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Otepääl tähistati Eesti lipu
129. sünnipäeva

Homme toimub
Valgamaa tantsupidu
„Tantsusammul läbi
Valgamaa“

R

Nigol rääkis Eesti lipu keskuse loomise
eelloost ning märkis, et ettevalmistused Eesti lipu 130. aastapäevaks on
juba alanud.
„Jätkame koostöös erinevate riigiasutustega Eesti lipu keskuse väljaarendamist,“ sõnas volikogu esimees Aivar
Nigol. „Soovime, et järgmisel aastal,
kui pühitseme Eesti lipu 130. aastapäeva, oleks Eesti lipu keskuse väljaarendamises esimesed sammud tehtud.“

Vallavanem Merlin Müür tunnustas
Otepää valla kauneid kodusid ja kinkis
nende omanikele sinimustvalge mastivimpli. Tänavu pälvisid need linnakodanik Kädi Tamm, MTÜ Nuustaku
Ühisturg – Karl Mõts ja Merle Lillepood – Merle Tammela.
Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed ja
valla esindajad asetasid lilled Otepää
surnuaial lahkunud Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanovi ja Eesti lipu õnnis-

tamise ajal kirikuõpetajana teeninud
Burchard Sperrlingki hauale.
Õhtul toimus pidulik kontsert-jumalateenistus. Kontserdi korraldas Otepää
Kultuurikeskus.
Täname kõiki, kes Otepää valla üleskutset osaleda lipupäeva rongkäigus
kuulda võtsid ja aitasid kaasa Eesti lipu
päeva õnnestumisele!
MONIKA OTROKOVA

Kaitseministeerium ja Otepää vald sõlmisid heade kavatsuste
kokkuleppe
30. mail allkirjastasid kaitseminister
Urmas Reinsalu ja Otepää vallavanem
Merlin Müür heade kavatsuste kokkuleppe, millega kaitseministeerium
toetab tulevase radarposti läheduses
asuvaid Pilkuse küla elanikke.
„Kaasaegse radariposti rajamisest on
kogukonnal ainult võita. Radar toob
valda vähemalt 10 töökohta, suurendab
turvalisust ja koos radariposti ehitusega
parandab kaitseministeerium ka kohalikku taristut,“ ütles Reinsalu.
Lepinguga saavad Pilkuse küla elanikud parema infrastruktuuri, vallas
tekivad Kaitseliidu valve kasutamisega uued töökohad, kuhu eelistatakse
kohalikke elanikke ja Kaitsevägi saab
parima võimaliku asukoha õhuseire
korraldamiseks.
Vald kohustub menetlema radari-
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Eesti lipu päeval, 4. juunil toimus
Otepääl rongkäik üle 400 osalejaga, nende seas Otepää kooli- ja
lasteaialapsed.
Õhtul tähistati Eesti lipu päeva
Otepää kirikus, kus toimus pidulik kontsert-jumalateenistus.
Kontsertosas esines Siiri Sisask,
jumalateenistusel teenis EELK
Otepää Maarja koguduse õpetaja
Marko Tiirmaa.
ongkäiguks koguneti Otepää
vallamaja ette, rivi etteotsa asus
Eesti Üliõpilaste Seltsi esindus,
nende järel Otepää koolinoored ja lasteaialapsed, piirivalvurid, politseinikud,
Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Otepää
Kultuurikeskuse, Eesti Posti, Otepää
lihatööstuse Edgar ja AS Techne esindajad, Otepää ettevõtjad, kodanikud
ning külalised.
Rongkäigus osalesid ka Otepää valla
ja Valga maavalitsuse esindus. Meeleolu tõstis Pühajärve puhkpilliorkester. Rongkäiku turvas Otepää politsei.
Akadeemilistest organisatsioonidest oli
lisaks EÜSile rongkäigus ka üliõpilaskorporatsioon Fraternitas Liviensis.
Suunduti läbi linna Otepää kirikumõisasse. Eesti Üliõpilaste Seltsi
liikmed heiskasid kirikumõisas sinimustvalge lipu. Pidupäevalisi tervitas Otepää Maarja koguduse õpetaja
Marko Tiirmaa, kes rõhutas üksteisest
hoolimise tähtsust.
Päevakohased kõned pidasid EÜSi
esimees Gert Kütaru, Valga maavanem Margus Lepik ning Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. Gert
Kütaru tõdes, et eestlased armastavad
sinimustvalget rahvuslippu isegi siis, kui
sellele igapäevaselt ei mõelda.
Valga maavanem Margus Lepik
tundis uhkust selle üle, et Eesti lipu
lugu sai alguse Otepäält ning tänu
EÜSi algatatud liikumisele on Eestil
oma rahvulipp ja oma keel.
Otepää vallavolikogu esimees Aivar
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posti detailplaneeringut asjatundlikult,
õiguspäraselt ja riigimehelikult, ilma
põhjendamatute viivitusteta.
Vallavanem Merilin Müür peab
oluliseks, et kokkuleppe koostamisel
osalesid ja tegid ettepanekuid Pilkuse
külaelanikud ja ka vallavolikogu
liikmed.
„Külalelanike ettepanekutega on
võimalikult palju arvestatud – näiteks
korraldab Kaitseministeerium radari
lähielanikele vajadusel tervisekontrolli, kontrollib kiirgustaset, vee kvaliteeti. See tähendab, et radari lähinaabruses asuvatel elanikel hinnatakse aasta
pärast radariposti töölehakkamist selle
mõju nende elukvaliteedile,“ lausus
vallavanem.
Leppega kohustub Kaitseministeerium juhul, kui isikute elukvaliteet on

Kaitseminister Urmas Reinsalu ja
vallavanem Merlin Müür pärast
kokkuleppe sõlmimist.
radari mõjude tõttu halvenenud, ja
negatiivsed mõjud on väga suured,

ning neid ei ole võimalik leevendada
või muul moel kompenseerida, ostma
inimestele asemele samaväärsed või
paremad kinnistud Otepää vallas.
Tõikamäe radariposti asupaik tunnistati parimaks Õhuväe põhjaliku
analüüsi käigus, kus kaaluti 20 erinevat
asukohta. Radarposti tarbeks rajatakse
Tõikamäele radarposti peahoone, abihoone, trassid, piirdeaed, juurdepääsuteed.
Radariposti rajamine Otepääle on
osa Eesti esmase kaitsevõime tagamisest ja selleks vajaliku õhuseirevõime loomisest. Otepääle paigutatav
radar hakkaks koos Kellavere radari
ja kevadel avatud Muhu radarpostiga
katma kogu Eestit ja meid ümbritsevat
õhuruumi ühtse radaripildiga.
Kaitseministeerium

Tantsupeo pealkiri ei ole juhuslikult valitud. Koos liigijuhtidega on kavasse leitud
tantse ja meloodiaid Valgamaaga seotud
inimestelt. „Selgus, et meie maakonnas
leidub pea igas omavalitsuses mõni
viisiseadja või tantsude looja. Kava saab
olema põnev ja mitmekesine,“ täpsustas
tantsupeo üldjuht Tiina Kukk.
Esimest kord maakonna tantsupeo
ajaloos saavad tantsumurul kokku kõigi
valdade tantsu- ja võimlemisrühmad.
Maakonna 37 tantsuõpetajat ja -treenerit
toovad peole 76 kollektiivi. Lasteaedade,
koolinoorte ja täiskasvanute kollektiivides
osaleb kokku 1026 tantsijat ja võimlejat.
Kõige rohkem kollektiive on Valga linnast
(17), Tõrva linnast osaleb 16 kollektiivi ja
Otepää vallast 14 kollektiivi. Peo ettevalmistused käivad hoogsalt juba mitu kuud.
Tantsupeo idee autor ja üldjuht on Tiina
Kukk. Tema abilised ja liigijuhid on Marianne Trompe, Virve Sinisalu, Ene Vilipuu,
Kaire Ojavee, Valdeko Kalamees, Maie
Riitsalu, Erika Kärner, Anne Jaakson ja
Ulvi Riitsalu. Vahetekstid koostab ja loeb
Margus Möll koos Merle Soonbergiga.
Pärast tantsupidu minnakse rongkäigus
Valga linna Spordihalli juurde simmanile,
kus saab Valga-Valka kaksiklinnade festivali raames laulda ja tantsida Väikeste
Lõõtspillide Ühingu viiside saatel.
Tantsupidu toetavad Valga Maavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit,
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp,
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus,
Valga Linnavalitsus, Kaitseliidu Valgamaa
Malev jpt.
Pidu algab 8. juunil kell 18.00 Valga
staadionil.
KAJA MÕTS

Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste
ürituste vahelehte, mis ilmub 21. juunil
2013. Ootame teilt suviste ürituste
kava 14. juuniks e-posti aadressile:
teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada
oma suvistest üritustest või teenustest.
Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta.
Tuletame meelde, et juulikuus Otepää
Teataja ei ilmu. Augustis ilmub Otepää
Teataja 9. augustil ja 30. augustil.

10. juunil 2013 kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses
RÄÄGIME OTEPÄÄ VALLA
ELUST-OLUST.
Kõik huvilised on teretulnud!
Korraldavad Otepää
Vallavolikogu ja Vallavalitsus.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ
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Teenuste hinna kehtestamine

Otepää Vallavolikogu istungil

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lõike 3 ja Otepää Vallavolikogu 18.02.2010.
a määruse nr 1-6-3 “Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine” § 10 lõike 4 alusel Otepää
Vallavalitsus korraldab:

23.05.2013
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää
vallas Sihva külas asuva Juusa-Peetri kinnistu detailplaneering.
Kinnitati vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liige ning revisjonikomisjoni koosseis. Otsustati
lugeda revisjonikomisjoni esimeheks Jaanus Barkala, aseesimeheks Silver Rõõmussaar, liikmeks Jaak Eensalu.
Otsustati toetada ASle Pühajärve Puhkekodu (registrikood 10149335) välisõhu saasteloa andmist.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 25.04.2013
otsus nr 1-4-27 „Vallavara hoonestusõigusega koormamine“.
Kinnitati hallatava asutuse Otepää Muusikakool arengukava 2013–2016.
Kinnitati hallatava asutuse Otepää Lasteaed arengukava 2013–2015.
Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 21.05.2009. a määrust „Otepää Gümnaasiumi arengukava 2011–2014 kinnitamine“.

Otepää Vallavalitsuse istungil
29.05.2013
Anda Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavale
asutusele Otepää Avatud Noortekeskus (registreerimisnumber 75038339, asukoht: Lipuväljak 13, 67405 Otepää
linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää vallas Otepää
linnas Otepää Kultuurikeskuses ja pargis 01. juunil 2013.
a ajavahemikus kell 11.00 kuni kell 14.00 avalik üritus
– Kevad-suvine perepäev 2013.
Anti MTÜle Eesti Tiibvarjuspordi Liit (registrikood:
80296658, asukoht: Tähise 7, 76506 Saue linn, Harju maakond) luba korraldada Otepää valla Otepää linnas ja Nüpli
külas Tehvandi Spordikeskuses 01.06.2013. a alates kell
16.00 kuni kell 21.30 avalik üritus – Otepää Lennushow
2013.
Anti MTÜle Klubi Tartu Maraton (registrikood
80038037; asukoht: Laulupeo pst 25, 51007 Tartu) luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 02.06.2013.
a ajavahemikus kell 11.45-15.00 avalik üritus – SEB 32. Tartu
Rattaralli.
Eraldati MTÜle Otepää Motoklubi Otepääl toimuvate
ürituste kulutuste katteks 200 eurot.
Kehtestati Otepää vallavalitsuse ja tema hallatavate
asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.
Peeti võimalikuks järgneva maaüksuse riigi omandisse
jätmine ja määrata sellele kohanimi, koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve vastavalt moodustatud asendiplaanidele järgmiselt:
1.1. maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1112080032
kohanimeks Aakre metskond 291, koha-aadressiks Aakre
metskond 291, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond,
sihtotstarve – kaitsealune maa (010;H).
Väljastati Parmet AS taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Otepää külas Parmeti kinnistul (katastritunnus
63602:001:0500) asuvale tootmishoone laiendamisele.
Väljastada ehitusluba OÜle Elektrilevi 0,4kV maakaabelliinide, 0,4 kV õhuliinide ja 0,4 kV kilpide püstitamiseks
Otepää vallas Arula külas.
Kinnitati Kaitseministeeriumi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pilkuse ja Otepää külas
Köstrimäe kinnistule (katastritunnus 63602:001:1967),
Rukkimäe kinnistule (katastritunnus 63602:001:0900),
Jusa kinnistule (katastritunnus 63602:001:1020), Ritsu
kinnistule (katastritunnus 63602:001:1382), Ritsu kinnistule (katastritunnus 63602:001:1381), Veskimäe kinnistule (katastritunnus 63602:001:1321), Kuusesalu kinnistule
(katastritunnus 63602:001:1160), Suur-Trepimäe kinnistule (katastritunnus 63602:002:0690), Väike-Trepimäe
kinnistule (katastritunnus 63602:002:0700), Magasiaida
kinnistule (katastritunnus 63602:002:1352), Päiksemäe kinnistule (katastritunnus 63602:002:1341), Kopli kinnistule
(katastritunnus 63602:002:1061), Aasa kinnistule (katastritunnus 63602:002:0970), Endla kinnistule (katastritunnus 63602:002:1490), Lillemäe kinnistule (katastritunnus 63602:002:1521), Tõikamäe kinnistule (katastritunnus 63602:002:0050), Mäealuse kinnistule (katastritunnus 63602:002:0051) ja Astra kinnistule (katastritunnus
63602:003:0720) jalgtee ja sidetrassi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Maret ja Priit Voolaid
väikeehitise (loomade varjualune) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla Vahtra (katastritunnus
63601:001:0340).
Määrati kolmele isikule sünnitoetus kogusummas 768
eurot.

1. Kehtestada Otepää Vallavalitsuse ja tema
hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste
hinnad järgmiselt:
1.1 Kantseleiteenused:
1.1.1 Paljundustööd
formaat A4 0,40 eurot lehekülg;
formaat A3 0,80 eurot lehekülg;
1.1.2 Väljatrükk
formaat A4 0,40 eurot lehekülg;
formaat A4 (värviline)
1,00 euro
lehekülg;
formaat A3 0,80 eurot lehekülg;
formaat A3 (värviline)
2,00 eurot
lehekülg;
1.1.3 Skaneerimine 1,00 euro leht;
1.1.4 Faksi saatmine 1,00 euro leht;
1.1.5 Postikulud postiasutuse hinnakirja alusel;
1.1.6 Ajalehtedes planeeringuid puudutavate
kuulutuste avaldamine ajalehe poolt kehtestatud hinnakirja alusel;
1.1.7 Otepää valla üldhariduskoolis õppivale õpilasele (dokumendi esitamisel) maksab
õppetööga seotud materjalide paljundamine 25
% hinnakirjas kehtestatud hinnast.
1.2 Ruumide kasutamise tasu (üür):
1.2.1 Otepää Vallavalitsuse saali üüri ühe tunni
maksumus 10,00 eurot;
1.2.2 Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli aula üüri ühe tunni maksumus 10,00
eurot;
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1.2.3 Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli arvutiklassi üüri ühe tunni maksumus
20,00 eurot;
1.2.4 Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli, Otepää Muusikakooli klassiruumi (v.a.
arvutiklass) üüri ühe tunni maksumus 5,00
eurot;
1.2.5 Pühajärve Põhikooli spordisaali üüri ühe
tunni maksumus 10,00 eurot;
1.2.6 Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli söögisaali üüri ühe tunni maksumus 10,00
eurot;
1.2.7. Otepää Lasteaia saali üüri ühe tunni maksumus 10,00 eurot;
1.2.8 Otepää Muusikakooli saali üüri ühe tunni
maksumus 10,00 eurot;
1.2.9 Otepää Kultuurikeskuse esimese korruse
ruumide üüri ühe tunni maksumus 20,00 eurot;
1.2.10 Otepää Kultuurikeskuse teise korruse
ruumide üüri ühe tunni maksumus 10,00 eurot;
1.2.11 Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve
Põhikoolis põrandal majutuse ööpäeva maksumus ühele täisealisele 5,00 eurot ja ühele õpilasele (dokumendi esitamisel) 2,00 eurot.
1.2.12 Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu täismaja ööpäeva maksumus 400,00 eurot;
1.2.13 Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu kahekohalise toa ööpäeva maksumus 25,00 eurot;
1.2.14 Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu kolmekohalise toa ööpäeva maksumus 35,00 eurot;
1.2.15 Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu neljakohalise toa ööpäeva maksumus 40,00 eurot;
1.2.16 Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu külalistetoa ööpäeva maksumus 60,00 eurot;
2. Pühajärve Rannapargi kinnistu ja/või Pühajärve laululava kasutamise tasu (üüri) suuruse
otsustab vallavalitsus.

DETAILPLANEERINGUD
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu otsustas 23.05.2013. a otsusega nr 1-4-28 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää
vallas Sihva külas asuva Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas
Sihva külas Juusa-Peetri kinnistut (katastritunnus 63601:002:1384).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Juusa-Peetri kinnistu osaline jagamine äri ja elamu sihtotstarbega
kruntideks, aladele ehitusõiguse määramine majutushoone-SPA rajamiseks, kruntidele juurdepääsu tagamine
ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Planeeritav kinnistu on kavandatud jagada üheksaks osaks
(sh Pos 1, mis on jäetud planeeringualast välja). Pos 2 on planeeritud ärihooned – majutushoone-SPA ja sellega
seotud tegevused. Olemasolev laudakompleks on kavas lammutada. Pos 2 säilitatavatele haljasmaadele on kavas
tervisespordirada ja jalutusradade rajamine. Selle tulemusena saavad majutus- ja puhkeasutuste külalised hoonete
vahetus ümbruses tegeleda värskes õhus liikumise ja tervisespordiga.
Radade täpne paiknemine lahendatakse maastikuarhitektuurse projektiga. Pos 6, 7, 8 ja 9 on planeeritud transpordimaa – juurdepääsutee nii planeeringuala kruntidele kui ka naaberkinnistutele. Pos 3 ja Pos 5 jäävad maatulundusmaaks, Pos 4 on kavandatud elamumaaks krundil asuva elamu tõttu. Pos 3 ja 4 puhul on lähtutud põhimõttest,
et olemasolevaid hooneid on lubatud laiendada ühe kolmandiku võrra olemasolevast maapealsest mahust, uusi
hooneid püstitada ei ole lubatud.
Planeeringuga on antud võimalik suurim ehitusalune pindala, mis on u 10% suurem kui olemasoleva hoonestuse ehitusaluse pindala kolmandiku võrra laiendamine (arvestades võimalusega, et uued hooneosa võivad tulla
olemasolevatest madalamad). Olemasolevate hoonete kõrgus jääb üldjoontes samaks – lubatud on korrigeerida
vajadusel katuseharja kõrgust ilma korruseid lisamata. Kruntide täisehitus jääb kõigil kruntidel alla 10%.
Selleks, et tagada kõigi vajalike teenuste osutamine kompaktselt ja säästlikult ning tagada piisava suurusega
koormus, peab Pos 2 majutusasutuse-SPA hoonete maht jätkusuutlikuks majandamiseks saavutama kindla taseme.
Vajaliku mahu paigutamisel madala hoonestusena hõlmaks tunduvalt suurema maa-ala, mis tuleks muuta haljasmaast hoonete ja rajatiste aluseks maaks. See aga ei ole keskkonnasäästlikkuse seisukohast soovitav.
Seepärast on vajalik tavapärasest maapiirkonna hoonestusest kõrgemate hoonete püstitamine.
Vältimaks uue hoone häirivat mõju Otepää maastikus, on kavandatud hoonete kõrgus määratud vastavalt lähteülesandele kõrgemate puulatvade järgi, mis välistab hoone vaadeldavuse Pühajärvelt ja teistest avalikest kohtadest.
Vastavalt KSH analüüsis kirjeldatule on planeeringus määratud hoonestusala asukoht sobilik kõrgemate hoonete
püstitamiseks, sest see on avalikelt teedelt metsaga varjatud ning ei häiri seega maastikulisi vaateid. Hooned võivad
olla nähtavad Juusa järve poolt, mille leevendamiseks on määratud sobivad arhitektuurinõuded ning varjestava
haljastuse rajamise kohustus.
Majutushoone-SPA kõrguseks on Otepää Vallavalitsus lubanud lähtuvalt KSH käigus kogutud andmetest ja
kohalike elanike seisukohast kuni 22 m ja kuni 5 korrust. Hoone peab olema kõrguslikult liigendatud ning kuni
5-korruseline maapealne maht on lubatud kuni 50% ulatuses ehitusalusest pindalast. Naaberkinnistute omanike
ettepanekul vähendati seejuures kavandatud majutusasutuse-SPA hoonete kõrgust 5m. Käesolev detailplaneering
on kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 2 alusel.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06.2013 – 16.07.2013. 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 vastus.t (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

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

Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128
eurot.
Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
22.05.2013
Nõustuti RAGN-SELLS ASle (registrikood 10306958,
asukoht Suur-Sõjamäe 50a 11415, Tallinn) antud jäätmeloa
L.JÄ/319220 muutmisega Valga maakonnas.
Anti Otepää Aedlinna Seltsingule (asukoht: Tamme
pst 17, 67405 Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond)
luba korraldada Otepää aedlinnas 26. mail 2013. a alates
kell 11.00 kuni kell 14.00 avalik üritus – Aedlinna koduõue
laat.
Anti Priit Salale luba korraldada Otepää valla Pilkuse
külas asuva Pilkuse järve ääres 25.05.2013. a kell 09.00
kuni 26.05.2013. a kell 18.00 avalik üritus – Laevamudelite
võistlus Otepää karikas 2013.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 2 672 eksemplari
õpikuid summas 16 616,20 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks
isik.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel
kasutusluba Otepää vallas Nüpli külas Valga mnt 12//
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul (katastritunnus
63602:002:2032) asuvale peahoonele.
Tunnistati Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnus
63602:002:2110; maatulundusmaa 100 %, pindlal 5,29 ha,
asukoht: Pilkuse küla, Otepää vald) osas kordusenampakkumise võitjaks Rein-Erik Jõe enampakkumisel
kujunenud hinnaga 16 226,26 (kuusteist tuhat kakssada
kakskümmend kuus ja 26 senti) eurot.
1.2. Tunnistada enampakkumine nurjunuks osalejate
puudumise tõttu järgmiste kinnistute osas:
1.2.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 kantud
kinnistu Vana-Kooli (katastritunnus 63601:002:2050,
asukoht: Sihva küla Otepää vallas);
1.2.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 2294640 kantud kinnistu
Pühajärve tee 14 (katastritunnus 55601:004:1860, asukoht: Pühajärve tee 14, Otepää linn, Otepää vald).
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallas
Otepää külas Linnamäe maaüksusel (katastritunnus
63602:002:1620) ehitise (National Geographicu kollane
aken koos infotahvliga) püstitamiseks.
Väljastati Otepää Lihatööstus Edgar OÜ ehitusluba
Otepää valla Vana-Otepää külas Edgari-Küüni maaüksusel (katastritunnus 63602:001:1860) ja Edgari maaüksusel
(katastritunnus 63602:001:0350) ehitise (reoveepuhasti,
ehitusregistri kood 220678980) rekonstrueerimiseks.
Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS ehitusluba
Otepää valla Pühajärve külas Tehase maaüksusel
(katastritunnus 63601:001:0058) ehitise (olmehoone)
laiendamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Eda Kuhile väikeehitise
(tiik) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla
Ala-Kösti (katastritunnus 63601:002:0991).
Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas
245 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128
eurot.

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul kordusenampakkumisel
Otepää vallas:
1.1. 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
kolm tuhat (43 000) eurot.
1.2. 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 neli tuhat (34 000) eurot.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 12. juulil 2013.
a kella 14.00ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse (Lipuväljak
13, 67405 Otepää linn, Otepää vald) sekretäri kätte kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Vana-Kooli“ või „Pühajärve tee
14“.
Täiendav info: Mairo Kangro 766 4810; 53033035.
Lisainfo: www.otepaa.ee rubriigis Otepää Vallavalitsus
müüb.

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 21. juunil.
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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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Otepää Gümnaasiumi direktor on Tiit Tali
Otepää Vallavalitsus kinnitas Otepää Gümnaasiumi uueks direktoriks
Tiit Tali, kes asub tööle alates 1. augustist 2013.
Otepää Gümnaasiumi direktori konkurss kuulutati välja selle aasta
kevadel. Konkursile laekus 17 avaldust, nende seas nii kohalikke inimesi
kui ka kaugemalt kandideerijaid. Direktori valimiseks moodustati kuueliikmeline valimiskomisjon, kuhu kuulusid nii valla, gümnaasiumi hoolekogu kui ka gümnaasiumi õpetajate esindus. Komisjoni esimeheks oli
vallavanem Merlin Müür.
Komisjon korraldas mitu valikuvooru: toimus dokumendivoor, kus
hinnati kandidaatide vastavust haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud nõuetele, seejärel toimusid vestlusvoorud. Lõpuks said kandidaatidega tutvuda ja oma arvamust avaldada ka Otepää Gümnaasiumi
õpetajad.
Vallavanem Merlin Müür ütles, et väljastpoolt Otepääd tulijana on
Tiit Tali eelis kindlasti erapooletus. „Uue tulijana on tal hea võimalus
kõike nii-öelda valgelt lehelt alustada,“ lausus Merlin Müür. „Vestlustest on selgunud, et ta on sihikindel, konkreetne ja otsekohene.“
Tiit Tali on varem töötanud Eesti Maaülikoolis laborijuhatajana ning
olnud direktor Võru 1. põhikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis. Ta on
lõpetanud Sindi Keskkooli ja Tartu Ülikooli kehakultuuri ning psühholoogia erialal. Tiit Tali on ka orienteerumise treener ning korraldab juba
paarkümend aastat Otepää–Tartu jooksumaratoni.
Esimese tööna soovib Tiit Tali parandada Otepää Gümnaasiumi
mainet: „Eriti oluline on õpilaste ja lastevanematega jõuda ühisarusaa-

Kultuurikeskuse pargis oli
1. juunil meeleolukas perepäev
Pargis peetud noortekeskuse ja kultuurikeskuse korraldatud perepäev
tõi kokku palju inimesi. Üritust soosis hea ilm ja tegevusi jätkus päris
pisikestele ja ka suurtele. Lapsed said kolm tundi hullata batuutidel,
harjutada täpsusviset, joonistada, katsetada loomenurgas salvrätitehnikat. Tuju hoidis üleval komme ja õhupalle jagav karusõber. Täiskasvanutel oli võistlus aja peale lipsusõlme tegemises ja vanasõnamängus.
Meelt lahutasid Otepää linetantsijad ja Feelingoodi tüdrukud. Nagu
lasteürituste puhul ikka, olid pikimad järjekorrad näomaalingu laudade
juures. Kohal olid ka armsad huskid, keda lapsed said paitada. Oli meeleolukas ja tore perepäev, kus emad-isad ja lapsed koosolemisest ja
ühistegevustest rõõmu tundsid. Aitäh meie toredale karusõbrale ning
näomaalijatele Marikale ja Kristile.
Üritust toetasid Otepää vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

Haridusasutuste lõpuaktuste ajad
Pühajärve Põhikooli lõpuaktus toimub
laupäeval, 15. juunil kell 14.00.
Audentese SG Otepää filiaali lõpuaktus toimub
19. juunil kell 12.00 aadressil Lipuväljak 13.
Otepää Gümnaasiumis on lõpuaktused
21. juunil kell 12.00 9. klass ja kell 16.00 12. klass.

Otepää Keskkooli 56. lennu kokkutulek
Sellel suvel saab 30 aastat kooli lõpetamisest. On aeg tulla kokku ja
tuttavad näod taas üle vaadata :)
Oodatud on kõik, kes meie seltsis koolitarkust kogunud on!
Täpsem info Maili 5620 5022 ja Marika 5346 5648.

Pühajärve Põhikooli õpilased, kes lõpetasid
2012/2013. õppeaasta hinnetega „väga hea“
Sonja Nämi, Aneth Kaileen Peterson, Tuule-Liis Jaagant, Eeva Mai
Eensalu, Kristelle Kõiv –1.kl.
Pipi Õun –2.kl.
Sofia Nämi, Elisabeth Marleen Peterson, Liisa Mari Eensalu –3.kl.
Joonas Aart, Annabel Eensoo – 4.kl.
Hendrik Aaliste, Cärolin Trik – 5.kl.
Hanna Liis Kiho – 7.kl.
Arnold Sumberg, Karl Kimmel – 8.kl.

Pühajärve Põhikooli õpilased, kes lõpetasid 2012/
2013. õppeaasta hinnetega „väga hea“ ja „hea“
Gert Truupõld, Ander Alliksaar – 1.kl.
Mairo Kõiv, Rasmus Leopard, Maria Lohk, Andreas Peterson, Mattias
Toover, Riinu Vaht, Jörgen Varjun – 2.kl.
Gen-Marten Paul – 3.kl.
Oliver Kiho, Harald Raave, Ats Rästa, Aksel Joonas Reedi, Isabel
Võrk – 4.kl.
Kenter Freimanis, Karl-Markus Toover, Gabriel Õun – 5.kl.
Mirjam Leopard, Iti-Riin Jaagant, Erik Salk – 6.kl.
Liis Antsi – 7.kl.
Alice Raidmets, Priit Peterson, Lisl Linda Oinus, Joonas Rello – 8.kl.

KULTUURIÜRITUSED
Otepää kultuurikeskuses
9. juunil kell 12.00 Rahvusvaheline õueskudumise päev.
Kohtume Otepää kultuurikeskuse terrassil. Kaasa pooleliolev
töö või vardad ja lõng. Vihmase ilma korral kultuurikeskuses.
MTÜ Karukäpp

12. juuni kell 19.00 Kontsert “Suve kutse”. Sarjas “Meistrite
Akadeemia” Sigrid Kuulmann (viiul), Marko Martin (klaver).
Kavas kaunis klassikaline muusika – Tšaikovski, Saint-Saens jt.
Pilet 4/2 €. Sooduspilet (üli)õpilane/pensionär. Piletid müügil enne
kontserti.
19. juuni kell 20.00 Tantsuõhtu plaadimuusika saatel. Pilet 2 €.
Info: 765 5212.
22.-23. juuni
Pühajärve jaanituli. Info: www.jaanituli.ee

14. juuli kell 20.00 Poslovitsa rannas Kaunimate Aastate
Vennaskonna kontsert „Kaunimate suveöö“. Info: www.suveteater.ee

11., 12., 13., 18., 20., 21., 23., 24., 25., 28. juuli Poslovitsa
rannas kell 20.00 Otepää Suveteater. „Pühajärve armastus“
Info: Sirje Ginter 5303 3036

madeni selles, et siin koolis tahetaks jätkata oma haridusteed ning et
siia sooviksid tulla ka mujalt pärit õppurid.“
MONIKA OTROKOVA

Eelteade Pühajärve Raamatukogult
13. septembril tähistab Pühajärve Raamatukogu oma 100. aastapäeva
piduliku konverentsi ja näitustega. Lisaks raamatukogu ajalugu puudutavale materjalile on kavas välja panna ka vanu või millegi erilisega
seotud raamatuid, samuti endistest aegadest pärit raamatu, lugemise
ja kirjutamisega seotud esemeid (kirjatarbed, raamatuümbrised, portfellid jne).
Kutsume kõiki raamatukogu kasutajaid, samuti ajaloo-, kirjandusja kultuurihuvilisi näituste korraldamisel osalema. Palun vaadake üle
oma kodune raamatukogu ja arhiiv, samuti heitke pilk ka vanakraami panipaika, ehk on seal midagi näituse jaoks sobilikku. Näitusele
on teretulnud enne 1940. aastat ilmunud trükised, samuti raamatud,
ka uuemad, mille kohta on jutustada lugu (mõneks tähtpäevaks ja/
või väga erilise inimese kingitud, huvitava pühendusega, kaotatud ja
üles leitud, kuskilt päästetud, elukäiku ja oskusi mõjutanud jne). Lugu
peaks olema ka kirja pandud – siis on seda näituselt huvitav lugeda.
Lugude kirjapanekul saab vajadusel abi raamatukogust.
Esemed ja/või raamatud saab tuua Pühajärve raamatukokku kuni
9. juulini ja alates 21. augustist kuni 5. septembrini. Pärast näituse
lõppu kõik esemed tagastatakse. Info telefonil 76 68 505.
Rändame koos Pühajärve-kandi kultuurielu radadel ja tähistame
väärikat tähtpäeva! Löö sinagi kaasa!
Korralduskomisjoni nimel
raamatukogu juhataja LY HAAVISTE

Valgamaa ja Eesti linnade suvemängud
5.–14. juunini toimuvad Valgamaa suvemängud, kus maakonna elanikud ja spordiklubide liikmed saavad üksteiselt mõõtu võtta järgmistel
spordialadel: kergejõustik, orienteerumine, jalgpall, maastiku jalgrattasõit, kalapüük, petank, tänavakorvpall, discgolf, õhupüssist laskmine
ja rannavolle. Võistluste ajakava ja juhendi leiab siit: http://www.valgamaasl.ee/juhend251.php.
Kõik Otepää valla elanikud ja kohalike spordiklubide liikmed on
oodatud Otepää valda esindama! Võistlustele registreeritakse kohapeal
stardipaikades ja osavõtutasu Otepää valda esindavate sportlaste eest
tasub vald. Palume neil, kes soovivad võistelda Valgamaa suvemängudel lisaks registreerimisele anda osalemisest teada ka e-postiga: martin.
teder@otepaa.ee.
Otepää vald saadab oma sportliku esinduse ka 38. Eesti linnade suvemängudele, kus on kavas: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, tennis, jalgrattakross, orienteerumine, mälumäng, petank, jahilaskmine CSP, juhtide võistlus. Mängud toimuvad 29.-30. juunil Haapsalus,
mängude juhendi leiab aadressilt www.joud.ee.
Kõikidel Otepää valla spordihuvilistel palun oma osalemissoovist
teada anda hiljemalt 17. juuniks emaili teel (martin.teder@otepaa.ee)
või telefonil 5624 2785.
MARTIN TEDER, Otepää valla sporditöö spetsialisti kohusetäitja

Taas heliseb koolikell Otepää KK kuldlennule
Otepää Gümnaasium jätkab endise direktori Heino Mägi algatatud traditsiooni, kutsudes kooli 12. klasside pidulikule lõpuaktusele 21. juunil
2013. a kell 16.00 Otepää Keskkooli hõbe- ja kuldlennu. Heino Mägi
andis 1988. a lõpuaktusel pidulikult meie hõbelennule kooli hõbedased
aukirjad. Ta innustas meid ajalugu jäädvustama. Meist, 1988. a hõbelennust, on kooli ajaloomuuseumis Pille Kirsimäe uurimistöö.
2013. a kuldlend jäädvustab traditsiooniliselt oma elutöid kooli muuseumis. Otepää KK 36. lennu (1963) vilistlased: Aime Kurve, Asta
Prääts, Eda Länik, Ene Kikkas, Ene Tamman, Elsa Susi, Enla Odamus,
Heino Rohtmets, Helgi Kattai, Jaan Kõll, Jaan Värva, Lea Miller,
Lydia Saloniemi, Maie Kattai, Maie Parts, Maire Kõiv, Maie Šmit,
Mall Väljan, Milvi Rüga, Martin Kongot, Pilvi Saar, Siim Raid, Salme
Teemant, Taima Kree, Tiiu Haljaste, Toomas Piir, Tulev Milter, Vello
Halling, Vladimir Mihailov. Madis Alberi, Madis Herzmann, Olev Ott.
Klassijuhatajad: Milvi Urb, Roland Laante, Alma Jäär.
Täname Otepää Gümnaasiumi südantsoojendava kutse eest!
Otepää KK 36. lennu lõpetaja ENLA ODAMUS

26.-28. juuli
Pühajärve Puhkpillimuusika päevad.
Tänavakontserdid Otepääl ja selle ümbruses. Info: Arno Anton
508 8013

27. juuli kell 12.00

Pühajärve rannal Meie Festival 2013. Info:

tel. 503 1793

11. august kell 20.00 Pühajärve laululaval Vana Baskini Teater
„Minu girlfriend on eestlane“. Pilet 9/11 €. Sooduspilet kehtib
õpilastele, pensionäridele ja otepäälase kaardiga. Vihma korral
toimub etendus kultuurikeskuses.

Suvised tantsuõhtud plaadimuusika saatel toimuvad 19. juunil,
3. juulil ja 7., 14., 28. augustil. Algus kell 20.00.

SPORDIÜRITUSED
9. juuni kell 9.00-11.00
Otepää Matk marsruudil
Munamägi – Nüpli – Servamägi (sihtpunkt) – Aedlinn, Helle
Tallo, tel. 5661 4884

9. juuni kell 17.00 FC Otepää vs Navi Vutiselts, Tehvandi staadion
12. juuni
Otepää orienteerumiskolmapäevak,
Kiigemägi, Voldemar Tasa tel. 5150 092
12. juuni kell 19.30 Eesti karikavõistluste 1/64 finaal FC
Otepää vs Tallinna JK Dünamo, Tehvandi staadion
13. juuni kell 18.00 Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844
14. juuni kell 18.30 Otepää lahtised MV tänavakorvpallis,
Tehvandi korvpalliväljak, Martin Teder tel. 5624 2785
15. juuni algusega kell 11.00 Sprite 3x3 tänavakorvpalli Eesti
meistrivõistluste IV etapp, Otepää keskväljak, www.tanavakorvpall.ee

19. juuni kell 19.00 FC Otepää vs Põlva FC Lootos, Tehvandi
staadion
19. juuni
Otepää orienteerumiskolmapäevak,
Soontaga, Voldemar Tasa tel. 5150 092
20. juuni kell 18.00 Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

NOORTEÜRITUSED
Otepää Avatud Noortekeskus otsib logo
Saada oma ideed ja kavandid 20. juuniks jana.rohumets@otepaa.
ee, lae üles Facebooki lehele või too noortekeskusesse.Võitja
logoga valmistatakse pastapliiatsid, märkmikud jm.
Teisipäeval, 11. juunil kell 12.00 noortekeskuses külas Tartu
Hariduse Tugiteenuste Keskuse karjäärikeskus.
Neljapäeval, 13. juunil kell 17.00 filmiõhtu noortekeskuses.
Neljapäeval, 20. juunil kell 15.00 uue Otepää Avatud
Noortekeskuse avamine. Uus keskus asub vallamaja nullkorrusel, Lipuväljak 13, Otepää.
Neljapäeval, 27. juunil kell 12.00 aktiivse liikumise päev. Kavas
erinevad tegevused.
Noortekeskus alustab uue huvitegevusena DJ kooliga, millele eelneb 3 koolitust. Jälgi infot koolitusele registreerimise ja kuupäevade kohta keskuse kodulehelt.
Täpsem info: www.noortekeskus.otepaa.ee või noortekeskuse
FB lehel.

„Kui Otepää ärkas (1988 – 1992)“
on Aili Miksi äsjailmunud
raamat pea 25 aasta tagustest
pöördelistest sündmustest.
Ajakirjanduses ilmunud materjalidele toetudes räägitakse
rohkem kui 200 leheküljel
ÄRKAMISAJAST Otepääl ja ka
mujal Eestis. Osalisi on raamatus ligi 500, nagu nimeregistrist
näha.
Uut raamatut on võimalik
soetada Otepää Linnaraamatukogust.
„Kui Otepää ärkas (1988 – 1992)“ väljaandmist toetasid
Otepää vald, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja
Kohaliku omaalgatuse programm.
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Palupera staadionil avati
mini-arena

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
21. mail 2013 korraldati:
Väljastati kasutusluba Mäelooga külas Sigala AJ F4
valminud pingeparandusele.
Väljastati projekteerimistingimused A.M-le Makita
külas Mäeaasa ja Kuigomäe kinnistutele elamute ja
majandushoonete projekteerimiseks.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 10
Kinnitati maikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri
7 perele kogusummas 1499,59 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 20 inimesele kogumahus 368,12 eurot ja tasuti
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 382,80
eurot.
Korraldati Pastaku külas asuva Väike-Päiva kinnistu
võõrandamist avalikul kirjalikul enampakkumisel – kinnitati enampakkumise algsuurus 7000 eurot, enampakkumise läbiviimise komisjoni koosseis, enampakkumise
tingimused, müügilepingu põhitingimused ja läbiviimise
kord.

Palupera vallaametnike ja
töötajate suvised puhkused
Vallavanem Terje Korss: 25.06 – 19.07 ja
12.08 – 24.08.
Vallasekretär Imbi Parvei: 17.06 – 23.06.
Pearaamatupidaja Merike Terve: 3.07 – 24.07 ja
12.08 – 28.08.
Maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk:
9.07 – 24.07.
Sotsiaalnõunik Heli Elbson: 1.07 – 16.07 ja
22.07 – 9.08.
Palupera põhikooli direktor Svetlana Variku:
25.06 – 19.08.
Hellenurme raamatukogu juhataja Asta Jõesaar:
3.06 – 3.07.

Palupera valla hanked
Palupera vallavalitsus kuulutab välja alljärgnevad
hanked.
Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumusi
hiljemalt 14. juunil 2013. a kell 15.00 (laekumise
tähtaeg) järgnevatele töödele:
1.Bussipeatuste trimmerdamine ja heakord
Sügiseni vajavad trimmerdamist 5 bussipeatuse
(Pastaku 2, Astuvere, Päidla, Neeruti) ümbrused,
kuni 2 m laiuselt. Heakorda vajab aga 14 bussiootepaviljoni ja/või peatust (Palupera, Palupera
rist 2, Kalmemäe, Päidla, Kintsli, Ristimäe, Makita,
Lasteaed, Palu 2, Hellenurme 2, Nõuni) – ümbruse
koristus, prügikastide tühjendus (olemas kümnes
paviljonis). Sagedus – vastavalt vajadusele, millest
anname teada. Esitada ühe ringi maksumuse
kohta pakkumus, märksõnaks „Bussipeatused“.
Info peatuste ja paviljonide kohta tellijalt või www.
palupera.ee – Pakutakse tööd.
2.Teetruubi ehitus-remonttööd Neeruti külas
Truup (8 m) asub Kruusa-Pärdo-Vasila teel. Teostaja poolt materjal (truubitoru, kruus), töö, transport,
koristus. Enne hinnapakkumuse esitamist leppida
kohtumine objektil kokku maakorraldajaga (Tõnu
Kukk 7679504, 5286490), et lähteülesannet
arutada. Tulenevalt Teeseaduse § 25¹ (avalikult
kasutatava tee teehoiutöö) esitada komplektne
pakkumus märksõnaga „Truup“ Maanteeameti
poolt väljastatud teehoiutööde tegevusluba omava
ettevõtja poolt. Info tee ja truubi kohta pildis www.
palupera.ee – Pakutakse tööd.
Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67514
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus
või soovi korral e-post palupera@palupera.ee. Info
tel. 76 79 501, 51 74 740.

Täname!
Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskond ja
Palupera vallavalitsus tänavad noori,
kes täites oma kodanikukohust, olid
suureks abiks Palupera valla rajatise
rüüstajate leidmisel.
Tänu teile on varastatud vara taas
oma õiges kohas tagasi.

3. juuni hommikul kogunesid kogu Palupera kooli
pere ja külalised kohalikule staadionile, et avada
kunstmurukattega spordiväljak – mini-arena.
Ümbruskonna kõige kaasaegsemal kunstmurukattaga väljakul on võimalik mängida saalijalgpalli, võrkpalli ja tennist. Talvel saab sellele kattele
teha liuväljaku. See suurepärane spordiväljak sai
teoks koostöös Palupera valla, Palupera Põhikooli ja MTÜ P-rühmaga. Vahendeid ehituseks saadi
külade uuendamise ja arendamise investeerimistoetuse Eesti MAK 2007-2013. a meede 3.2st.
Pärast avakõnesid ja vallavanema resultatiivset
avalööki hakkasid oma oskusi demonstreerima
kohalikud jalgpalli poisid-tüdrukud ning külalised
Rannust ja Rõngust.
Selle platsi sünnilugu ulatub aastate taha ja
tänusõnu saab öelda paljudele. See oli üle 10 aasta
tagasi, kui üleriigiline külaliikumine Kodukant
hakkas külaseltse koolitama, kuidas koostada küla
arengukava ja kuidas taotleda vahendeid erinevatest fondidest.
Valgamaa Kodukandi kordinaatori kutsel sattusid ka Palupera küla esindajad nendele koolitustele ning saigi koostatud küla arengukava ja
hakatud selle põhjal taotlema oma unistuste elluviimiseks vahendid erinevatest külaelu arengut toetavatest fondidest. Selle perioodi jookusul on ehitatud valmis Palupera staadion, külamaja ja puhkeala ning viidud ellu rida väiksemaid projekte.

Kõike seda poleks saanud teha ilma Palupere valla toetuseta, kes on projektide toetuseks
ikka vahendeid leidnud. Suurepärane koostöö on
olnud ka kohaliku kooliga, kes on oma õlule võtnud
just staadioni hooldamise. Samuti on tänusõnad ära
teeninud FC Elva jalgpalliklubi, kes on meie noori
juba aastaid treeninud ja aitab kasutust leida väljakutele, korraldades Paluperas mitmeid turniire ja
Eesti jalg-palli meistrivõistluste madalamate liigade
mänge.
Samuti tänan arvukaid abilisi, kes on oma aega ja
tahet panustanud ühistegemistesse.
Kõigile toetajatele ja abilistele SUUR AITÄH!
MTÜ P-RÜHM nimel KALEV LÕHMUS

Kümme aastat külastusmängu „Unustatud mõisad“

T

aas ootavad külalisi tutvuma oma maja ja
tegemistega Eestimaa kakskümmend kuus
mõisat, milles asuvad koolid. Nende hulgas
ka Palupera mõis, mis valmis 1860-ndatel aastatel
endise hoone kohale. Mõis on historitsistlik härrastemaja. 1933. aastal asus hoonesse kool, kus käesoleval
ajal töötab 81 õpilasega Palupera Põhikool.
Ootame tutvuma Palupera mõisaga järgmistel
kuupäevadel, et koos nautida mõisa ilu, võlu ja
kella kolme kontserte:
27. juunil kell 15.00 esineb noorteansambel Elvast
„KYBERORAVAD“.

6. juulil kell 15.00 esineb segaansambel „ Helisev
horoskoop“.
7. juulil kell 15.00 laulab Madis Sadam.
27. juulil alates kell 13.00 kuni hilisõhtuni Vahemetsa talu õuel vabaõhulavastus „Jalutu“.
28. juulil kell 15.00 mängib Konguta külakapell.
10. augustil kell 15.00 laulab teeneline rahvakunstnik Voldemar Kuslap.

Pakutakse tööd
MTÜ Hellenurme Mõis
eralasteaia direktorile
MTÜ Hellenurme Mõis korraldab avaliku
konkursi eralasteaia direktori ametikoha (1,0)
täitmiseks.
Nõudmised kandidaadile
1.Vastavus haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §3 sätestatud nõuetele.
2. Väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus.
3. Avatud ja loominguline mõtteviis.
4. Väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus.
5. Analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, õpi- ja otsustusvõime, pingetaluvus.
6. Varasem juhtimiskogemus.
7. Arvuti kasutamise oskus.
Konkursil osalemiseks esitada
1. Avaldus
2. Elulookirjeldus
3. Ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad
4. Nägemus lasteaia arengusuundadest ja
eesmärgid töötades direktorina ning kolme
aasta tegevuskava nende elluviimiseks tulenevalt olemasolevast olukorrast – lasteaed
mõisakompleksis, üks segarühm, koostöö
Palupera põhikooliga ja kohaliku omavalitsusega jms.
5.Palgasoov.
Dokumendid palume esitada MTÜle Hellenurme Mõis hiljemalt 17. juuniks 2013. a direktori asetäitja Maimu Noorhani meiliaadressile
maimu.noorhani@mail.ee või postiga ühingu
aadressil Hellenurme, Palupera vald, 67514
Valga maakond. Võimalik, et kandidaadid
kutsutakse etteteatamisel ka vestlusele.
Lisainformatsioon telefonil 7679506.

Kohtumiseni Palupera mõisas!
Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Palupera põhikooli edukad õpilased
Hinnetele „väga hea“ õppisid lõppeval õppeaastal järgmised õpilased:
Margo Raudsepp ja Hendrik Uuemaa 1. klassist,
Caroliis Miks ja Annika Roodla 4. klassist ning
Artur Lõhmus 9. klassist.
Hinnetele „väga hea“ ja „hea“ õppisid järgmised õpilased:
1. klassist Andri Aarna, Kaspar Paulus ja Tarmo
Põldsalu;
2. klassist Renaldo Aarna, Kevin Heinmets, Kadri
Laas, Raiko Lemberg, Grete Tiganik ja Marite-

TULGE PALUPERA
JAANITULELE!
Palupera staadionil 22. juunil.
KÕIK PARIMAS HEADUSES, JÕUKATSUMISED
VÄIKESTELE JA SUURTELE.
17.00
JALGPALL
19.30
ALGAVAD JÕUKATSUMISED KÕIGILE.
Tantsuks mängib ANTI MEHISE „ONE MEN
BAND“.
Info: 5139 071 Kalev

Marielle Treial;
3. klassist Danjel Juškin, Andri Koitla, Rasmus
Piht, Tiiu Triin Tamm ja Erko Tiimann;
4. klassist Kertu Kikas, Rena Tiganik ja Deimo
Sarapson;
5. klassist Carola Trixibell Komlev ja Karmen Käos;
6. klassist Argo Jentson, Kerttu Lemberg, Andre
Lõhmus, Ave Riivik ja Triin Tiimann;
7. klassist Merilyn Terve;
8. klassist Dajana Juškin ja Tanel Riivik;
9. klassist Teele Tamm ja Marlene Bandis.

Palupera valla noorte fotonäitus

„Noorte võimalused
Palupera vallas”
7.–25. juunini Nõuni Kultuurimajas.
27. juunist 10. augustini Unustatud Mõisate külastuspäevadel Palupera mõisas.
18.–25. augustini Hellenurme Kultuurimajas.
Lisainfo: Deivi Sarapson, deivi.sarapson@gmail.
com, 5666 5643.

Viimased ülesanded enne kooliaasta lõpetamist
Veel enne kui tänavused 9. klassi õpilased kooli
lõpetavad, on neil täita tähtis ülesanne: anda oma
teadmised ja oskused edasi noorematele koolikaaslastele. Atmosfääriuuringutega jätkavad 6. klassi
õpilased.
Viimasel kolmel aastal on Palupera Põhikoolis
tehtud atmosfäärivaatlusi rahvusvahelise programmi GLOBE raames. Eelmisel aastal ühinesime
keskkonnaprojektiga Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks. Sellele õppeaastal hakkasime
määrama atmosfääri optilist tihedust (AOT). Kool
sai selleks puhuks fotomeetri ja programmi, mille
abil saab kindlaks määrata päikeselt maale jõudva
päikesekiirguse intensiivsust. Päikese fotomeetrid
sai Eesti laenuks Prantsuse GLOBE programmilt.
Kõigi nende programmide käivitamise ja aktiiv-

Artur ja uued
GLOBElased
Triin, Gretten,
Andre
ning
Janno.

Nõuni Purjeklubi avas vastavalminud ellingu ehk paadikuuri 2. juunil. Samas avati ka
klubi navigatsioonihooaeg.

PALUPERA PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS
toimub 19. juunil kell 18.00.

HEI-HEI tore rahvas!
Olete oodatud pühapäeval, 23. juunil algusega kell 20 Nõuni raamatukogu parkimisplatsile

JAANITSIMMANILE!
Esinevad meie maja taidlejad,
lustakad võistlused väikestele ja suurtele,
Jaanid süütavad jaanitule,
tantsutuurid keeravad üles Bruno mõnusad
tantsulood.

ARMILDA KASE – 101
Tugevat tervist ja jätkuvalt
soojust enda ümber!

sete ning järjepidevate mõõtmiste eest tänan väga
tublisid 9. klassi lõpetajaid GLOBElasi: Artur
Lõhmust, Kris Käost, Martin Vaeranda ja Mauri
Kozlovskit. Edukat eksamite sooritamist ja õnne
edaspidiseks!
Edasi tegutsevate GLOBE-laste nimel ARVET SILK

Õnnitlused Palupera
vallavalitsuselt ja -volikogult.

7. juuni 2013

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Valgamaa koor Võru laulupeol

S

egakoor U-Tuur osales 1. juunil Kubijal toimunud võrukeelsel laulupeol Uma Pido, mida
peeti juba kolmandat korda. Meie koorile oli
see teine kord omanäolisest peost osa võtta.
Laulupeo laule hakkasime õppima aasta alguses.
Võrreldes eelmise korraga tundusid laulud
seekord raskemad nii teksti kui ka seade poolest.
Alles koondproovides, kus meid juhendasid laulupeo dirigendid (kellest paljud on ka laulude muusikaautorid) saime aimu, kui ilus ja huvitav on segakooride repertuaar sel aastal.
Võru Kubija võttis meid vastu imelise männilõhna ja kuumusega, mis proovide ajal kahjuks nii
mõnegi väiksema laulja pani minestama. Õnneks
on U-tuuri seltskond sitke ning me pidasime pika
proovipäeva vastu.
Kontserdi ajaks oli Kubijale kokku voorinud
tuhandeid inimesi üle Eesti ja kaugemaltki. Ka
kuulsusi võis kohata. President Ilvest seekord küll
polnud, kuid rahva seas särasid paljude laulude
autor Aapo Ilves, europarlamentäär Ivari Padar
ning loomulikult Contra, kes kontserdipäeva hommikuks jõudis tagasi oma vana-Võrumaa jooksult.
Nagu ikka, algas pidu mudilas- ja lastekooridega,
seejärel tuli nais-, mees- ja segakooride aeg. Sündmusele lisas pidalikkust uus Võrumaa lipp, mis
õnnistati sisse ning seejärel kõrgele laulukaare alla
saadeti. Kooride vahetuste ajal kõlas regilaul Mari
Kalkuni, Anu Tauli, Urmas Kalla ja Taisto Uuslaili

eestvedamisel ning humoorikaid vahepalasid pakkusid Laheda Muti`. Laulupeo sümboliteks olid vesi ja kivi, mis
tegid laulukaare esise platsi visuaalselt
väga ilusaks tegid, samuti pakuti vaatamiseks ja kuulamiseks Uma Pido sümbolipilli – kivipilli.
Ühendkooride ajaks oli laulukaar
täitunud sadade suurte ja väikeste lauljatega ning siis kõlasid peo hitid nagu
Puupää rocknroll, Popurrii ja teised.
Suureks finaaliks oli aga seekord
kokku seatud palve Piksele, et see
meid, eestlasi, ikka hoiaks ning kaitseks. Lõpuks suur kõmakas (et tõeline
Pikne ikka kuuleks) – ja selleks korraks
oligi laul lauldud. Õnneks läks melu
edasi Untsakate saatel ning meie väike
seltskond pani peole toreda punkti tõelise ühistantsuga. Tagasiteel bussis võtsime Margiti helihargi juhatusel laulikud veel siiski lahti, et armsaks
saanud lauludega seekord kenasti hüvasti jätta.
Mõni siiski jääb ka repertuaari.
Täname oma juhendajaid Evaldit ja Margitit
ning loodame, et osaleme ka IV Uma Pidol.
Meie piirkonnast osalesid peol veel TõllistePuka-Sangaste ja Eveko segakoor ning Palupera
valla naiskoor.
KERSTI SALUJÕE

Lusikad Puka valla uutele ilmakodanikele
Lastekaitsepäeval, 1. juunil
toimus Puka vallas igaaastane uute vallakodanike
vastuvõtt.
Perioodil 1. juuni 2012
– 1. juuni 2013 on sündinud
18 uut kodanikku. Vastuvõtule olid kutsutud pered
koos uute ilmakodanikega.
Vallavanema
Heikki
Kadaja ja lastekaitse ametniku Marika Uibo õnnesoovide ja tervituste saatel said
emmed graveeritud lusika
ja vallakodaniku tunnistuse
ning issid tugeva käepigistuse ja lilleõie.
Vastuvõtt lõppes ühise
koogisöömisega.

Toimekas kevad Aakre Lasteaed-Algkoolis

Puka Vallavalitsuses
maikuus

Lõpupidu Puka
lasteaias

M

aikuu lõpp on üks suur lõpupidude aeg.
Elu esimene lõpupidu on lasteaia lõpupidu. Sellele järgnevad veel paljud, aga
esimene väike õppeasutus, mille lõpetamist tähistada, on lasteaed. Nagu ütleb meie eurolaulik, on
iga lõpp jälle millegi uue algus ja sellepärast pole
kurvastamiseks eriti põhjust. Lasteaed saab küll
läbi, aga uued algused on kõik ees ootamas. Järgmisena ongi ees ootamas kool ning lasteaia vanimast rühmast saab kooli kõige pisem rühm.
Sellele vaatamata on kurb ikka. Lapsed, kellega
koos oldud mitu aastat, keda juba tunned iga
kandi pealt, oled ära harjunud, nagu oma perega
– ja äkki ongi kõigel lõpp ja käes lõpupidu.
Tänavu lõpetasid Puka lasteaia 10 last, suures
ülekaalus poisid – 7 poissi ja 3 tüdrukut. Oli tõsiseid mehi ja naljatilku, oli vaiksemaid ja tulesädemeid, oli tasaseid ja jutukaid. Igaüks omaette
isiksus ja teistest täiesti erinev.
Lasteaeda tulles olid need 10 tublit tegelast
pisikesed ja toimekad, kes arglikult ema-isa käest
lahti lasid ja lasteaiamaja pikkadeks tundideks
omaks võtsid. Nüüd on sirgutud suureks ja tublik
koolilapseks.
Alles hiljuti jagasid lapsed oma mõtteid sellest,
kelleks nad tahavad tulevikus saada. Selgus, et
meie hulgas kasvas tulevane lasteaiaõpetaja, laulja,
baleriin, teadlane, kopa- ja traktorijuht, ehitaja,
politsei, tuletõrjuja ja rallisõitja. Need on ilusad
mõtted ja unistused, mis aitavad elus edasi.
Alguses hakkame uusi lapsi, kes teie asemele
tulevad, võrdlema ühe või teisega teist, leiame
ühiseid jooni olemises või käitumises, mõnikord
ka väikses sarnasuses.
Soovime teile kõigile head kooliteed, selle
mõiste igas tähenduses!
Põngerjate rühma õpetajad
MILVI, NELE ja INGRID

K

evad on kõikides lasteasutustes kiire aeg.
Väljasõidud, kevad- ja lõpupeod. Nii meilgi,
Aakre Lasteaed-Algkoolis.
Mai lõpus pärast traditsioonilist kooli kevadpidu
kogunesid kooli ja lasteaialaste pered kooli väravasse. Kolme aasta tagune mõte kooliparki looduse
õpperada rajada on nüüdseks teoks saanud.
Õpperada koosneb 20 eesti tuntumast ja vähemtuntust puust, iga puu kohta on sildil huvitavat
informatsiooni. Kõik saavad näha sama puud igal
aastaajal ja teda katsuda, nuusutada. Raja valmimisel täname endisi ja praegusi Aakre LasteaedAlgkooli töötajaid, lapsevanem Rein Undritsat
ilusate siltide valmistamise eest, kohalikke ettevõtteid materjalide eest ja loomulikult kõiki meie
peresid, kes aitasid perepäeval sildid maassse
kaevata. Koos tehtud asi on ikka armsam.
1. juunil saatsime meie kooli 6. klassi lõpetajad
teele. Sellel kevadel lõpetasid Aakre kooli Marten
Kask, Karl Markus Krillo, Joonas Laks ja Grete
Kõks, tema sai väga tubli õppimise eest kiituskirja.
Jõudu ja nutikust neile uutes koolides!
3. juunil käis lasteaed ekskursioonil Viljandi
Nukuteatris. Pärast etendust tegi teatri direktor
meiega ringkäigu maja ruumides ja ka lava taga.
Meie sattusime Viljandi Nukuteatrisse esimest
korda kuigi teater on juba 58 aastat vana. Väike
teater võlus oma hubasusega kõiki. Nii, et iga päev
võib tuua üllatusi.
Lossimägedes vanade müüride vahel uudistades
pidasime pisikese ajaloohõngulise pikniku. Poolel
koduteel astusime läbi Polli Aiandusuuringute Keskusest, kus lasteaialapse Henri vanemad Neeme
Univer ja Krista Tiirmaa tutvustasid keskuse tegevusi. Kiikasime hoidlatesse, saime aimu katsetest
õunte säilitamisest ning nägime mahlade pakendamist. Ei puudunud ka magus osa, mis laste meelest
ei olnudki eriti magus, sest toodetesse ei lisata
suhkrut ega vett. Saime maitsta õunamahlu erine-

AMETLIK INFO

Kirjandivõistlusel
osalejad käisid
maanteemuuseumis

Aakre Algkooli kuuenda klassi lõpetajad
Grete Kõks (lõpetas kiituskirjaga), Marten
Kask, Joonas Laks ja Karl Markus Krillo vanematega ning klassijuhatajad Anneli Sarnit
ja Eda Luht.
vate lisanditega ja ka mustikamahla. Uudiseks oli
kuivatatud õunapüreest hapukas maiustus. Hiljem
kuulsin, et Viljandis kutsutakse seda toodet kummikuks (lühend sõnast kummikomm) ja et ta on
paljude laste lemmik. Nii on meil eesti oma kummikomm. Polegi vaja osta igasuguseid värvainetega välismaiseid hapusid usse. Soovijad ostsid koju
viljapuuistikuid.
4. juunil toimus kooli kevadekskursioon Setumaale. Lasva veetorn, Ilumetsa kraatrite matkarada, Nohipalu Valgjärv, Seto talumuuseum Värskas
– need olid vaid mõned meie reisisihid. Oli huvitav
päev.
Ja ongi kooliaasta jälle läbi. Ilusat suve kõigile!
ÕPETAJA LIINA LAASER

23. mail avanes võimalus minna maanteemuuseumisse meie kooli neljal õpilasel, kes eelnevalt
olid osalenud kirjandivõistlusel “Raudteerööpad
lähevad alati koos”.
Maanteemuuseumisse jõudnult külastasime
esmalt sealset liikluslinna, kus oli võimalik oma
juhioskust proovile panna. Katsetasime turvavöö
vajalikkust. Selleks istusime autosse ja panime
endale turvavöö peale, siis hakkas auto pöörlema ja oligi näha, et turvavöö ei lasknud meil
maha kukkuda. Samuti räägiti meile, et veepudel
saab 60kilomeetrise tunnikiiruse juures telliskivi
raskuse. Pärast seda vaatasime vanu liiklusmärke,
mis sarnanesid tänapäevastele. Käisime erinevatel teedel ja nägime erinevate väljelaskeaastatega
masinaid.
Kui päevakava oli lõppenud, siis kogunesime
saali, kus pärjati tublimaid. Päeva lõpus toimus
traditsiooniline tordisöömine. Üritusel rõhutati, et ronge peaks nüüd ja ka tulevikus rohkem
tähele panema ning raudteel mängimine ja kõndimine ei tohi kellelgimõttessegi tulla.
See üks tore ja õpetlik päev muuseumis.
Täname ürituse korraldamise eest Eesti Maanteemuuseumi Varbusel Põlvamaal ja Lõuna Prefektuuri Korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse vanemkomissari Linda Oksa.
Puka Keskkooli 8. klassi õpilased
DAGMAR TIIRMAA ja RISTO JOHANSON

Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle
Vana Komsi 10/04 kV mastalajaama ja 0,4 kV maa ja
õhukaabelliinide ehitamiseks, asukohaga Komsi küla.
Väljastati kirjalik nõusolek Teppani kinnistu omanikule temale kuuluvale maaüksusele abihoone rajamiseks.
Väljastati OÜ Elektrilevi taotluse alusel kasutusluba
ehitisele: Vaardi 15/0,4 kV mastalajaama 0,4 kV maakaabelliinid ja kaablikilbid.
Väljastati kirjalik nõusolek Tinno-Tiitso kinnistu
omanikule temale kuuluvale maaüksusele väikeehitise
- aiamaja ehitamiseks.
Seati Puka vallas Pühaste külas asuvale Mulgi kinnistule nr 850940, katastritunnusega 60801:001:1323, sundvaldus. Sundvaldus seati Eesti Energia Võrguehitus ASi
koostatud projektis „Pühaste alajaama 0,4 kV fiider F3
rekonstrueerimine maakaabelliiniks” ettenähtud asukohas ja ulatuses.
Toetati MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu 50.- euroga
seoses Puka kooli kuld- ja hõbelennu kutsumisega keskkooli lõpuaktusele.
Otsustati maksta toimetulekutoetust kuuele, ühekordset toetust neljale, kokku 260.-€, sünnitoetust ühele 319,56
€ ja matusetoetust neljale (a’63,91 €) taotlejale.
Lõpetati hooldus ning määrati uus hooldaja ühele
puudega isikule.
Alates 1994. aastast on Laste ja Noorte Kriisiprogramm
korraldanud leinatoetuslaagreid. Sellel aastal on programmi kestvus on üks aasta, see algab juunist ning
kestab 2014. aasta aprillini. See sisaldab individuaalset
nõustamist, lastele suvist 8-päevalist leinatoetuslaagrit Läänemaal Pivarootsis 10.-17. august 2013 ja sügisel
3päevalist jätkulaagrit novembris 2013. Laagri eel ja vahepeal toimuvad piirkondlikud perekohtumised täiskasvanud pereliikmetele ja individuaalsed tagasisidestused.
2013. aastal osaleb Puka vallast selles programmis kaks
last ja nende pere. Vallavalitsus toetab nimetatud programmi 480.- euroga;
Jalgpalliklubi FC Elva klubi koosseisust on valitud osalema Rootsis 26. juunist 1. juulini 2013 toimuval võistlusreisil Puka valla tublid jalgpallurid Henri Härm, Robin
Paring ja Calvin Savisaar. Vallavalitsus toetab eelpoolnimetatud osalejaid võistlustel osalemise kulude katmisel
kokku 150.- euro ulatuses.
Puka lasteaia mängulinnaku ehitaja leidmiseks kuulutati välja konkurss. Parima pakkumise, mängulinnaku
“Praktik 0305”, esitas Atix OÜ. Nimetatud mänguväljak
on kõige otstarbekam ning võrreldes teiste pakkumistega
on see mitmekülgsem ja suurem ning võimaldab lastel
rohkesti erinevaid tegevusi.
Otsustati kuulutada välja hange valla majandusjuhatajale sõiduauto ostmiseks.
Otsustati Kuigatsi Külaseltsile anda tegevustoetust
13 920.- euro ulatuses.
Väljastati kasutusluba Kuigatsi Külamaja välisfassaadile.
Ragn-Sells AS (registrikood 10306958) taotleb
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonilt jäätmeloa L.JÄ/319220 muutmist. Taotluse kohaselt soovitakse
suurendada koodiga 10 01-jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmete kogust kuni 500 t/a.
Vallavalitsus nõustub jäätmeloa sellekohase muudatusega;
Väljastati kasutusluba Puka Keskkooli juurde ehitatud abihoonele.

8. juunil Puka Rahvamajas
Pärimuskultuuri pada,
tegutsevad õpitoad.

Kell 18.00 välilaval Nõmme Kultuurikeskuse
ja Puka valla taidlejate ühiskontsert.
Üritus on tasuta.

22. juunil kell 22.00
Jaanituli
Puka Rahvamaja pargis.
Üritus on tasuta.

Aakre küla jaanituli
22. juuni kell 21.00,
tantsuks mängib Evald Raidma.

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

Keeni koolis toimus
unikaalne spordipäev

K

Eesti Pandipakend korraldas loodussõbraliku kooli
kampaania, millest võttis osa ka Keeni Põhikool. Kampaania algas eelmise aasta novembris ja kestis 5 kuud.
Kõik üldhariduskoolidest kogutud pakendid suunati
täies ulatuses taaskasutusse. Loodussõbraliku kooli
kampaania eesmärk oli suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate
vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutamisse
suunamise tähtsust.
Meie kooli õpilased olid väga tublid ja me võitsime
loodussõbraliku kooli tiitli ning unikaalse spordipäeva
Eesti spordikangelaste Mart Poomi ja Martti Aljandiga.
Aunimetus tuli tänu sellele, et Keeni Põhikoolis koguti
kõige enam pandipakendeid ühe õpilase kohta.
Auhinnapäeva oodati pikisilmi ja suure põnevusega.
Teisipäeval, 28.mail toimuski „teistmoodi koolipäev“.
Kogu koolipere kogunes kooli kõrvale muruplatsile, kus
tervitussõnad ütles ja auhinna andis üle Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal. Kogu meeleolukat päeva
juhtis Valdo Jahilo.
Lapsi ootas palju põnevat: sai visata täpsust, taguda
jalgpalli, võistelda orienteerumises, läbida täispuhutud
takistusriba, katsuda jõudu sumomaadluses, ronida
mööda kõrget ronimisseina, valmistada rinnamärke ja
panna proovile oma teadmised viktoriinis. Koos lastega
sportisid ka Mart Poom ja Martti Aljand. Spordikuulsused jagasid kõigile soovijaile autogramme ja poseerisid
fotografeerimiseks. Päevast osavõtjaile oli kaetud ka
tervislike suupistetega toidulaud.
Auhinnapäeval olid uudistamas ka mõned vilistlased
ja lapsevanemad. Lapsevanem Piibe Vällo ütles muu
hulgas, et alguses tundus üritus üsna utoopiline. Kuidas meie väike kool suudab võistelda suurte koolidega
ja kuidas nii suur üritus meie koolis üldse hoogu võtab
ja teoks saab? Seda suurem oli üllatus, et võit siiski tuli!
Marjaana Lehepuu sõnul hoidis kogu nende suguvõsa
kohe algusest peale pöialt, et võit tuleks ja selleks anti
panus ka pakendite kogumisel. Airi Linde ütles, et päev
oli väga tore ja maalastele oli seda väga vaja. Eesti
Pandipakendi büroo- ja turundusjuht Kerttu-Liina Urke
mainis olulisena, et võit tuli just pisikesse maakooli,
kus osatakse auhinda ka vääriliselt hinnata. Ta tnnustas
ka seda, et toimus koolisisene võistlus kõige usinama
koguja tiitlile.
Mart Poom ja Martti Aljand nautisid tegevusi koos
lastega ja laususid, et neil oli väga meeldiv veeta päev
Keenis roheluse, rahu, sõbralike inimeste ja imeilusa
looduse keskel. „Hea võimalus Tallinnast eemale saada,“ ütles Martti Aljand.
Enne selle päeva kõige põnevamat hetke toimus
autasustamine, kus suured kommikotid said parimad
orienteerujad Veiko Grossberg, Erki Toomemägi, Raigo
Rose ja Artur Hints ning kiireimad takistusraja läbijad
Kristiina Linde ja Silver Linde. Siis astus lavale paljude
lemmik Getter Jaani, kes andis väga meeleoluka kontserdi. Kõik päevast osavõtjad olid rõõmsad ja rahul.
Sellise koolipäeva nimel lubati järgmisel aastal veelgi
rohkem pingutada. Aitäh toreda päeva korraldajatele!
MAIRE ROIO

Keeni Põhikooli lõpetajad
Aive Allik
Käroliin Duhova
Artur Hints
Henri Korbun
Martin Krikman
Lella Pruuli
Kärt Valge

Janek Bajarskas
Cätlyn Ereline
Taavi Jaaksoo
Mart Krikman
Silver Linde
Raigo Rose

aks aastat on möödunud ajast, mil alustasime Keeni koolis projektiga „Elu kultuuride areneenil“. Nüüdseks on läbi viidud palju üritusi ning
toimunud viimased kohtumised.
Aprillikuus võõrustas Keeni kool oma 7 partnerkooli esindajaid: külas viibisid 13 õpetajat, 13
õpilast. Kogu nädal, 8.-13. aprillini, elati suures
elevuses kogu koolis ja võõrustavates peredes.
Meie kohtumise seekordne teema oli „Rahvusköök“. Kõik riigid oli kohale toonud parima
tooraine ning kaasa võtnud osavaimad õpilasedõpetajad, et oma riiki väärikalt esindada. Koos
katsime rahvusroogadega laua ning saime teada,
kuidas roog oli valmistatud. Otse loomulikult
maitses kõik oivaliselt! Valmis Eestis Keeni koolis
valmistatud rahvusroogadest kokaraamat, õpilaste koostöös valmis kooli seinale ilus õunapuu.
Külalised said osa Eesti kultuurist ja kommetest. Külastasime Maanteemuuseumi, Mooste
mõisa, Eesti Põllumajandusmuuseumi. Õppisime
leiba küpsetama, saime osa setude kultuurist, õpetasime ja õppisime rahvatantse, õpilased külastasid AHHAA teaduskeskust ning õpetajad kokkasid koos Maitseelamuste kojas.
Üle vaadatud said ka kohalikud vaatamisväärsused: Valga muuseum ning Kutsehariduskeskus, Sangaste loss, Nõiariik koos liikluslinnakuga. Kohtuti kohalike omavalitsuste esindajatega. Ilmad olid sel ajal veel talvised, kuid muljed
tulised. Lapsed lahkusid Eestist pisarsilmi ning
üksteisele anti lubadusi suvel kindlasti taas kokku
saada. Õpetajad avaldasid arvamust, et küllap
küsitakse nende käest nüüd lennukis lisakilode
eest mõned eurod lisaks.
Viimane projektikohtumine toimus 10.-15.
maini Bulgaarias. Sõit Keenist Koteli linna võtab
aega umbes 18 tundi. Kotelis on meie partneriks kool, mille õpilased õpivad professionaalsel
tasemel Bulgaaria rahvatantse, -laule ja -muusikat. Ka meie saime osa mitmest suurepärasest
kontserdist ning õppisime ära paari lihtsama rah-

Kalmistupühad
Sangaste kihelkonnas
24.06

11.00
13.00

7.07
14.07
21.07
8.09

11.00
11.00
11.00
11.00
13.00

30.06
30.06

Sangaste kogudus
Sangaste.
Sangaste kirikus jaanipäeva
jumalateenistus armulauaga.
Priipalu kalmistu.
Ilmjärve kalmistu.
Puka kalmistu.
Sangaste kalmistu. Sügisene
kalmistupüha.
armulauaga jumalateenistus
Sangaste kirikus.

Laatre kogudus
Laatre esimene kalmistu.
Mängib pasunakoor.
13.00
Laatre teine kalmistu.
11.00

Kalmistupühadega pühapäeviti toimub Sangaste
kirikus jumalateenistus algusega kell 13.00.
30. juunil kirikus jumalateenistust ei toimu.
Kõigil kalmistupühadel võtame vastu lahkunute
mälestamissoove ja kutsume üles oma kalmulisi
meeles pidama tänus ja armastuses.

vatantsu liikumised.
Projektikohtumisel viibinud olid vaimustunud
Bulgaaria kaunist loodusest, vaadetest mägedele, viinamarjaistandustest, õitsvatest roosidest,
Mustast merest, vanadest puitarhitektuuriga
majadest, eesli- ja hoburakenditest. Külastasime Bulgaaria endist pealinna Veliko Tõrnovot,
sadama- ja kuurortlinna Nessebari.
Bulgaaria kohtumise teemaks oli „Rahvuslik
käsitöö“. Külastasime mitmeid etnograafia- ja
koduloo- ja vaibamuuseume.
Osalenud õpilased kujundasid endile Bulgaaria rahvariietes nuku. Projektikohtumine Bulgaarias oli partnerkoolidele viimane ning seetõttu
kujunesid kõik päevad ning eriti viimased õhtud
üliematsionaalseteks. Vahetati kõikvõimalikke
aadresse ning numbreid ja pisaraid ning jagati

ohtrasti kallistusi.
Tänu Comeniuse projektile said meie õpilased
ja õpetajad endale uusi sõpru ning nii mõnigi
uue „õe„ või „venna“. Ka lapsevanemad pingutasid tublisti ning tuletasid oma võõrkeeleoskusi
meelde.
Aitäh kõikidele peredele, kes külalisi lahkelt
võõrustasid. Suur tänu ka kõikidele Keeni kooli
õpetajatele, töötajatele ja õpilastele, kes projekti edukusele kaasa aitasid. Võõrkeelepraktikumi ja „ellujäämiskursuse“ läbisid kõik projektis
osalenud hindele „5+“. Projekti „Elu kultuuride
areenil“ praktilised tegevused on lõppenud, kuid
omavaheline suhtlemine jätkub ning suvised
külaskäigud seisavad alles ees.
VETE HAINSOO, projektijuht

KUULUTUSED
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OÜ PURTSI GRUPP müüb
lõhutud küttepuid koos kohale
toomisega. Info telefonil 5383
7099

OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. 51978500

506 7848
ehitusest@gmail.com

Viljapuude lõikamine ja ohtlike
puude langetus. Tel 5162812,
www.arboristid.ee
Müüa lõhutud küttepuid
(lehtpuu, al. 26 eurot/rm, kask
32 eurot/rm) Hind koos veoga.
Koorem 6 rm. Tel 5394 6271
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

metsa- ja põllumaad.
tel. 50 72 544

Müüa kuivi küttepuid kohaletoomisega. tel. 5055702
Otsin rohu niitjat Puka alevis.
53310980
Perekond ostab maakodu vaikses
piirkonnas. Ahto, tel 5668 6892,
ahto@hiis.ee

Müüa PERUUNIKANDRA
lilletaimi (1 tk - 50 senti). Helista
5254 896.

www.erametsa.ee
Seoses töömahu
suurenemisega
suvisel perioodil

otsime
Kääriku Spordikeskusesse

TOATEENIJA-KORISTAJAT
ja KÖÖGI ABITÖÖLIST.
Töö sobib ka noortele,
väljaõpe kohapeal.
INFO tel. 530 51265

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

JÄ RVEJOOKSUD 2013

Teade
Otepää Aianduse ja
Mesinduse seltsi

Info ja registreerimine www.stamina.ee/jarvejooks

reklaami- ja kuulutuste
hinnad
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

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

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

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line
hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
kuulutus fotoga
8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

MESINDUSPÄEV
toimub 6. juunil 2013 kell
11.00 J.Hurda 5, Otepääl
AMS majas.
Mesilasemade müük.
Juhatus
VVV matkapäev 16. juunil
kell 10.00 PÄIDLAPALUS.
Matk mööda metsloomade
radu allikasoo piirkonnas.
Matka kestus 3-4 h. Jalga
kummikud. Koguneme ElvaVitipalu maastikukaitseala
Kruusakarjääri teeristis, AlaLooga bussipeatuse läheduses. Retkejuhid Siiri Kaarna
ja Evelin Toom. Lisainfo:
tel: 53437597 Siiri, Evelin
5219239.

Südamlik kaastunne lähedastele

NIKOLAI KIURU

Avaldame kaastunnet Salele
armasa äia

lahkumise puhul.

Merike ja Mart perega.

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

Südamlik kaastunne Helile kalli

Avaldame sügavat kaastunnet
Majale, Jürile ja Jaanile peredega
armsa abikaasa, isa ja vanaisa

kasuisa

NIKOLAI KIURU

Otepää Gümnaasiumi algklasside
õpetajad, Rutti, Krista

kaotuse puhul.
Elduri pere

See valu, mis südames teil
see kaotus, kurbus ja lein
paneb kaasa tundma ka meid.

Urmas Park. Südamlik kaastunne

venna
surma puhul.
KÜ Kannistiku Kaks elanikud.

19.04.1936-24.05.2013

NIKOLAI KIURU

surma puhul.

surma puhul.

MALLE MARKOV

Südamlik kaastunne Majale ning
Jürile ja Jaanile perega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

NIKOLAI KIURU
kaotuse puhul.

Piret, Maret ja Rein perega.

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial
vaid heliseb igavesti.

Südamlik kaastunne Majale, Jaanile
ja Jürile peredega kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja äia

NIKOLAI KIURU
surma puhul.

Evi, Thea ja Margo perega.

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks.

Südamlik kaastunne Majale,
Jaanile ja Jürile peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja
vana-vanaisa

NIKOLAI KIURU
surma puhul.

Kaja, Karl, Toomas ja Reet
peredega.

MITMESUGUST
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Otepääl tunnustati
kodukaunistajaid
4. juunil, Eesti lipu päeval tunnustas vallavanem
Merlin Müür Otepää kauneid kodusid, kinkides
neile sinimustvalged mastivimplid.
Traditsioon Eesti lipu päeval kinkida Otepää valla kodanikele, kes on oma panuse andnud Otepää
kaunimaks muutmiseks, sini-must-valged vimplid,
sai alguse eelmisel aastal. Vimplisaajad on need
kodanikud, kes oma tegevusega aitavad kodukaunistamisest huvitunud kaaskodanikke.

Vimplisaajad 2013
Kädi Tamm, Saare 10, Otepää linn.
Kädi Tamm ehib igal suvel oma pereelamut
imeliste ripp-petuuniatest amplite ja vanikutega.
Suveti meenutab maja õitesse uppuvat nukumaja.
Täname Kädit inspireeriva eeskuju eest!
MTÜ Nuustaku Ühisturg, tegutseb Techne tankla
territooriumil Otepää vallas, eestvedaja ja juhatuse liige Karl Mõts.
Ühisturg on tegutsenud aasta. Ettevõtmise eesmärk on abistada ettevõtlikke inimesi, kes ei soovi
oma taimede, käsitööde ja teenustega ise turule
minna. Ühisturg on võtnud enda kanda toodete
ja teenuste vahendamise. Sügisel korraldati nunnunäitus, kevadel valmistati lindude pesakaste,
vahendatakse kauneid sepiseid. Ettevõte ei võta
vahendustasu.
Merle lillepood, Lipuväljak 13 A, Otepää linn,
Merle Tammela.
Otepää keskväljakul asuv lillepood on ümbruskonna rohenäppude ja kodukaunistajate populaarseim kogunemispaik. Merle ise ja tema poekese
müüjad annavad kõigile poe külastajatele alati
kaasa asjatundlikku nõu ning igakülgseid vajalikke
kodukaunistamise elemente.
Haljastusspetsialist ÜLLE KÜBARSEPP

Uus riiklik peretoetus
– vajaduspõhine
peretoetus
NB! Senise Sotsiaalkindlustusameti poolt makstava lapse-toetuse osas ei muutu midagi. Vajaduspõhine peretoetus pole selle asendus, vaid lisa!
Alates 1. juunist 2013. a saab kohalikele omavalitsustele esitada avaldusi uue riikliku peretoetuse
– vajaduspõhise peretoetuse saamiseks. Toetust
hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013. a.
See on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele. Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 2013. aastal perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale
vähemalt 14aastasele perekonnaliikmele on
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140
eurot kuus ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates
1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 eurot
kuus ühe lapsega perele ning 19,18 eurot kuus
kahe ja enama lapsega perele.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks
riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust
saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud
kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri. Toetust antakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kellele
makstakse lapsetoetust riiklike peretoetuste
seaduse alusel.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse
kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse
taotlemisele eelneva kolme kuu tulud, mis ei ole
allpool erandina välja toodud. Näiteks arvatakse
sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused
(v.a kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe
lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, igat liiki
pensionid, puudega vanema toetus, tulumaksu
tagastus, muu sissetulek.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks.
Seejuures peavad lapsed vastama vajaduspõhise
peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.
Täiendavat teavet vajaduspõhise peretoetuse
taotlemise kohta saab sotsiaalministeeriumi kodulehelt ja vallavalitsustest.

7. juuni 2013

Pühajärve rannas algas rannahooaeg

A

lates 1. juunist algas Pühajärve rannas rannahooaeg. Randa valvab G4S Eesti AS, rannavalve kestab 31. augustini. Rannavalve kontaktisikuks on Teet Lill 502 9411
Rannavalve töötab seitse päeva nädalas (kaasa
arvatud puhkepäevad ja pühad) iga päev kell 11.00–
21.00. Korraga on valvesl kaks vetelpäästjat, kelle
ülesanneteks on Pühajärve rannas külastajatele
rannavalve (vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi)
ning muude vajalike teenuste (suplusakvatooriumi
puhastamine, hooldus, tähistamine) tagamine.
Pühajärve rand on populaarne lõõgastuspaik.
Selle aasta „Teeme ära!“ heakorratöödega sai Pühajärve rand uue ilme – eemaldati ohtlikud ja haiged
puud, vananenud inventar ning õlitati suplussild.
Külastajaid ootab rannahoone, lastele on ehitatud
mänguväljak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Pühajärve rannas tegutsevad kaks toitlustusettevõtet, paadilaenutus, rannavalve. Olemas on dušši
kasutamise võimalus ja WC-d. Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild.
2011. aastal kuulutas Otepää Vallavalitsus välja
avatud riigihanke annavalve teenuse osutaja leidmiseks aastateks 2011-2013. Hankele laekus kolm

pakkumist, edukaimaks osutus G4S Eesti AS pakkumine.

Rannailma saab vaadata www.ilm.ee.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Rahvakogul
otsiti lahendusi
valla probleemidele

O

tepää Rahvakogu toimus 23. mail ja selle korraldas erakondadeväline kodanikualgatus
Otepää Kodanik, mõttetalgutel osalemine
oli avatud kõikidele meie kodukohast hoolivatele vallaelanikele.
Kodanikualgatus Otepää Kodanik loodi mõne
kuu eest. Selleks, et selgitada välja Otepää valla
kodanike tegelikud vajadused, mured ja ootused,
viisime läbi rahvaküsitluse enam kui 300s leibkonnas.
Küsitluse tulemusena saime palju häid mõtteid
meie valla elu-olu paremaks muutmiseks. Ideede
avalikul arutelul, Otepää Rahvakogul, osales üle
100 vallaelaniku.
Otepää Rahvakogu oli oma korralduselt sarnane
üle-eestilisele rahvakogule. Meile olid ürituse läbiviimiseks nõu ja jõuga toeks Rahvakogu korraldajad
Urmo Kübar ja Hille Hinsberg, ettevõtmist juhtis
meisterlikult Märt Treier.

Rahvakogu käsitles järgnevaid valdkondi:

LINNARUUM – mida teha, et Otepää linn ja külad
oleksid vallaelanikele mugavamad ja kaunimad?
TEENUSED – mida teha, et vallakodanikele vajalikud teenused oleksid kiiresti ja odavalt kättesaadavad?
ELANIKE ARV – mida teha, et Otepääle tuleks
elama rohkem inimesi, kes paneksid siin elu
käima?
ETTEVÕTLUS – mida teha, et ettevõtlus vallas
areneks ja pakuks rohkem häid töökohti?
JUHTIMINE – mida teha, et oluliste otsuste tegemine ja elluviimine oleks meie kõigi ühine asi?
Kõige rohkem pakkusid sajakonnale osalejale huvi
elukeskkonda ja teenuseid puudutavad küsimused
ning vallavõimu tegevus. Saime palju häid ideid.
Ning veelgi enam – Rahvakogu tõestas, et kui inimestele anda võimalus kaasa rääkida, on nad leidlikud, targad ja vastutust võtvad. Muuseas, see on
sama järeldus, millele tuldi Tallinnas üle-eestilise
rahvakogu järel, kuid lahendused ideede elluviimiseks on erinevad.
Kui üle-eestilisel rahvakogu ettepanekud viis president Riigikokku ja on garant, et nende peale lihtsalt ei vilistata, siis kuidas Otepää Rahvakogu head
ideed võivad täidetud saada?
Meie Rahvakogus sündinud ideede garandiks
saavad olla vaid vallaelanikud ühiselt, olles nende
elluviimise nimel valmis panustama aega ja ajurakke. Seda kas siis järgmise Rahvakogu korraldamisel,
kodanikuliikumistes või kandideerides kohalikel
valimistel.
Otepää Kodaniku liikmed on otsustanud jätkata
elanikega avalike arutelude korraldamist. Edaspidi
soovime aruteludele kaasata rohkem eri valdkondade tunnustatud spetsialiste ning minna teemadega
veelgi rohkem süvitsi.
Otepää Kodanik teeb kõik endast oleneva, et
kohalikule inimesele olulised ideed saaksid Otepää
vallas ellu viidud!
Aitäh kõikidele rahvakogul osalejatele!
Lisainfo: http://www.oka.ee ja https://www.facebook.
com/OtepaaKodanik, e-post: kodanik@oka.ee.
MARGIT PREDE, Otepää Kodanik, 56900450.

