes”
– 1.1.0603.08-0002

Pärimuskultuur: minu identiteet ja
minu kogukond
31. oktoobril ja 1. novembril Sangaste Seltsimajas
Kui maad, nii muudu; kui lindu, nii laulu. Sangaste
31. oktoobril
9.15
Sissejuhatus.
Enesemääratlemine: minu juured, minu pere ja suguvõsa, kogukond. Perepärimuse kogumine, jäädvustamine. Suhted kogukonnas. Ene Lukka-Jegikjan
10.45
Paus
11.00
Ene Lukka-Jegikjan jätkab
12.30
Lõuna
13.15
Minu perepärimus ja kogukond enne ja nüüd.
Perepärimus: jutud, kombed ja tavad. Tiiu Jaago
14.45
Paus
15.00
Tiiu Jaago jätkab
16.30

Kokkuvõte ja tagasiside.

1. novembril
9.15
10.45
11.00

Sissejuhatus.
Kogutud juttude tutvustamine.
Paus
Sangaste kihelkonna pärimuskultuurist. Ene
Lukka-Jegikjan
Lõuna
Sangaste kihelkonna pärimusmuusikast. Koi-

12.30
13.15
du Ahk
14.00
Paus
14.15
Kokkuvõttev arutelu: mina ja minu eneseteadmus, mina ja minu kogukond ning minu roll kogukonnas.
Ene Lukka-Jegikjan
16.30

Tagasiside

Väike kodutöö: kirja panna kolm oma pere pärimusjuttu.
Õppemaksu pole! Rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Koolitusjuht: Ene Lukka-Jegikjan, tel 56240043; ene.
lukka-jegikjan@kul.ee.
Lisainfo: Merle Tombak 5647 2632.

26. oktoober 2012

Nuustaku Pubi

Kui oled tõsise
töössesuhtumisega,
aus, korrektne ja
kohusetundlik,

ootab oma meeskonda

baaritöötajat –
ettekandjat,

siis pakume sulle tööd

KLIENDITEENINDAJANA
söögikohas Otepääl.
Helista 56 675 535

soovitav eelnev töökogemus.

või saada CV
rae.kebab@gmail.com.

CV saata - veiko@nuustaku.ee,
info: 52 99 713.

MTÜ Hellenurme Mõis
VÕTAB TÖÖLE

meditsiiniõe,
tegevusjuhendajaid ja
hooldajaid.
CV saata e-postiga
info@hooldekodu.ee.
Tel: 7679 505.
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KUULUTUSED
KUULUTUSED
Männikooremultš, 5197 8500
Müüa pakitud kütteklotse ja pliidipuid. Vedu tasuta. 505 6107
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega korstnapühkijalt. Seadusega nõutav kohustuslik akt ja transport Otepääle lisatasuta. OÜ Tartu
Tuli teenindab Otepää piirkonda 1. ja
2. novembril. Info ja tellimused E-R
8-17 tel. 7305387.
Tasuta kodumasinate äravedu (külmikud, pesumasinad, telerid jne).
Mob 5386 9008.
Võru kalapoe kalaauto jälle igal
neljapäeval alates 08.11.12 Otepääl
12.30-13.45, Nõunis 14.00 ja Sihval
15.00.
Korstnapühkimine, ahjude ja pliitide remont. Litsents olemas. Tel.
5345 9609
Kuivad küttepuud 50cm, 505 6867
Müüa heas seisukorras 3-toaline
korter Otepääl, Kopli 7. Korteri üp.
65 m2, keldriboks 12 m². Majal vahetatud trepikojauksed, aknad, katus,
maja otsad on soojustatud! Info
5076 819.
Noor pere soovib üürida ahiküttega
elamispinna Otepää või selle lähiümbruses. Tel: 5361 9827

INFO JA TELLIMINE

tel. 76 69 331 või 52 60570

Lõhutud küttepuud koos kohaletoomisega. Tel. 5093 453; 7654 300

Ajalehe Otepää Teataja reklaami- ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3,
Otepää Vallavalitsus korraldab:
1. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamihinnad vastavalt
reklaamipinna mahule järgnevalt:
1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

350.- EUR;
180.- EUR;
140.- EUR;
100.- EUR;
60.- EUR;
45.- EUR;
30.- EUR;
20.- EUR.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

2. Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
3. Kehtestada korduvreklaami tellijatele punktis 1 toodud hindadega
võrreldes 10%line hinnasoodustus.
4. Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
5. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
5.1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
5.2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
5.3. kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
5.4. kuulutus fotoga
8,00 EUR.
6. Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
7. Korraldus jõustub 1. novembrist 2012. aastast.

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

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

MART SOO

Kallis Kairi perega!
Avaldame kaastunnet armsa isa,
vanaisa ja äia

AVO KÕIVU
kaotuse puhul.

Kaja, Kristelle, Inga, Ene ja Ants.

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kallis poeg, vend,
isa

AVO KÕIV

Leinavad ema, õed, vend ja tütar.

Herbert, Ilmar ja Heldur.

MART SOO

MART SOO

KÜ Munamäe

ROLAND RETSNIKKU

Südamlik kaastunne omastele.

Südamlik kaastunne Maie Soole
kalli abikaasa

Südamlik kaastunne Anne Mattile
kalli

isa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Garaažikooperatiivi liikmed.

Audentese SG Otepää filiaal.

Ehk aitab teadmine,
et valu kõrvale jääb alati ka
mälestuste ilu...

JAAN PALM

18.09.1023-29.09.2012
Jaan ja Mall koos laste peredega.
Südamlik kaastunne isa, äia,
vanaisa, vanavanaisa kaotuse
puhul. Meie kaastunne õdedele
Enele, Ehale, Eilile peredega.
Mälestavad Tiiu ja Evi pered.

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab…

ROLAND RETSNIK

Südamlik kaastunne Toomasele
kalli isa

MART SOO

Südamlik kaastunne
Maiele kalli
abikaasa

kaotuse puhul.

MART SOO

Otepää Keskkooli 62. lennu
klassikaaslased.

Maimu

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Maiele ja
Toomasele kalli abikaasa ja isa

Tunneme kaasa Toomasele isa

MART SOO

surma puhul.

surma puhul.

Mälestavad naabrid ja tuttavad
Pedajamäe külast.

MART SOO
Sõbrad Toomas, Teemar, Kalmer,
Margo ja nende pered.

AVO KÕIV

17.05.1945 - 20.10.2012

Mälestame endist töökaaslast

17.05.1945 – 20.10.2012

Mälestame ja avaldame kaastunnet
Maiele ja Toomasele perega
kaotuse puhul.

30.06.1940-14.10.2012

Südamlik kaastunne Mallele kalli
abikaasa

ROLAND RETSNIKU
surma puhul.

Südamlik kaastunne Mallele ja
Annele perega kalli abikaasa ja
isa kaotuse puhul.

Ei ole lohutust
mis vaigistaks Teie leina

Südamlik kaastunne Lainele ja
Eha perele kalli

AVO KÕIVU

Mälestused on
kui söed,
mis soojendavad
kui leek on kustunud.

Sügav kaastunne Lainele, Kairile,
Ehale poja, isa ja venna

kaotuse puhul.

AAVO KÕIVU

Maja nr. 1 elanikud Nõunist.

Aino, Viivi, Heldur ja Marju.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on ikka väga-väga valus.
J.Tätte

Südamlik kaastunne Mallele,
Annele perega kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja äia

ROLAND RETSNIKU

Elsa, Tõnu ja endised
töökaaslased raamatupoest.

kaotuse puhul.
Naabrid: perek. Kivi, Ladva, Kaup,
Rootsma, Vaike ja Aino.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Tuul tasa puudeladvus kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Mälestame head sõpra

kaotuse puhul.

Kõik kaob, kuid mälestus jääb

Tunneme kaasa Mallele ja teistele
lähedastele kalli

ROLAND RETSNIKU
kaotuse puhul.
Avo ja Silvia.

Helge ja Ilse perega

Meie kaastunne klassiõde Mallele
abikaasa

ROLAND RETSNIKU
surma puhul.

OKK 1956. aastal lõpetanud.

Südamlik kaastunne Mallele ja
Annele perega abikaasa, isa,
vanaisa ja äia

ROLAND RETSNIKKU

ROLAND RETSNIKU

ja avaldame siirast kaastunnet
abikaasa Mallele ning
tütar Annele perega.

Jaan, Viive, Olev ja Madli Matt.

Silvia, Sirje, Aldo ja
Hanno peredega.

surma puhul.

Vaikus ja rahu on Sinuga

MART SOO

Sügav kaastunne omastele .
Endised autojuhid ART-4 Rein,
Vambola, Aavo, Karla, Harri,
Heldur.

MITMESUGUST
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Volikogu esindajad kohtusid SEB panga
Lõuna regiooni juhiga
12. oktoobril kohtusid Otepää vallavolikogu esindajad SEB Lõuna regiooni juhi Indrek Lassiga,
et arutada SEB panga tegevuste ümberkorraldusi
Otepääl.
„Minu poole on pöördunud Otepää ettevõtjad
ja kohalikud elanikud, kelle mureks on olnud SEB
panga kontori sulgemine 1. jaanuaril 2013, seetõttu pidasime vajalikuks kohtuda panga esindajaga,“
ütles volikogu esimees Aivar Nigol. „Kohtumise
eesmärk oli SEB pangaga arutada edaspidist koostööd ning võimalusel kaaluda pangakontori tegevuse jätkamist.“
SEB Lõuna regiooni juht Indrek Lass selgitas
SEB panga arengusuundi ja kaasaegse panganduse
põhimõtteid. Selle kohaselt liigub enamik teenuseid internetti või postipanka ja telefonipanka,
pangakontoreid hakkavad asendama piirkondades
tulevikus automaadid. Ka on SEB pangal plaanis
üle Eesti pangakontorite võrku koondada. Otepääle on paigaldatud SEB panga kaasaegne sularaha
sisse- ja väljamakseautomaat asukohaga Lipuväljak
28, Konsumi kauplus. Sellega, et SEB pangakontor Otepäält ära kaob, ei vähene panga kohalolek
Otepääl – enamik toiminguid saab sooritada makseautomaadi vahendusel ja postipangas.

Volikogu esimees Aivar Nigol edastas ettevõtjate ja kohalike elanike arvamuse SEB pangakontori sulgemise kohta 1. jaanuaril 2013. Otepää ettevõtjatelt küsiti, milliseid teenuseid nad kasutavad
ja kuidas mõjutaks pangakontori kadumine neid.
Ettevõtjad ning ka kohalikud elanikud ei ole nõus
pangakontori sulgemisega, kuna see vähendab oluliselt teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Samuti
tõdeti, et kontori kadumine on halb piirkonna
mainele. Volikogu esimees tegi pangale ettepaneku
veelkord kaaluda kontori tegevuse jätkumist.
Koosolekul lepiti kokku, et SEB pank teeb
täiendavat selgitustööd kohalikele elanikele pangateenuste kasutamise osas (valuutavahetus, postipanga teenus, nõustamine jms). Näiteks pangajuhi
sõnade kohaselt saavad valuutavahetuse teenust
pakkuda ettevõtjad täiendavalt oma olemasolevatele teenustele. Ka oli arutelul otepäälaste soov
muuta Konsumi kaupluses asuva pangaautomaadi
ümbrus privaatsemaks, millele lubas panga esindaja leida sobivama lahenduse.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Valgamaa külade tänuüritus
toimus Harglas
12. oktoobril toimus Hargla Maakultuurimajas
Valgamaa Partnerluskogu külade tänuüritus ja
filmi „Valgamaa Külalood“ esilinastus. Seekord
olid ühendavaks teemaks lood meis endis ja kogukonnas.
Päeva avas Taheva vallavanem ja Valgamaa
Partnerluskogu juhatuse esimees Monika Rogenbaum. Seejärel andis päeva moderaator Marek
Mekk sõnajärje üle Piret Päärile, kes rääkis lugude
tähtsusest kogukonnale. Pireti ettekanne, õigemini küll tema jutustus, tõmbas kohe alguses kaasa
kogu saali, paralleelselt kuulamisega aga keerlesid
peas oma lood, mis hakkasid väljapääsu otsima.
Pärast virgutavat kohvipausi koguneti taas saali,
et saada osa suvistest Valgamaa külalugudest. Selle
tõid filmikeeles meieni noored filmitegijad Kerli
Adov ja Ott Rõngas. Kerli elab meie oma maakonna Pühajärve külas, õpib Tallinna Ülikooli Balti
Filmi ja Meediakoolis stsenaristikat ja filmis oli
tema kanda stsenaariumi koostamine ja režissööri
töö. Ott on pärit Pärnumaalt Murru külast, õpib
Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia erialal ning lisaks
operaatori ja helindaja tööle filmis on suur osa seal
kõlanud muusikast loodud ja esitatud Oti enda
poolt.
Läbi selle filmi tajume, et alati ei peagi lugu otseselt rääkima. Lugu saab edasi anda ka emotsioonide, näoilme, detailide ja palju muu kaudu. Kõik
me tajume seda erinevalt ehk siis vastavalt sellele,
mis tunde see meis endis tekitab.
Suur kummardus ja siirad tänusõnad kõigile
nendele küladele, kes andsid meile võimaluse
saada osa nende küla loost läbi sealsete inimeste. Aitäh teile, Kaagjärve küla, Pedajamäe küla,
Nõuni Purjeklubi, Neeruti ja Ilmjärve küla, Tsirgumäe-Sooblase külad, Karula ja Taagepera küla,
Sangaste alevik ning Palupera küla.
Päeva lõpetas tunnustamise osa, kus Valgamaa
Partnerluskogu tutvustas ja tänas konkursile esi-

tatud külasid. Konkurss „Väärt Kodupaik“ toimus
juba neljandat korda. Selle raames kutsusime üles
märkama ja teada andma nendest küladest ja
kogukondadest, kus viimase aasta jooksul on sealsete elanike omaalgatusel toimunud positiivseid
muutusi. Seekord esitati tunnustamiseks kokku 18
kogukonda, kelle esindajad suures enamuses kohal
olid.
Tänavu sai tiitli „Tegus kodupaik 2012“ endale
Kappermäe Selts, kes koondab enda alla 4 küla –
Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve.
Harglasse jäi sealset aktiivset tegevust ja koostööd väärtustav „Ettevõtlik kodupaik 2012“. „Parim
paik noortele 2012“ on Õru kogukond, keda iseloomustab suurim edasiminek Valgamaal just noorte
vabaaja tegevuste võimaldamisel.
Lisaks toodi veel eriliselt esile kolme kogukonda.
Sangaste oma rukkikultuuri ja rahvatraditsioonide
väärtustamisega pälvis „Pärandihoidja 2012“ nimetuse; Ritsu, kus läbi aegade on rahvasport olnud
suure au sees, sai tunnustatud kui „Sportlik kogukond 2012“ ja „Aasta üllataja 2012“ tiitli viis endaga
Nõuni Purjeklubi. See klubi on merega seotud
huviala toonud Valgamaale Nõuni järvele, teinud
palju selleks, et nendelgi, kes purjetamisega kunagi
varem pole kokku puutunud, oleks võimalus seda
ala õppida ja oma esimesed sõidud teha. Lisaks
jagus seekord tunnustust veel ka Arula, Lüllemäe,
Jeti, Vaalu, Palupera, Aakre, Neeruti, Pedajamäe,
Tsirgumäe-Sooblase, Taagepera, Karula ja Kaagjärve külale.
Päeva keskel jõudis Harglasse ka ETV võttegrupp ja hea meel on sellest, et me jõudsime 13.
oktoobri AK uudistesse siitmailt positiivse sõnumiga. Saate videolõiku saab vaadata http://etv.err.
ee/index.php?033468&clip_id=51200
Allikas: valgaleader.ee, toimetas OT

26. oktoober 2012

Pangateenuseid saab uuest aastast
Otepää postkontorist

E

nam kui kümme aastat on arendatud Eestis
süsteemi, et igast postkontorist saaks inimesed kätte ka peamised pangateenused. Tänaseks on Postipanga kaubamärgi all SEB pangateenuseid pakkuvaid postkontoreid Eestis enam kui
260 ja enamik neist paiknevad maapiirkondades.
Tänu Postipankade võrgule on SEB kõige laiema
teenindusvõrguga pank Eestis.
Valgamaal on pangateenused tänu Postipangale
kättesaadavad Hummulis, Lüllemäel, Pukas, Riidajas, Taageperas, Tsirguliinas, Sangastes, Tõrvas
ja Õrus. Tulevast aastast on Postipank ka Otepää
klientide käsutuses.
„Pangandus on tegemas läbi kiiret muutust –
pangakontorid on tehingute tegemise kohana oma
rolli minetamas, sest inimesed eelistavad ööpäev
läbi lahti olevat internetipanka. Otepää inimesed
on tehnika arengu ja uute võimaluste kasutamisega kiiresti kaasa läinud, nii et pangakontor on
sellel aastal olnud peamiseks kanaliks vaid kuuele
protsendile meie klientidest. Ülejäänud kasutavad
interneti- ja mobiilipanga võimalusi. Vähenenud
kasutatavuse tõttu sulgeme selle aasta lõpus pangakontori. See ei tähenda aga, et pangateenus
Otepäält kaoks – kõik elementaarsed teenused on
endiselt kättesaadavad postkontoris töötavas Pos-

tipangas. Lisaks paigaldasime oktoobris Otepääle
hetke moodsaima sularaha sisse- ja väljamakseautomaadi,“ märkis SEB Lõuna regiooni juht Indrek
Lass.
Postipangas saab pangakaarti kasutades teha
kontolt ülekandeid, kanda raha isiklikule ja võõrale
kontole, võtta välja sularaha, küsida kontojääki ja
konto väljavõtet. Postipangas saavad tehinguid teha
lisaks SEB klientidele ka teiste pankade kliendid,
teiste pankade kaartidega tehtud tehingutele lisandub kaardi ristkasutuse tasu.
Lisaks pangatoimingutele saab Postipangas
sõlmida järgmisi lepinguid:
Eraisiku arvelduskonto
Deebetkaart
Internetipank
Otsekorraldus
Püsikorraldus
SEB paketid (v.a Noortepakett ja Perepakett)
„Postipangas on olemas kõik peamised pangakontoris pakutavad teenused koos kompetentse teenindusega, seega meie klientide olukord ei halvene,
pigem vastupidi - paraneb, sest pangateenuste kättesaadavuse aeg on uuest aastast oluliselt pikem,“
lisas Lass.
Q
Q
Q
Q
Q
Q

SEB kommunikatsioonijuht SILVER VOHU

Kelgukoeraspordi võistlus “Jälg 2013“
toimub jaanuaris Tehvandil
26.-27. jaanuaril toimub Otepääl Tehvandi staadionil rahvusvaheline kelgukoeraspordi võistlus “Jälg
2013“. Tegu on Eestis esmakordselt toimuva kelgukoeraspordi suurvõistlusega. Osalejaid ootame
üle maailma. Praegu on veel vara öelda võistlejate arvu, kuid prognoosime 100 võistlejat. See on
suursündmus kelgukoeraspordis ning loodetavasti
ka ilusa traditsiooni algus Otepääl.
Võistlusklassid võib laias laastus jagada kaheks:
suusaklassid ja kelguklassid. Suusaklassides
tehakse eraldi meeste ja naiste arvestus. Samuti
on vahe, kas suusatajat veab üks või kaks koera.
Kelguklassid jagunevad kahe, nelja, kuue, kaheksa
kuni kaheteistkümne koera klassideks. Võistlusel
läbivad võistlejad kummalgi päeval sama valitud
distantsi. Start ja finiš asuvad Tehvandi staadionil.
Sprindidistantsid (8 ja 12 km) kulgevad enamasti
mööda Tehvandi matkarada, keskpikamaa distants
sisaldab lisaks Tehvandi matkarajale rajalõike ka

Kekkose matkarajast ning Tartu Maratoni suusarajast, moodustades 42kilomeetrise ringi.
Võistlusel osalemiseks ei pea olema professionaalne kelgukoerakasvataja ega omama rakenditäit
põhjamaiseid kelgukoeri. Kui on vähegi suusaoskust
ning koer, kes jaksab vedada, saab pärast mõningast
treenimist ja koolitust iga huviline osaleda. Kindlasti tuleks kasutada õiget varustust. Lisainfo saamiseks võib julgelt pöörduda korraldaja poole.
Publik saab tutvuda kelgukoertega ja selle spordialaga, lastele on koerarakendiga kelgusõidud ning
palju muud huvitavat läbi kahe päeva.
Ootame ka kohalikelt ettevõtjatelt koostööettepanekuid, mille abil võistluste eel ja ajal üksteisele
kasulikud olla.
Võistluse ametlik kodulehekülg: www.otepaasleddograce.eu.
Kohtumiseni jaanuaris!
Eesti Kelgukoeraspordi Liit

Munamäe talgud
Koerte ja kasside
VAKTSINEERIMINE

marutaudi vastu toimub
pühapäeval, 28. oktoobril
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2,

Otepää linnas

kell 12.30 Otepää aedlinnas
Looduspargi maja juures

esmaspäeval, 29. oktoobril
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud
loomaarst Kaja Väärsilt,
tel. 5347 4771.

6. oktoobril kogunes paduvihma lubanud ilmateadet trotsides Väikese Munamäe
suusakeskusesse kümneid vabatahtlikke kogu Eestist. Varustuseks olid trimmerid, saed ja kirved, et nõlvad lumetulekuks valmis seada.
Kohal oli enamik Munamäe naabritest, et kodukandi heakorrastamisele kaasa
lüüa ning mäesuusaaktiviste pea kõigist Eestimaa paigust. Starditi varajastel
hommikutundidel Tallinnast, tuldi Jõgevalt, Viljandist, Elvast, Tartust ja suure
seltskonnaga Võrust, et mäel tööd teha. Perekond Dremljuga tuli Väike-Munamäele Roosisaarelt Suure-Munamäe jalamilt! Esindatud olid kõik vanuserühmad
– alates 3aastastest kuni vanahärrani, kes mäkke tõusmiseks pidi kepile toetuma.
Eelregistreerunuid oli 40, kohale tuli 50 inimest! Tööd tehti sellise isu ja innuga,
et õhtul pidi lausa paluma, et nüüd aitab. Kõlama jäi seisukoht, et enne lume
tulekut peab veel ühe talgupäeva tegema, et kõik ikka ilusti korda saaks.
Pärast saime ridamisi sõnumeid, et kahjuks ei saanud täna tulla aga kas saaks
ühe päeva veel teha, tahaks hirmsasti kaasa lüüa? Meile andis talgupäev koormaga positiivsust ja jõudu, kinnistades veendumust, et oleme keskuse arendamisega õigel teel. Munakat on Eestile vaja ja üle kuuekümne aastase legendaarse
suusakeskuse pärandi edasikandmine on nii paljudele privileegiks.
Südamlik ja siiras tänu talgulistele ning kõigile, kellele mäesport on hingelähedane! Just sellist Eestit me tahtsime!
Munaka Team

Sepo Seeman monokomöödias

EESTI MEES JA TEMA POEG
Kolmapäeval, 29. novembril
kell 19 Otepää Kultuurikeskuses.

EESTI MEES JA TEMA POEG on tuntud karikaturisti ja stsenaristi
Peep Pedmansoni näidend, mis on kirjutatud nimelt Sepo Seemanile.
Iga mees on poeg ja tavaliselt ka isa. See on imelihtne ja imeselge. Sellest Sepo sel ühe-mehe-õhtul räägibki. Inimeselt inimesele.
“Vaadake seda last, kes te kunagi olite! Seda väikest poissi… või tüdrukut! Kui puhas oli tema hing ja kui
siirad tema soovid, ja kuidas ta uskus, et ka maailm on tema vastu sama hea ja aus. Kui te üldse kellelegi
siin elus midagi võlgnete, siis on see tema – see teie pisikene mina sealt lapsepõlvest! Austa teda kasvõi nii
palju, et täida kasvõi üks tema unistus! Kui sa ei jaksa enam hakata kosmonaudiks või maadeavastajaks, siis
jäälõhkuja kapteniks võiksid ju veel üritada? Või vähemalt lähed ja sõidad kelguga sellest kuradi pumbamaja
järsemast servast alla, kust teised julgesid, aga sina, see väike poiss, ei julgenud. Või lähed ja saadad siiski
selle armastuskirja nüüd ära, mille sa 1. klassis kirjutasid, aga sahtlipõhja peitsid? Või mine anna vastu hambaid sellele tõprale, kes kuivati juures su isa kohta halvasti ütles. Ja kui sa ise oledki juba kasvõi 75, siis see
mölakas on ju juba 80. Nüüd oled sina temast tugevam. Nii et kui sa vähegi oled mees…. või naine, siis tee
teoks kasvõi üks tema unistus. Ja kui sa tervet unistust ei jaksa teoks teha, tee siis pool! Aga tee!”
(Katkend Peep Pedmansoni näidendist “Eesti mees ja tema poeg”)
Piletid 10 ja 8 (sooduspilet) eurot müügil Otepää Kultuurikeskuses ja Otepää Turismiinfokeskuses.
Info tel.765 5212, 5804 3215. Kohtumiseni etendusel!

6. detsember SANGASTE seltsimajas

