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Otepää Vallavolikogus 

01.10.2013
 Kehtestati Otepää valla üldplaneering.

26.09.2013
 Kehtestati Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24, 

Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute 
ja lähiümbruse detailplaneering.
 Kehtestati Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme 

maaüksuse detailplaneering.
 Algatati Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 

18/20 kinnistu detailplaneering.
 Algatati Otepää vallas Sihva külas Kõrre-Ojaääre, Kooli 

2 ja Sika kinnistute detailplaneering.
 Moodustati Otepää vallavolikogu valmise ettevalmis-

tamiseks ja läbiviimiseks jaoskonnakomisjon.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 21.03.2013 otsust nr 1-

4-19 „Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine“.
 Muudeti Otepää valla 2013. aasta eelarvet ja võeti vastu 

lisaeelarve.
 Kinnitati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 

2014 - 2017.

Otepää Vallavalitsuses 

03.10.2013
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 01.10.2013. a korraldust 

nr 2-4-554.

01.10.2013
 Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää 

vallas Sihva külas Uue-Kooli kinnistul (katastritunnus 
63601:002:0100) asuvale rekonstrueeritud Pühajärve 
Põhikooli lasteaia ruumidele.
 Väljastati MTÜ Tartu Spordiselts Kalev taotlusel kasu-

tusluba Otepää vallas Arula külas Madsa Puhkeküla kin-
nistul (katastritunnus 63601:002:1611) asuvale pumbama-
jale.
 Väljastati Karl Treffneri taotlusel kasutusluba Otepää 

vallas Märdi külas Märdi kinnistul (katastritunnus 
63601:002:0800) asuvale elumaja põhi- ja katusekorru-
sele.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Arula külas Palumetsa alajaama 
0,4kV fiider F1 rikete vähendamise elektriprojekti koos-
tamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Karl Treffner väikeehitise 

(puukuur) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Märdi 
küla Märdi (katastritunnus 63601:002:0800).

 6. Väljastati kirjalik nõusolek Peeter Luikme väikee-
hitise (imbväljak) püstitamiseks asukohaga Otepää vald 
Pühajärve küla Silla (katastritunnus 63601:002:0171).
 Kinnitati Andrus Tuul taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Otepää linnas Kolga tee 39 kinnistu 
(katastriüksus 55601:007:1770) nelja korteriga elamu pro-
jekti koostamiseks.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64 

eurot.
 Määrati esmakordselt koolimineva lapse toetust 30-le 

isikule kogusummas 3000 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks 

isik.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 18.09.2013. a korralduse 

nr 2-4-516 „Reklaami paigaldusloa andmine ja reklaa-
mimaksu määramine” punkti 1.
 12. Sõlmiti Kagu Geodeesia OÜga (registrikood 

11975466, asukoht: Ilmatsalu 3a, 51014 Tartu) Otepää lin-
nas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi 
nr 322 kasutusse andmiseks tähtajatu ja tasuline äriruumi 
üürileping.

 Sõlmiti osaühinguga Türi Bel-Est (registrikood 
10087893, asukoht: Kalevi 9a, 72213 Türi linn, Türi vald, 
Järva maakond) Otepää linnas Lipuväljak 13 asuva asutus-
ehoone I korruse ruumide nr 103 ja nr 104 kasutusse and-
miseks kuni 30.09.2018. a tasuline äriruumi üürileping.

 Eraldati kultuuriürituse toetust alljärgnevatele kul-
tuuriühingutele: 1.MTÜ Otepää Muusikaühing vana-
muusika kontserdi korralduskuludeks 100 eurot ja kut-
selise ansambli kontserdi korralduskuludeks 100 eurot. 
2. MTÜ Otepää Naisselts isadepäeva korralduskuludeks 
100 eurot.

 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 168 eksemplari töö-
vihikuid summas 531,39 eurot. Kanti Pühajärve Põhikoolis 
maha 349 eksemplari õpikuid summas 2 204,58 eurot.

 Otsustati viia Otepää Vallavalitsuse ametiasutuses 
hallatavates asutustes läbi seisuga 01. november 2013. a 
põhi- ja väheväärtuslike vahendite inventuurid.
 Jäeti rahuldamata kooli- ja lasteaiatoidu toetuse taotlus 

AMETLIK INFO

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

Toimetuse kolleegium: Merlin Müür, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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 18. oktoobril.

kuue pere lastele, kuna tegemist ei ole vähekindlustatud 
perega Otepää Vallavolikogu 21.10.2013 a. määruse 1-6-13 
mõistes.

 Määrati 100 % kooli-ja lasteaiatoidu toetus alates 
02.09.2013. kümnele vähekindlustatud pere lastele. Määrati 
50 % kooli-ja lasteaiatoidu toetus alates 02.09.2013. a 21-le 
vähekindlustatud pere lastele.

24.09.2013
 Kinnitati 17. septembril 2013. a läbi viidud kirjaliku

kordusenampakkumise tulemused järgmiselt: 1.1. 
Tunnistada 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) osas kordusenampakkumise võitjaks Andrus Eensoo 
(isikukood: 36506305716) enampakkumisel kujunenud hin-
naga 25 100 (kakskümmend viis tuhat ükssada) eurot.
1.2. Tunnistada 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) osas kordusenampakkumise võitjaks Aino 
Mihkelson (isikukood: 45706160047) enampakkumisel 
kujunenud hinnaga 22 100 (kakskümmend kaks tuhat 
ükssada) eurot.
 Nimetati 23. oktoobrist 2013. a ametiasutuse hallatava 

asutuse Otepää Gümnaasium direktoriks Külle Viks.
 Esitati notarile avaldus pärimismenetluse algatami-

seks.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 29.02.2012. a korralduse 

nr 2-4-116 “Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine” 
punkti 1 ja kehtestada punkt 1 järgmises sõnastuses: “1. 
Anda otsustuskorras kuni 31. jaanuarini 2017. a MTÜ 
Otepää Naisselts (registrikood: 80037572, asukoht: J. Hurda 
5a, 67405 Otepää linn) tasuta kasutusse heategevuse ja sot-
siaalabi korraldamiseks Otepää linnas Lipuväljak 13 asuva 
asutusehoone keldrikorruse äriruumid vastavalt plaanile 
(plaan lisatud).”
 Anti OÜ Efendi (registrikood: 10382853, asukoht: Ranna 

tee 3, Otepää) luba korraldada Otepää vallas Otepää lin-
nas ja Pühajärve külas Pühajärve rannas ja bangalos 
28.09.2013. a kuni 29.06.2013. a kell 03.00 avalik üritus 
– Suvelõpupidu.
 Anti seltsingule Valimisliit Otepää (Mäe 5, Otepää) 

luba korraldada 05. oktoobril 2013. a kell 10.00 kuni kell 
15.00 Otepää linnas J. Hurda 36 kinnistul avalik üritus - 
Seltsingu Valimisliit Otepää heategevusüritus.

 Anti Herko Suntsile nõusolek vee erikasutamiseks 
Valgamaal, Otepää valla, Kastolatsi külas, Veski-Uandi 
maaüksusel (registriosa number 396640, katastritunnus 
63602:001:0120) Kastolatsi oja (KKR kood VEE1036700)
jätkuvaks paisutamiseks.

 Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas 768 
eurot.

 Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 
eurot.

 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist MTÜ 
Lumelauaklubi „Bricole“ FIS Euroopa Karikaetapi lume-
laua Big Air, FIS Eesti lahtiste Meistrivõistluste lumelaua 
Big Air ning Eesti lahtiste Meistrivõistluste freestyle suusa 
Big Air korraldamiseks 2 500 eurot.

 Tunnistati Kristjan Rebase taotlusel Otepää 
Vallavalitsuse 08.08.2012. a korralduse nr 2-4-404 “Ehitusloa 
väljastamine (Toomas Lepalo)” alusel 10. augustil 2012. a 
väljastatud ehitusluba nr 7609 Otepää vallas Pühajärve
külas asuvale Savikoja tn 3 maaüksusele üksikelamu püs-
titamiseks kehtetuks.
 Väljastati Kristjan Rebasele ehitusluba Otepää valla 

Pühajärve külas Savikoja tn 3 maaüksusel (katastritunnus 
63601:001:0235) suvila püstitamiseks.
 Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile ehi-

tusluba Otepää valla Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel 
(katastritunnus 63601:003:0163) sauna püstitamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Aare Unt väikeehitise (tiik) 

laiendamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Koidu 
(katastritunnus 63601:002:0201).
 Väljastati Ell Hango taotlusel kasutusluba Otepää val-

las Otepää linnas Valga mnt 19 kinnistul (katastritunnus 
55601:004:0770) asuvale rekonstrueeritud üksikelamule.
 Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää val-

las Otepää külas Keskusevälja kinnistul (katastritunnus 
63602:001:2310) asuvale mänguväljakule.
 Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää 

vallas Sihva külas Uue-Kooli kinnistul (katastritunnus 
63601:002:0100) asuvale mänguväljakule.

 Peeti võimalikuks jagada Toome katastriüksus 
(katastritunnus 63601:001:0060, registriosa nr 780240) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

Vastavalt Valgamaa Omavalitsuste ühisele 
jäätmekavale on Valgamaale planeeritud 
neli jäätmejaama: Helmes, Valgas, San-

gastes ja Otepääl. Otepää jäätmejaam on nüüd 
valmis.

Otepää jäätmejaam asub Otepää linnas Kas-
tolatsi teel, Otepää Veevärgi hoone kõrval. 
Jäätmejaama operaatori leidmiseks korraldati 
avalik konkurss, mille võitis AS Eesti Keskkon-
nateenused. AS Eesti Keskkonnateenused on 
esitanud Keskkonnaametile taotluse jäätme-
loa saamiseks, loa menetluse aeg on kuni kolm 
kuud. 

Pikast menetlusajast tingituna avatakse 
Otepää jäätmejaam hiljemalt 1. veebruaril 2014.

Jäätmejaama võetakse eraisikutelt tasuta 
vastu ohtlikke jäätmeid (nt värvid, ravimid, 
patareid, akud, erinevad kemikaalid), selle eest 
tasub kohalik omavalitsus. Ülejäänute jäätme-

te (nt ehitusjäämed, biolagunevad jäätmed, 
klaas, suurjäätmed), eest tasub jäätmevaldaja 
hinnakirja alusel.

Jäätmejaama avamisega tekkib nii eraisiku-
tel kui ka ettevõtetel senisest palju mugavam 
võimalus ehitusjäätmete äraandmiseks. Seda 
eriti siis, kui jäätmeid ei tule korraga suures 
koguses (nt väikesed kodused remonditööd) 
ning nende käitlemiseks/kogumiseks pole 
majanduslikult mõttekas tellida eraldi ehitus-
jäätmete konteinerit. 

Jäätmejaama käivitamise järel pole kellelgi 
enam mingeid vabandusi oma jäätmete metsa 
vedamisel.

Jäätmejaam rajati Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuse abiga, rajamist korraldas Valgamaa 
Omavalitsuse Liit.

MONIKA OTROKOVA

7. oktoobril toimus Otepää Gümnaasiumis 
õpetajate päevale pühendatud kontsert, kuhu 
olid kutsutud Otepää valla õpetajad, kasvata-
jad, juhendajad ja treenerid.

Õpetajaid tervitasid Otepää vallavoliko-
gu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Merlin 
Müür. Õhtu tegi kauniks Uku Suviste kontsert. 
Hiljem ootas õpetajaid kohvi- ja tordilaud.

Otepää valla tänukirjaga tunnustati ja tänati 
tublisid pedagooge.

Valla tänukirjad pälvisid:

1. Anne Are – kauaaegse ja pühendunud töö 
eest Otepää Muusikakoolis.
2. Tiiu Sander – kauaaegse töö eest Otepää 

Gümnaasiumis.
3. Margot Keres – Valgamaa Aasta Õpetaja 

2013 nominent (Otepää Gümnaasium)
4. Krista Sunts – Valgamaa Aasta Õpetaja 

2013 nominent (Pühajärve Põhikool).
5. Lembi Oja – Valgamaa Aasta Õpetaja 2013 

nominent (Pühajärve Põhikool).
6. Pilvi Saar – pikaajalise töö eest Otepää Las-

teaia Võrukaela majas.
7. Ulvi Tamme – pikaajalise töö eest Otepää 

Lasteaia Pähklikese majas.
8. Mare Kangro – pikaajalise töö eest Auden-

tese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis.

Tutvustati ka uusi õpetajaid Otepää valla 
koolides. 
Otepää Gümnaasiumis:

Triin Kaur – klassiõpetaja, 
Mariana Naaber – keemia, 
Celia Hirmo – bioloogia,
Meril Lilleleht – saksa keel, 
Jaana Mihailišina – füüsika, 
Ruth Org – kooli psühholoog, 
Sigrit Mark – õpilaskodu kasvataja. 

Pühajärve Põhikoolis: 
Janika Kilk – kehaline kasvatus, 
Inge Vissak – Pühajärve Põhikooli lasteaia 

õpetaja, 
Solveig Raave – Pühajärve Põhikooli lasteaia 

õpetaja, 
Riina Laive – Pühajärve Põhikooli lasteaia 

abiõpetaja. 
Otepää Lasteaias:

Jaanika Grosstein – õpetaja, 
Karin Matsalu – õpetaja, 
Aive Tämm – õpetaja. 

Uue ringijuhendaja hakkab tööle Kaija Kivis-
tik, kes juhendab ansamblit Relami.

Täname kõiki õpetajaid ja soovime edu ja 
jaksu!

Kontserdi korraldasid Otepää Kultuuri-
keskus koostöös Otepää Gümnaasiumiga ja 
Otepää Vallavalitsus.

MONIKA OTROKOVA

Õpetajad pidasid pidu

Sihtasutus Otepää Turism sai EASilt positiiv-
se otsuse projektile „Otepää TIKi võimekuse 
parendamine“, mida rahastatakse turismiinfo 
jaotuskanalite meetmest. Projekti eesmärki-
deks on kasvatada Otepää Turismiinfokeskuse 
külastajate arvu ning tõsta turismiinfo kvalitee-
ti ja kättesaadavust.

SA Otepää Turism juhataja Margo Krüün-
valdi andmeil on projekti abikõlbulik kogu-
maksumus 84 649,49 eurot, millest taotleja 
omaosalus on 5%.

„Projektiga rekonstrueeritakse Otepää Turis-
miinfokeskuse hoone küttesüsteemi, välisfas-
saadi, teostatakse siseremonditööd ja paigalda-
takse videovalve,“ selgitas Margo Krüünvald. 
„Lisaks sellele pannakse viie Otepääle tuleva 
maantee äärde 2D turismiinfotahvlid ja neli 
välikaarti.“

Otepää Turismiinfokeskuse katusele pai-
galdatakse keskuse asukohta tähistav erisuun-
dades vaadeldav valgustatud infotabloo, mis 
hakkab näitama turismiinfokeskuse lahtiole-
kuaega, kellaaega, kuupäeva ja temperatuuri.

Otepää suunab rahad turismialase 
võimekuse parendamiseks

Turismiinfokeskuse igapäevased töövahen-
did kaasajastatakse ning tulevikus saab jagada 
infokeskuses infot 72“ ekraani vahendusel.

Projekti lõppfaasis uuendatakse kogu 
keskuse arvutipark. Turismiinfo paremaks jaga-
miseks soetatakse kolm multimeedia infoter-
minali, millest kaks paigaldatakse Otepää valda 
ning üks Sangaste valda. Väliürituste tarbeks 
soetatakse telk koos vajamineva sisustusega.

„Projektiga kaasneb palju seadusega pandud 
kohustusi paberitöö näol, ent projekt on pii-
savalt pika kestvusega ja ajaliselt hästi planee-
ritud, seega suudame kõik tegevused ellu viia,“ 
rääkis Margo Krüünvald. „Tänu sellele pro-
jektile saame kaasajastada Otepää Turismiin-
fokeskuse tehnikat ja parandada turismiinfo 
teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.“

Otepää TIKi võimekuse parendamise 
projekt kestab kuni 31.08.2015.

Täiendav info: Margo Krüünvald, tel. 766 
1200; 5077536, margo@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

2. oktoobril külastasid Otepääd Tõrva sõprus-
linna Lukowi hariduse- ja spordispetsialistid. 
Külalised tutvusid talvepealinna sportimisvõi-
malustega ja külastasid Otepää Talispordimuu-

seumi ning Tehvandi Spordikeskust.
Külalisi Poolast võtsid vastu Otepää vallava-

nem Merlin Müür ja valla spordijuht Martin 
Teder. MONIKA OTROKOVA

Poola spordispetsialistid Otepääl

AMETLIK INFO



11. oktoober  2013 3
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

KULTUURIÜRITUSED

NOORTEÜRITUSED

Igal teisipäeval noortekas infootsingupäev! Toimub terve 
päeva vältel, küsi ülesannetelehte ja täpsemat infot 
noorsootöötajalt! Iga kuu lõpus selgitatakse parim 
infootsija. Aasta kokkuvõttes saab aktiivseim auhinna!

18. oktoobril kell 17.00 pannkoogitegu noortekas.
Kell 18.00 algab filmi- ja snäkiõhtu. Vaatame komöödiafil-

mi. Haara kaasa ühisele snäkilauale midagi maitsvat!

Käisime Otepää 
looduspargis

17. septembril korraldati Pühajärve Põhikooli 5. ja 6. 
klassi õpilastele õuesõppe päev, mis algas sõiduga 
Otepää loodusparki. Meie giid oli Margit Turb, kes 
tutvustas uut näitust. Seejärel pidime täitma töölehel 
olevad ülesanded. Meie teadmisi kontrolliti ka „Kuld-
villaku“-sarnases mängus, see oli väga huvitav. 

Edasi suundusime Pühajärve sõjatamme juurde. 
Saime kuulda selle tamme huvitavast ajaloost. Pistsi-
me ka mõne tammetõru endale taskusse. 

Järgmine sihtpunkt oli Harimäe torn. Ronisime 
torni tippu ja uudistasime ümbrust. Torni lähedal 
pidasime ka väikest piknikku. Kõht täis, asusime 
uuesti teele. Jõudsime Märdi veski juurde. Väikese 
Emajõe ääres nägime haruldasi korgipuid, mis tund-
usid katsudes nii pehmed. 

Päeva lõpetasime mänguga „Kullid ja varesed“. Ja 
oligi aeg suunduda tagasi koolimajja. 
Päev toimus tänu Lilli Looduskeskuse KIKi projektile. 

CÄROLIN TRIK, 6. klass

O T E P Ä Ä

Aasta Õpetaja 2013 
Meie kooli Hunt Kriimsilm – Margot Keres

12. oktoobril kell 12.00 Apteekrimäe jooksukahevõistlus 
2013, Apteekrimägi, Silver Eljand tel. 553 4172

13. oktoobril  kell 12.00 Künkajooks 2013 - Otepää valla 
lahtised MV jooksukrossis, Tehvandi hüppetorni 
juures, Martin Teder tel. 5624 2785

13. oktoobril  kell 15.00 Otepää valla lahtised MV 
suundorienteerumise lühirajal, Tehvandi hüppetorni 
jalamilt, Voldemar Tasa tel. 515 0092

19. oktoobril  kell 9.30 K.Tigase mälestusturniir petankis 
segatriodele, Hurda tn petankiväljak, Tõnu Ainsoo tel. 
523 3299

20. oktoobril  kell 10.00 Eesti meistrivõistlused ka-
hevõistluses ja suusahüpetes, Tehvandi hüppemägi, 
Suusaliit

20. oktoobril  kell 12.00 Otepää valla lahtised MV rattak-
rossis, Tehvandi laskesuusastaadion, Teet Reedi tel. 505 
9086, Martin Teder tel. 5624 2785

26. oktoobril  kell 9.00 Maastikukrossi karikasarja ”Sügis 
2013” superfinaal, Apteekrimägi, Eesti Jalgratturite Liit

SPORDIÜRITUSED

SÜNNID

mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 7716 m²) 
kohanimeks Joosepi, koha-aadressiks Joosepi, Pühajärve 
küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatu-
lundusmaa (011;M); 1.2. katastriüksuse (pindala 19567 m²) 
kohanimeks Toome, koha-aadressiks Toome, Pühajäeve 
küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatu-
lundusmaa (011;M).
 Peeti võimalikuks jagada Madsa-Järve katastriüksus 

(katastritunnus 63601:002:2790, registriosa nr 1471240) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 16835 
m²) kohanimeks Konna, koha-aadressiks Konna, Arula 
küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatu-
lundusmaa (011;M); 1.2. katastriüksuse (pindala 18820 m²) 
kohanimeks Madsa-Järve, koha-aadressiks Madsa-Järve, 
Pühajäeve küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve 
– maatulundusmaa (011;M).

 Peeti võimalikuks ühendada registriossa nr 215740 
(katastritunnus 63602:002:0440) kantud kinnistu Järsumäe 
ja registriossa nr 215840 (katastritunnus 63602:002:0430) 
kantud kinnistu Kaldemäe ning moodustada neist 
Järsumäe katastriüksus vastavalt maaüksuse plaanile. 
Moodustatava katastriüksuse sihtotstarve on 100% äri-
maa. Maa sihtotstarve on määratud Pühajärve (Otepää) 
valla üldplaneeringu alusel.

AMETLIK INFO

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustab seitsmendat 
aastat Eesti sportlikumaid peresid, kelle valisid 11 
maakonna spordiliidud. Valgamaa tunnustuse pälvis 
Otepää vallast perekond Ojaste.

Valgamaa sportlikuima perekonna Ojaste kirg on 
suusaalad. Pereisa Kalju on laskesuusatamises esin-
danud Eestit kolmel olümpial ning nüüd jagab oma 
teadmisi treenerina. Treener on ka poeg Tanel, kes 
juhendab Eesti murdmaasuusatamise sprindikoon-
dist. Tütar Triin on samuti võistelnud olümpial ning 
kuulub murdmaasuusatajana EOK taliolümpiaalade 
noortetiimi. Poeg Taavi on tubli murdmaasprinter 
ning tütar Teiloora harrastab nii suusatamist kui ka 
kergejõustikku.

EOK presidendi Neinar Seli sõnul on oluline tun-
nustada sportlikke perekondi, kuna pered loovad omi 
traditsioone ning süstivad sellega spordiarmastust 
ka järeltulevatele põlvedele. „Kõikjal üle Eesti on pe-
rekondi, kelle jaoks sport on elustiil ning lahutamatu 
osa nende igapäevaelust. Nad naudivad sportimist 
ning jagavad oma spordirõõmu ka kogukonnaga, 
juhendades treenerina, korraldades rahvaspordiüri-
tusi või niisama kaasa elades. See on väärt sügavat 
kummardust,“ lausus Seli.

Oma sportlikuimad perekonnad valisid 11 maa-
konna spordiliidud. EOK toetab sportlikuimate 
perekondade valimist seitsmendat aastat. Tänavu 
pani EOK peredele omalt poolt preemiaks välja reisi 
Tallinnas toimuvale ratsutamise tippsündmusele 
Tallinn International Horse Show koos ööbimisega 
Reval Park Hotellis.

EOK liikumisharrastuse juht PEETER LUSMÄGI

Perekond Ojaste pälvis 
tunnustuse

Seekordne Aasta Õpetaja kandidaat ei 
üllata oma tiitliga vähemalt Otepää 
Gümnaasiumi peret vist vähemal-

gi määral. On ta ju viimase aasta jooksul pi-
danud rasketest olukordadest terve nahaga välja 
tulema ning mitme ametiga hakkama saama. 
Ootamatult direktoritoolile sattununa tuli tal 
mitmed alustatud projektid lõpule viia, õppe-
töö eest vastutada, saksa keelt õpetada. Aga 
ööpäevas on vaid 24 tundi. 

Margot Keres on sündinud ja terve oma elu 
elanud Tartus. Tema vanemad on pärit Setu- 
ja Võrumaalt. Võrumaal Mustja külas tädi 
juures on Margot veetnud kõik lapsepõlve-
suved, mil tema suurimaks sooviks oli saada 
poemüüjaks. Keskkoolis tegeles Margot näit-
lemisega, osales lasteteatris Iti ning seetõttu 
tahtis ka näitlejaks saada. Mõte hakata saksa 
filoloogiks tekkis tal tänu oma väga heale 
saksa keele õpetajale.

Margoti jaoks on väga tähtis tema perekond, 
koos abikaasaga kasvatatakse kahte tütart. 
Olulised on ka vanemate ning õdede-vendade 
peredega ühiselt veedetud jõulud, sünnipä-
evad ning ülestõusmispühad. Tema peres on 
väga tähtsal kohal õhtuti koos einestamine, 
mis on tänapäeval sageli unustatud väärtus.

Margot Kerese suur armastus on Kreeka. 
Side selle antiikse maaga on tal juba 1996. 
aastast, kui Margoti abikaasa asus Ateena Üli-
kooli usuteaduskonda õppima. Sellest ajast on 
tal palju tuttavaid ning mõned head sõbrad, 
kes meeleldi neid Kreekas võõrustavad. Talle 
sümpatiseerivad eriti Kreeka soe kliima ja 
toidud, samuti rahulikkus, mis on peaaegu 
kõikide Vahemeremaade omapäraks. 

Suviti meeldib Margotile külastada Saare-
maal elavaid sugulasi. Peipsi ääres asub pere-
kond Kerese maakodu, kus ta enamiku oma 
vabast ajast viibib. 

Olles õppealajuhataja ja hetkel ka koolidi-
rektori kohusetäitja, peab Margot Keres ise 
endale aega „võtma“. Talle meeldib lugeda 
eluloolisi raamatuid, ka on ta suur krimise-
riaalide fänn. Telerit vaadates ta koob või hee-
geldab midagi. Kevadel tegeleb aiandusega ja 
sügisel valmistab hoidiseid.

Saksa keele õpetajaks sai Margot Keres 
üpris juhuslikult. 2008. aastal kevadel leidis 
ta pakkumise Otepää Gümnaasiumi saksa 
keele õpetaja asenduskohale ja osutus vali-
tuks. Margot ei oleks ealeski arvanud, et jääb 
siia kauemaks ajaks, kuid juhuse tahtel pakkus 
toonane direktor Aivo Meema talle lapse-
hoolduspuhkusel oleva õppealajuhataja kohta. 
Sellest ajast ongi Margot olnud õppealaju-

hataja, arendusjuht ning saksa keele õpetaja. 
Praeguseks on meie kool talle väga armsaks 
saanud, sest siin õpivad vahvad lapsed ja õpe-
tavad õpetajad, kes on oma ala professionaa-
lid. Loomulikult on Otepää Gümnaasiumis 
suurepärased õppimis- ja töötingimused, mis 
tõukavad enesearendusele ja suurematele 
tegudele.

Margot Keres tõdeb, et praegune olukord 
on tema jaoks raske, sest tuleb tegelda mitme 
ametikohaga. Süvenemiseks on väga vähe 
aega. Filoloogile on majandustemaatika  
tõeline katsumus, kuid samas hea õppetund. 

Kui uurisin, missugune on siis tema arvates 
ideaalne pedagoog, oli meie kooli vastsel 
Aasta õpetajal kohe vastus olemas: „Üks ide-
aalne õpetaja teab, mida ta teeb tunnis ning 
kuhu ta soovib jõuda. Ta on laia silmarin-
giga. Õpilastega suhtlemisel on õpetaja viisa-
kas, toetav ja taktitundeline, samas karm aga 
õiglane. Laidab, kui vaja ning suudab vajadu-
sel ka innustada õpilasi.“ 

Margot soovitab suhtlemisel alati enne 
mõelda, kas soovitakse, et nendega niimoodi 
räägitakse või käitutakse.

Kui koolis on rohkem selliseid lastesaatest 
tuntud Hunt Kriimsilma suguseid julgeid, 
aktiivseid, teotahtelisi ja särasilmseid peda-
googe, nagu meie õppealajuhataja, direktori 
kohusetäitja, arendusjuht ja õpetaja Margot 
Keres, siis on hariduselul ka kindlam tulevik.

KILLU VÄLISTE, OG meediaklass (XI)

Margot Keres, pildistas Heivi Truu.

Õpetajate päev on igal aastal eriline. Siis asen-
davad õpetajaid meie kooli lõpuklassi õpi-
lased. Meile oli see väga oodatud päev. 

Hommikul toimus aktus, kus 9. klass 
esitas muusikalise tervitusena plaatpillidel 
J.Pachelbeli kaanoni. Direktor andis võimu-
saua üle oma asendajale ning uus direktor 
pidas innustava kõne. 

Esimeseks tunniks oli õpetajatele viktoriin 
telesaate „Eesti mäng“ põhjal. Pärast teist 
tundi lahkusid õpetajad koolist ning vastutus 
oli meie, 9. klassi õpilaste õlul. Meie õpetaja-

te tuba oli täis kõike head-paremat raskeks ja 
kohustusterikkaks päevaks. Üritasime olla või-
malikult õpetajalikud, klassijuhataja oli meile 
südamele pannud, et me asja tõsiselt võtaks. 
Tõepoolest, eelmistel aastatel on see päev nii 
mõnigi kord olnud pigem naljaviskamine kui 
töötegemine. 

Õpetajate sõnul saime oma tundidega hästi 
hakkama. Klassi ees olemine oli meie jaoks 
üsna vajalik kogemus. Huvitav oli teada saada, 
mida tunneb õpetaja  klassi ees.

PRIIT PETERSON ja JOONAS RELLO

Õpetajate päev Pühajärve Põhikoolis

14. oktoobril kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis 
Vana Baskini Teater „Nädal aega kolmekesi“. 

Osades: Merilin Kirbits, Anti Kobin, Taavi Tõnisson.
Pilet 10/12 €. Sooduspilet kehtib (üli)õpilastele ja pensionäri-

dele. Piletid müügil kultuurikeskuses E-K 8.00-12.00 ja 
Turismiinfokeskuses.

Seoses Otepää Kultuurikeskuse remondiga 

toimub Vana Baskini Teatri etendus 

“Nädal aega kolmekesi”
Otepää Gümnaasiumi saalis.

Otepää valla Aasta isa aunimetus antakse igal aastal 
isadepäeval ühele isale, kelle peres kasvab kaks või 
enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, ees-
kuju ja õpetust.

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- 
ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, 
vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. 

 Avaldused palume saata e-posti aadressil: 
riitaaader@gmail.com või tuua Anni Butiiki kuni 
20.10.2013. 

Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koos-
töös Otepää vallaga.

MONIKA OTROKOVA

Oodatakse kandidaate valla 
Aasta isa nimetusele

Otepää Palveränduri kirikus
13. oktoobril kell 14

LÕIKUSTÄNUPÜHA
Tere tulemast kõigile!Saara Siilbek       29. septembril

MTÜ Karukäpp kutsub 
kõiki huvilisi 22. oktoobril kell 17.45 
Otepää Raekoja
saali (III korrus) kudumisringi.

17.-19. oktoobrini on Keskuse kortermajade piirkonnas 
teiste avalike konteinerite juures ja Otepää katlamaja 
juures paigaldatud lisakonteinerid, kuhu kuhu koda-
nikel on võimalus viia suuremõõtmelised jäätmed 
– mööbel, lauad, toolid, kapid, jne.

Palume ette helistada: Harry Oona 53 730 644.

MONIKA OTROKOVA

Lisakonteinerid Otepää 
linnas

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

planeerimisspetsialist (lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja)

Töö kirjeldus:
peamisteks tööülesanneteks on detailplaneeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude 
hindamisega seotud toimingute teostamine.

Nõuded kandidaadile:

• erialane kõrgharidus (arhitektuuri või maastikuarhitektuuri alane);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt ühe võõrkeele oskus suhtustasandil;
• hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimisvõime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• teadmised planeeringute menetlemisprotsessist ja vastavast seadusandlusest;
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.
Kasuks tuleb:
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea suhtlemisoskus;
• hea pingetaluvus.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 21.10.2013. a oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivatsioonikiri aadressile: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav 
avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 26.09.2013. a otsusega nr 1-4-52 algatada Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 18/20 
(katastritunnus 55601:004:0040) kinnistu detailplaneeringu. Kinnistu pindala on 1377 m² ja maakasutuse sihtotstarve on 
elamumaa (E, 100%). Pühajärve tee 18/20 kinnistul asub hetkel 2 hoonet. Planeeringualale ulatub maantee kaitsevöönd ja 
elektripaigaldise kaitsevöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on: Pühajärve tee 18 hoone lammutamine ja uue 
hoone ehitamine; maakasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamumaaks; juurdepääsutee, tehnovõrkude ja parkimise 
lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning Pühajärve tee 20 hoone rekonstrueerimine. Pühajärve tee 18 
soovitakse ehitada uus kortermaja nelja korteriga kokku 150 m² ehitusaluse pinnaga. 

Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu piire. Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koos-
tamine kohustuslik linnades uue hoone püstitamise korral. Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt on käesolev 
detailplaneering Otepää linna generaalplaani muutev maakasutuse juhtotstarbe muutmise osas.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 21.10.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää).  Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 14.10.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav 
avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 26.09.2013.a otsusega nr 1-4-53 algatada Otepää vallas Sihva külas Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika 
kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu ala hõlmab järgnevaid kinnistuid: Kõrre-Ojaääre (katastritunnus 63601:002:0029) 
kinnistu pindalaga 7,41 ha, Ojaääre tee (katastritunnus 63601:002:0030) kinnistu pindalaga 2725 m², Kooli 2 (katastritunnus 
63601:002:0031) kinnistu  pindalaga 4632 m² ja Sika (katastritunnus 63601:002:3992) kinnistu pindalaga 11889 m². Samuti hõlmab 
planeeringuala osaliselt Lossitare-Kasepalu teed, ca 8145 m² ulatuses. Planeeritava ala suuruseks on ca 9,4 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on kinnistute sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine kuni 23-ks elamu- ja kuni 2-ks transpordi-
maa krundiks, ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning hoonetele juurdepääsude 
tagamine, servituutide vajaduse määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine. Uute ehitiste arv, hoonete 
korruselisus ja kõrgus selgub planeerimise käigus. 

Kooli 2 kinnistu on detailplaneeringu alasse võetud põhjusel, et lahendada juurdepääs kinnistule. Planeeringuga kavandatav 
toob kaasa Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarve ulatusliku muutuse, mis on planeerimis-
seaduse § 9 lõike 7 punkti 1 alusel Pühajärve valla üldplaneeringut muutev. 

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 22.10.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 14.10.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 26.09.2013. a otsusega nr 1-4-50 kehtestada Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24, Lipuväljak 
24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Lipuväljak 24, 
Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a, Munamäe tn 4a, Munamäe tänav T2, Munamäe tänav T1, Postipargi, Lipuväljak 
T1, Parkla, Taara ja osaliselt Keskväljaku kinnistut. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise ees-
märkideks on liiklus- ja parkimiskorralduse määramine piirkonnas, krundipiiride muutmine, Lipuväljak 24 kinnistu hoone 
lammutamine ja uue hoone ehitamine, Lipuväljak 28 kinnistu ja Lipuväljak 28a kinnistu olemasolevate hoonete laiendamine 
ning ehitusõiguste määramine. Lipuväljak 24 kinnistule on lubatud hoone suurimaks kõrguseks 500 m² ulatuses 24 meetrit ja 
1000 m² ulatuses 15 meetrit. Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb Lipuväljak 24 kinnistu arendajal koostöös Otepää 
Vallavalitsusega korraldada avalik arhitektuurikonkurss. Käesolev detailplaneering on kehtivat Otepää linna generaalplaani 
muutev krundi hoonestuse suurendamise osas. 

Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.
ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 26.09.2013. a otsusega nr 1-4-51 kehtestada Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme (katastri-
tunnusega 63601:002:1681) maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse mää-
ramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõimaluste laiendamiseks ja kinnistu jagamine. Kogu hoonestusala 
pindala suurus on 4 733 m². Hoonestusala jaguneb kõrguste järgi kolmeks osaks: 1 570 m² hoonestusala, mille ehitusõigusega 
ala on kuni 650 m² ja kõrgus maapinnast kuni 24 m; 2 560 m² hoonestusala, mille kõrgus maapinnast on kuni 5 m; 603 m² 
hoonestusala, mille kõrgus ulatub kuni olemasoleva hoone kõrguseni. Puhkeala territooriumil on planeeritud parkimiskohti 
kuni 150 sõiduautole, 20 haagissuvilatele ning 10 bussile. Olemasolev parkla pindala vähenemine hoonestusala arvelt kom-
penseeritakse uue 770 m² asfaltkattega parkla rajamisega ala põhjaosas (katlamaja asemele). Lisaks sellele on planeeritud 
3000 m² murukiviga kaetud parkla planeeringuala lääneosas, kuhu lisaks sõiduautode parkimiskohtadele on kavandatud 
parkimiskohad haagissuvilatele. 

Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Otepää valla üldplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 01.10.2013. a määrusega nr 1-6-14 kehtestada Otepää valla üldplaneeringu. Otepää valla üldp-
laneering algatati Otepää Vallavolikogu 19.05.2005. a otsusega nr 1-4-24. 
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas üldplaneeringu avalikule väljapanekule 19.04.2012. a otsusega nr 1-4-27. Üldplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 28.05-25.02.2012. a. ning avalik arutelu 06.08.2012.a. Otepää Vallavalitsus esitas 28.01.2013. a kirjaga 
nr 13-1.4/265 Otepää valla üldplaneeringu PlanS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel maavanemale järelevalve teostamiseks. Kuna 
üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei arvestanud Otepää Vallavalitsus kõigi esitatud ettepanekutega, siis korraldas 
Valga maavanem vaidlevate osapoolte ärakuulamise 03.09.2013. a. Valga maavanem 17.09.2013.a kirjaga nr 12-2/2013/661-9 oli 
seisukohal, et Otepää Vallavalitsus on üldplaneeringu protsessi ajal rikkunud menetlusnorme, kuid need ei ole olnud sellised 
rikkumised, mis oleksid takistanud asja otsustamist. Järelevalve teostaja tegi ettepaneku Otepää valla üldplaneeringu keh-
testamiseks kolmel tingimusel, mis täideti. Uus üldplaneering jõustub 10. oktoobril 2013.a. 

Üldplaneering on kättesaadav alates 10.10.2013.a Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses 
(Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav 
korduv avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus algatas 19.07.2012.a korraldusega 2-4-386 Pühajärve külas asuva Salu (katastritunnus 63601:002:0161) 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab ligikaudu 1,6 ha kogu Salu maaüksusest. Detailplaneeringuga 
kavandatakse Otepää-Kääriku-Kurevere maanteega piirnevale alale viie elamukrundi moodustamist kogu Salu kinnistust 
kuni 20 % ulatuses. Planeeringuga lahendatakse kruntide jagamine, maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste 
määramine.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav korduv avalik arutelu toimub 23.10.2013 kell 16.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 11.10.2013 Otepää valla veebilehel 
www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

DETAILPLANEERINGUD

2. oktoobril toimus Otepää Gümnaasiumis ette-
võtluskonverents, mis oli pühendatud turismile. 

Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja 
vallavanem Merlin Müür tunnustasid Otepää 
valla ettevõtlusauhinna 2013 saajaid: tootmisette-
võtet Otepää Lihatööstus Edgar OÜd, teenindus-
ettevõtet Marvest OÜd ja meelelahutusettevõtet 
Kame Klubi OÜd. Konverentsil osalejaid tervitas 
Valga maavanem Margus Lepik.

Kuna konverentsi keskmeks oli turismiettevõt-
lus, siis haakus enamik ettekandeid turismiteema-
ga. SA Otepää Turism juhataja Margo Krüünvald 
rääkis turismist üldiselt ja Otepää turismipiirkon-
nast ning selle eripärast. Sellest, kuidas eristuda ja 
olla atraktiivne, rääkis TÜ majandusteaduskon-
na turunduse õppetooli juhataja dotsent Andres 
Kuusik. Oma kogemusest restorani loomisel 
andis ülevaate Tammuri talu peremees Erki Saar, 
Tartu Maratoni korraldamise võlust ja valust ning 
selle tähendusest kohalikele rääkis maratoni kor-
raldaja Indrek Kelk. 

Õpilasfirma juhendaja Margus Meki ettekan-
des oli juttu õpilasfirmade loomisest. Ene-Mall 
Vernik-Tuubel ja Peeter Kangur rääkisid Kap-
permäe Seltsi tegemistest ning seltsi poolt läbivii-
davast maalilaagrist. Konverentsi lõpetas auto24 
Rally Estonia ühe peakorraldaja Urmo Aava 
ettekanne võistlusest ja selle mõjust piirkonnale.

Konverentsil oli üles seatud Kappermäe Seltsi 
maalilaagris maalitud pildid, kust iga ettekande 
tegija sai valida endale meelepärase pildi.

Otepää ettevõtluskonverentsi peeti juba nel-
jandat korda. Konverentsi korraldas Otepää vald 
koostöös Otepää Gümnaasiumiga, modereeris 
vallavanem Merlin Müür.

Ettevõtlusauhind 2013

Tootmisettevõte: Otepää Lihatööstus Edgar OÜ 
Otepää Lihatööstus EDGAR alustas tootmist 

7. aprillil 1992. aastal. Firmajuht Maie Niit on 
lühikese ajaga rajanud ajakohase väiketööstuse, 
mis annab tööd kolmekümnele inimesele. Ette-
võtte plaanid on seotud Otepää spordi- ja turis-
mipiirkonnaga, puhkajatele ja kohalikele soovi-
takse pakkuda kohalikku värsket ja omanäolist 
lihatoodangut. 

Otepää kesklinnas asub Edgari esinduskauplus 
ja trahter-külalistemaja. Tööstuses valmib päevas 
keskmiselt 2 tonni lihatooteid. Otepää Lihatöös-
tus Edgar on Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni 
(ELA) liige ja kasutab oma toodetel AUS KAUP 
märki, mis tähendab, et tema tooted ei sisalda 
kondilihamassi. 

Otepää Lihatööstuse hõrgud saadused on 
müügil Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlva-
maa, Pärnumaa ja Tallinna kauplustes. 

Meelelahutusettevõte: Kame Klubi OÜ.
1993. aastal registreeritud Kame Klubi OÜ 

kaubamärkideks on Oti pubi ja ööklubi Come-
back. Oti pubi avati 2001. aastal ja see on tuntust 
kogunud mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool 
riigipiire. 

Kauni ümbruse eest pälvis Oti pubi sellel aastal 
Valga maakonna kauni kodu tiitli ja presidendi 
tunnustuse. Pubi külastavad nii välisturisid kui ka 
kohalikud elanikud. Viimasel ajal on pubi tänu 
juurde ehitatud laste mänguväljakule muutunud 
ka peredele kooskäimise kohaks. Suvel saab seal 
nautida kaunist Otepää loodust, talvel aga kogu-
nevad suusaspordi huvilised pubisse ühiselt oma 
lemmikutele kaasa elama.

Teenindusettevõte: Marvest OÜ.
Tõenäoliselt teab iga otepäälane, kellel on 

auto, Marvest OÜd. Marvest OÜ loodi 2002. 
aastal, ent FIEna on Allan Edesi tegutsenud 
alates 1996. aastast alates. 

Ettevõtte põhitegevuseks on autoremont, 
autohooldus ja kõrvaltegevusena ka kinnisvara-
ga tegelemine – ehk ruumide rentimine teistele 
ettevõtele. Ettevõte omanik on öelnud, et kuigi 
algusaastad olid kehvemad, siis tänaseks on ette-
võttel nii palju tööd, et ei jõua enam ära tehagi.

Praegu töötab Marvest OÜs kolm inimest. 
Marvest OÜ näol on tegemist väikese, ent jätku-
suutliku ettevõttega.

MONIKA OTROKOVA

Otepää pidas ettevõtluskonverentsi

27. septembril avati Pühajärve Põhikooli lasteaia 
Pipi uued ruumid Pühajärve Põhikooli hoones.

Need uued ruumid asuvad koolimaja esimesel 
korrusel. Lasteaial on sõimerühma ja lasteaiarüh-
ma jaoks eraldi ruum, eraldi WCd, kaks riietus-
ruumi ja kaks ruumi õpetajatele metoodiliseks 
tööks. Pipi lasteaias on tööl neli õpetajat ja kaks 
abiõpetajat. Hetkel käib lasteaias 20 last, kokku 
on lasteaiakohti 34.

Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol 
sõnas, et Otepää vallavolikogu otsuse kohaselt 
võeti lasteaiarühmade ülekolimiseks uutesse ruu-
midesse ning nende ruumide rekonstrueerimi-
seks ja nõuetele vastavusse viimiseks laenu 130 
000 eurot.

Otepää vallavanem Merlin Müür ütles, et las-
teaiaruumide ületoomine parematesse tingimus-
tesse teeb ainult rõõmu. „Otepää vallas ei jätku-
nud sellel sügisel esmakordselt kõigile soovijate-
le lasteaiakohti. Meil hea meel, et nüüd saame 
pakkuda oma valla elanikele võimalust laps laste-

Avati Pipi lasteaia uued ruumid

Suur tänu!

Tänan ehitustööde teostajaid OÜ Maprit koos 
alltöövõtjatega, järelevalve tegijat Meelis Erd-
feldi ja projekteerijat Peeter Aunapuud ning 
Otepää valda eraldatud toetuse eest. 

Pühajärve Põhikooli direktor MIIA PALLASE

aeda panna,“ sõnas Merlin Müür.
Pipi uute ruumide avamisega tähistati ka las-

teaia 20. aastapäeva, kohale oli tulnud palju Pipi 
sõpru. Oma tervitused andsid edasi Pühajärve 
Põhikooli 2., 6., ja 8. klasside õpilased. Õnnitlesid 
ka Valga maavanem Margus Lepik ning maava-
litsuse hariduse- ja kultuuritalitluse juhataja Kalle 
Vister. Ehitustööd tegi Mapri OÜ.

MONIKA OTROKOVA

Ettevõtlusauhindade saajad 2013. aastal. 
Vasakult: Siim Kalda (Kame Klubi OÜ), 
Maie Niit (Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, 
Allan Edesi (Marvest OÜ).

Pipiga tort maitses hästi.
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Vali naised Otepää vallavolikokku!
Naine on kael, mis juhib mehe pead ...

Ainuke naiste valimisnimekiri Eestis! Eesti Keskerakonna 
valimisnimekiri Otepää vallas

101  Anne-Mai Niit Tartu Ülikooli üliõpilane
102  Maret Puusepp kaubandustöötaja
103  Maie Kütt   toiduainete tehnoloog-insener
104  Kadri Kenner pakkimisliini operaator
105  Viive Reinsoo pensionär 
106  Tiiu Teder  abistaja sotsiaaltöö alal 
107  Kairi Roode  külalistemaja perenaine
108  Triin Peips  firmajuht-ettevõtja
109  Maie Niit  Otepää Lihatööstus Edgar OÜ juht      

Vasakult: Tiiu Teder, Kairi Roode (koos tütar Karoliniga), Maie Niit, Maret Puusepp, Kadri 
Kenner, Anne-Mai Niit,  Maie Kütt ja Triin Peips. Nimekirjas on veel ka Viive Reinsoo.
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Hea Otepäälane!
Neli aastat on möödunud kiiresti ja jälle on kätte jõudnud aeg mil on Sul võimalus teha oma valik – keda usaldada valda juhtima ja keda mitte. 
Otsustuse aluseks saavad olla nii isiklikud sümpaatiad, teod ja tegemata jätmised, millega on kandidaat eelnevalt silma paistnud. Kindlasti 
tahame me kõik, et uuel omavalitsusperioodil oleks Otepää vald parem, tegusam ja ausam kui varem – töötagem siis koos selle saavutamise 
nimel.

Eelneval neljal aastal oleme ka opositsioonis olles aktiivselt osalenud volikogu töös, töötanud komisjonides ja seisnud ikka ja jälle selle eest, et 
valitseks töörahu ning Otepää kodanike huvid oleksid kaitstud parimal moel.

Kahjuks on kõik otepäälased tunnistajaks, et praeguse vallavõimu ajal on Otepää areng seiskunud ning alanud on allakäik. Annavad sellest 
ju tunnistust nii räämas ja „väljasurnud“ kesklinn, rohked müügisolevad kinnisvaraobjektid kui ka pankade ja teiste otepäälastele eluks vajalike 
teenindusasutuste ärakolimine Otepäält. Ka kokkukukkuva laega kultuurikeskus sobib monumendina hästi iseloomustama praeguse vallavõimu 
tegemisi. Kahjuks on Otepää ka nende hääbuvate omavalitsuste hulgas, mille elanikkond järjekindlalt väheneb. Juba ammu oleks vallajuhtidel 
aeg lõpetada eneseimetlemine ja astuda samme, et tuua Otepää välja valitsevast seisakust ning stagnatsioonist. Viimane aeg on lõpetada valla-
võimu lähtumine seisukohast, et „viimane Otepäält lahkuja kustutab tule“.

Valla juhtimisel lähtuvad IRL i kandidaadid järgmistest põhimõtetest:
*me kaitseme nende inimeste huve, kes tahavad teha tööd ja ise oma tulevikku kindlustada, kes muretsevad oma lapse hea hariduse ja tervise 

pärast;
*me tahame tegutseda kodanikukeskselt, süsteemselt ja pikaajaliste plaanide alusel ning teha koostööd teiste valdadega, sest koos oma tegevust 

planeerides oleme tugevamad ja targemad;
*me peame inimestega vallaelu puudutavates küsimustes nõu ja teavitame vallaelanikke valla otsustest varakult ning arusaadavalt;
*me seisame selle eest, et vallavalitsuses leiaksid tööd meie oma Otepää inimesed, sest nemad tunnevad hästi piirkonda ja kohalikke olusid;
*me teeme poliitikat puhaste kätega, oleme korruptsiooni, diilide ja onupojapoliitika vastu sallimatud. Kõik ametnikud peavad jääma vallaasju 

ajades erapooletuks.

Tuleviku mõtteaineks võiks püstitada küsimuse: mis on tähtsam, kas suured ja kõlavad valimislubadused ning valimatu kriitika oponentide suhtes 
või väiksemad kuid konkreetsed teod, mille teostumine on puudutanud meid igaüht. Meie lähtume igatahes viimasest põhimõttest. 

Otepää ja otepäälased väärivad enamat kui praegune vallas toimuv. Otepää arengule on kasulikum ja otepäälastele palju meeldivam kui 
jääksid ära lõputud nääklemised omavahel ja kõik volikogu ning vallavalitsuse liikmed keskenduksid selle asemel hoopis põhitööle – vallajuhti-
misele. 

Leiame, et järgmisel neljal aastal peab vallajuhtimine muutuma konstruktiivsemaks ning rohkem meeskonnatööd sisaldavaks ja seetõttu 
olemegi esitanud seekord ka konkreetselt oma vallavanema kandidaadi, kes lubatut hakkab ellu viima. Uus vallavalitsus peab saama kodaniku-
keskseks ja sõbralikuks teenindusasutuseks kus iga inimene tunneb end koduselt ja oodatuna. Vallavanem peab oma kodanike jaoks olema abili-
seks mitte ainult vastuvõtuaegadel vaid igal ajal kui see vajalikuks peaks osutuma. Oleme ju meie, vallakodanikud, tegelikkuses valla peremehed 
ning seetõttu on igati mõistetav, et iga vallaelanik peaks ennast vallavalitsuse ruumides koduselt tundma. 

Lõpetuseks teeksin Sulle mõned ettepanekud. Esiteks, kui Sulle jääb meie valimisplatvormi lugedes midagi aru-
saamatuks või soovid häid mõtteid lisada, ära karda meiega ühendust võtmast. Teiseks, mine kindlasti 20. oktoobril 
valima! Kolmandaks, vali just see inimene, kes tundub Sulle vallaasjade ajamisel kõige kompetentsem. Kui juhin-
dud nendest ettepanekutest, siis kindlasti täituvad uuel omavalitsusperioodil ka meie kõigi ühised ootused kodu-
koha paremaks muutmisel.

Arukaid otsuseid soovides,

Jaanus Barkala  nr. 153    IRL vallavanemakandidaat Otepääl
    jaanus.barkala@gmail.com

    nr 153  JAANUS BARKALA
    nr 154  PEETER KANGUR
    nr 155  URMAS KULDMAA
    nr 156  MERIKE TOOTSI
    nr 157  VOLDEMAR TASA
    nr 158  VALDUR SEPP
    nr 159  NEEME NURMOJA
    nr 160  MAIRE BRETT-PAVEL
    nr 161  JOEL SÜLDRE
    nr 162  LAINE PETERSON
    nr 163  RAIMOND MÄRS
    nr 164  JANAR KAARNA
    nr 165  EINO SAAR
    nr 166  HEIKI MÄGI
    nr 167  LEMBIT EENSALU
    nr 168  VILJART VAINULA

Otepääl

Otepää Vallavolikogu 26.09.2013 otsusega nr 54 on moodustatud Otepää Vallavolikogu valimise etteval-
mistamiseks ja läbiviimiseks jaoskonnakomisjon. Komisjonis on üheksa liiget ja kaks asendusliiget. Jaos-
konnakomisjoni esimees on Vello Vou. Jaoskonnakomisjoni liikmed on: Marika Veske, Kristi Mitt, Kaido 
Mägi, Kalev Kirbits, Liivi Borisova (Eesti Keskerakond), Avo Tarikas (Eesti Reformierakond), Gertu 
Võsu (VL Meie Kodu), Uno Kikkas (VL Otepää). Jaoskonnakomisjoni asendusliikmed on Eevi Krüün-
vald ja Jana Rohumets.

Otepää vallavolikogu valimiste jaoskonnakomisjonist
Eelhääletamine toimub 14.-16.10.2013 kell 12.00-20.00 Otepää Kultuurikeskuse galeriis ning 

valimispäeval, 20.10.2013, Otepää Kultuurikeskuses kell 9.00-20.00.
Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääleta-

mise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00. Hääletada saab veebilehel www.valimised.ee.
Otepää jaoskonnakomisjoni kontaktandmed: jaoskonnakomisjon@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA
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Palupera Vallavalitsuse istungil 

25. septembril:
   Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Palupera 

valla teede talihoole 2013/2014/2015 talveperioodi-
del“. Määrati riigihanke eest vastutav isik ja moodustati 
viieliikmeline hankekomisjon. Kinnitati riigihanke doku-
mendid. Hange avaldatakse Riigihangete registris, piir-
kondlikus infolehes Otepää Teataja ja valla veebilehel. 
   Määrati üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 

20 eurot.
   Kinnitati puudega lapsele tugiisikuteenuse osutamise 

taotluse ja lepingu vormid.

2. oktoobril:
   Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 2.10.13 
– 1.04.14. Taotleja talveperioodil kinnistut ei kasuta.

   Tunnistati Palupera põhikooli õpilaste toidukartuli 
müüja leidmiseks korraldatud lihthankele laekunud 
pakkuja AS BAMBONA kvalifitseerunuks, esitatud 
pakkumus vastavaks ja edukaks hinnaga 0,31 eur/kg 
käibemaksuta.

   Väljastati ehitusluba R.R-le Makita külas Kuigomäe 
kinnistule elamu ehitamiseks.

   Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Nõuni külas 
Nõuni algkooli kinnistule reoveepumpla elektrivõrguga 
liitumise väljaehitamiseks.

   Määrati riigi omandisse jäetavatele maaüksustele 
sihtotstarbed järgnevalt: Palupera külas Alasi ja Pihi 
maaüksustele elamumaad ning Pastaku külas Arbiveere 
maaüksusele maatulundusmaa.

   Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud 
perele ühekordne toetus 20 eurot, üks sünnitoetus 130 
eurot, üks toetus lapsevanemale lapse ühe aastaseks saa-
mise puhul 100 eurot ja üks hüvitis lapsevanemale kahele 
lapsele prillide ostuks 90 eurot.

SÜNNID
Eerik Käos    13. septembril

PALUPERA VALD MÜÜB KIRJALIKUL ENAMPAK-
KUMISEL KASUTATUD PROFIILPLEKKI. 

Kiviimitatsiooniga punane profiilplekk eemaldati 
ettevaatlikult Palupera mõisahoone katuselt, kuhu 
see paigaldati 1995. aastal. Alghind 2,5 eur/m² 
(13,65 eur/paan). Kõrgeima m² hinna teinud pak-
kuja saab valida sobivad profiilplekid esimesena, 
teiseks jäänud pakkuja järgmisena jne. Kokku on 
müügiks profiilplekki ca 218 m², 40 paani. Kõik paa-
nid 4,75 m pikad, laius 1,15 m. Plekis on kruvide, 
naelte, neetide kinnitusaugud.

Eemaldatud plekiga tutvumiseks võta ühendust 
Palupera põhikooliga (tel. 76 79 513, 76 79 511, 
helju.voolaid@palupk.edu.ee, majandusjuhataja). 
Pilte plekist näed ka www.palupera.ee. 

Oma kirjalik pakkumine toimeta Palupera põhi-
kooli hiljemalt 21. oktoobril 2013. a kell 12.00. Pleki 
jm. transport ostja kulul.

MÜÜA KASUTATUD 
PROFIILPLEKKI 

Haldjate rajal leiab üles jõehaldja, saab 
lugeda kokku kändude ja mätaste taha 
peitunud metshaldjad, viia värsket hagu 

haguhaldjale, uudistada puuhaldjaid ja kännuvai-
mu, kohtuda soohaldjaga ja lustida koos Väikese 
Nõiaga nõiamajas.

Haldjate raja ehitas koos abilistega Palupera 
Käsitöökoda eesotsas Andres Rattasepp.

Andres Rattasepp Palupera Käsitöökojast: 
„Eestlaste kui maa- ja metsarahva uskumused 
on läbi aegade olnud seotud neid ümbritseva 
keskkonna ja loodusega, mida on nad püüdnud 
mõista ning omal moel ka seletada. Haldja all 
mõisteti looduses elutsevaid hingesid. Nad võisid 
vabalt liikuda ning tahtmisel omandada mistahes 
silmaga nähtava kuju.

Õnneks ei ole haldjad ka tänapäeva inimese 
jaoks päriselt kadunud. Nad on omandanud 
mütoloogilise või muinasjutulise vormi, kelle 
tegelikku olemasolusse vähesed usuvad, kuid 
kelle peale on tore mõelda ning kujutleda, et nad 
ka päriselt olemas on. 

Tegijate soov oli, et haldjate kujud oleks metsa 
paigutatud selliselt, et need tuletaksid seiklejatele 
meelde metsas elutseda võivat haldjarahvast“.

Elva-Vitipalu maastikukaitsealal avati 
haldjate rada 

Hellenurme Noortekeskuses on käimas show-
tantsu (hip-hop) tantsutunnid. 
Oodatud on nii poisid kui ka tüdrukud.
Selga panna mugavad riided ja jalanõud.

Treeningkava on järgmine: 
 11. oktoober kell 17.00, 
 16. oktoober kell 19.00, 
 18. oktoober kell 17.00, 
 23. oktoober kell 19.00.

Lisainfo: Triinu Rannala, 
 triinu.rannala@gmail.com.
Toetajaks on Euroopa Liidu Leader, Valgamaa 
Partnerluskogu ja Palupera vald.

Palupera noortele 

Tähelepanu jalgpallihuvilised!

12. oktoobril algusega kell 10.00 toimub 
Palupera staadionil

5. PALUPERA KÜLADE 
JALGPALLITURNIIR.

Tulge küladele kaasa elama!

Info: 5139071 Kalev

Ootame nii „vanu tegijaid“ kui ka uusi liikmeid 
Nõuni kultuurimajas tegutsevatesse ringidesse:

* esmaspäev kell 19 aeroobika;
* kolmapäev kell 17 tantsurühm Pääsusilmad;
*neljapäeval kell 10.30 naisansambel „Lõbusad 
lesed“;
  kell 18 lasteansambel;
  kell 19 linetantsurühm „Oikuimaru“.
Samuti kutsume laulusõpru ühinema Palupera 
valla naiskoori toreda seltskonnaga kolmapäe-
viti kell 19 Hellenurmes. 

Info:Marika 53465648

Nõuni kultuurimaja 
ringid ootavad

27. septembril toimus Nõuni kultuurimajas Ivo 
Lani uue aforismiraamatu “Aferismiga teenib 
rohkem kui aforismiga” presentatsioon. 

Autor on väga tänulik neile, kes võtsid vaevaks 
üritusest osa võtta. Kuna tegu oli Ivo Lani kol-
manda üllitisega, siis sai tutvustatud ka kahte eel-
nevat teost: luulekogu “Avameelsed kahetsused” 
ja pool-autobiograafilist teost “Murtud tiivaga 
ingel”, mis on saanud vastuolulist ja skandaalset 
vastukaja. 

Autor leiab, et tavaliselt võtavad sel teemal 
liigset sõna need, kes teost lugenud ei ole. Täna-
päeval on pinnapealsus ja hoolimatus elu lahuta-
matu koostisosa ja sel juhul ollaksegi enne arva-
muse avaldamist juba eelarvamusel, millest küü-
nikuni on kõigest üks samm. 

Autori suureks rõõmuks on need inimesed, kes 
viitsisid teose läbi lugeda, igati positiivsel arva-
musel, sest elust on räägitud avameelselt õigete 
sõnade ja nimedega. Uus aforismiraamat sisaldab 

umbes tuhat aforismi erinevatest elu sfääridest: 
raha, poliitika, armastus, elu, religioon ja tunde-
maailm. Esimesed vastukajad on meeldivad, seda 
enam, et ei mäletatagi, kes Eesti autoritest oma 
aforismide raamatu välja andis. 

Autor valutab südant Eesti riigi ja rahva käe-
käigu pärast, sest edasine rahva väljaränne võib 
lõppeda ühiskonna kollapsiga. Aga otsustajaid 
see ei eruta, sest amet on ja aumärgid on (aga au 
ei ole). Autor rääkis nendest probleemidest ka 
Nõunis ja seostas raamatu motiive reaalse eluga. 

Pea kõik autorile armsad näod olid kohal ja 
raamatu presentatsioon jätkus retro-videodisko-
ga, kus raamatute autor muusikat valis. 

Oli meeleolukas sügisõhtu ja külalised viisid 
kaasa teadmise, et oodatava haldusreformi puhul 
tuleb silmas pidada tõsiasja: igas tiigis on omad 
kaanid. 

Kõiki külastajaid tänades IVO LANI

Raamatu autor tänab Nõuni rahvast 

Paluperas tähistati õpetajate 
päeva 4. oktoobril. 9. klassi 
õpilased olid juba mitu nä-

dalat enne väga entusiastlikult 
meelestatud ja soovisid anda ai-
netunde. Direktori ametikoha 
pärast peeti mitu arutelu ja isegi 
salajane hääletus. Lõpuks valiti 
direktoriks Kerli, kes sai oma 
ametiga hästi hakkama ja majas 
olnud täiskasvanute sõnul ka di-
rektorlikult korda nõudis. 

Päeva algul toimus nn võimu 
üle andmine ja uus direktor 
pidas õpetajate toas kõne. 
Samuti kinkisid üheksandi-
kud koolile juba traditsiooniks 
saanud raamitud joonistuse, mis 
kujutab nende klassi puud. 

Kinki üle andnud Tanel väitis, 
et on seda päeva, mil saab õpe-
tajana klassi ees seista, juba esi-
mesest klassist alates oodanud. 
Kuna talle meeldivad loodusai-
ned, andiski Tanel õpetaja Tiiu 
Rohtla eest mõned tunnid. 

Üheksandikel tuli anda kunsti 
ja kehalise kasvatuse tunnid ning mõned eesti 
keele ja matemaatika tunnid. 

Veel tulid meile appi lapsevanemad, vilist-
lased ja vallavalitsuse töötajad. Õpilastele lõppes 
koolipäev kell 12.00. Õpetajad käisid õppeeks-
kursioonil Nopri talus Võrumaal, kus tutvusime 
väikese pereettevõtte tööga (alumisel pildil).

Suur tänu  nii lastele kui ka täiskasvanud tun-
niandjatele, kes meile selle toreda päeva võimal-
dasid.

Palupera põhikooli õpetajate nimel 
õppealajuhataja REET ALLAK

Õpetajate päev Palupera põhikoolis

Üheksandike joonistatud klassi puu andsid kooli direktorile 
Svetlana Varikule üle “direktor” Kerli ja “loodusainete 
õpetaja” Tanel.

AMETLIK INFO

Vanavanemate päev 
Kuna pühapäevad on vanaisa jutuvestmishõn-
gulised ja vanaema pannkoogilõhnalised, siis 
otsustasime meiegi oma küla vanavanemaid 
pannkookidega üllatada. Aga kultuurimajas oli 
remont ja põrand värvitud ning me ei pääsenud 
noortetuppa pliidini. 

Appi tuli võtta varuvariant. Kaunistasime 
väikesed kingipakid ja pistsime sinna mõned 
beseed ning õnnitlusrongkäik võis alata!

365x12x1x4x7x24x60x60 õnnesoovi vanava-
nematele!

Nõuni lapselapsed

Pühapäeval,  13. oktoobril kell 12-16 toimub 
meisterdamise perepäev Vapramäe Loo-
dusmajas. 

Meisterdame helkureid ja teeme liivakaarte ja 
lilli. Loodusmajas loodusmängud ja loodusvik-
toriin. Tule perega sulle sobival ajal. Perepäev 
on tasuta, toetab Eesti-Šveitsi koostööprog-
rammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapital.

Oled oodatud Nõuni kultuurimajja:

25. oktoobril 

kell 20
esineb Elva noorteansambel KYBERORAVAD,
pidu jätkub DISKOrütmis

26. oktoobril

kell 12 KELLA KAHETEISTKÜMNE KONTSERT
esinevad meie valla väikesed ja suured taidlejad.
Buss ringile: 11.15 Palupera-Hellenurme-Nõuni

kell 15 HELKURI MEISTERDAMISE ÕPITUBA

kell 20 SIMMAN
tantsuks mängib RAEN VÄIKENE
pilet 5 eurot
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102  Vambola Sipelgas,   hooldekodu tegevjuht
103  Terje Korss,    vallavanem
104  Kaido Lokk,   ettevõtja
105  Kalev Lõhmus,   kultuuritöötaja
106  Anu Narits,    ettevõtja
107  Vahto Sikk,    ettevõtja
108  Marika Viks,   õpetaja
109  Erich Andressoo,   ettevõtja
110  Tõnu Kukk,    ametnik
111  Aivi Kulasalu,   töövõimetuspensionär
112  Ivo Lani,    ettevõtja
113  Liis Lõhmus,   noortevolikogu aseesimees
114  Anita Pavlova,   kultuuritöötaja
115  Taavi Tamm,   hooldusinsener
116  Anne Udeküll,   tantsujuht
117  Ain Veemees,   müügijuht

Valimisliit Toimiv Koduvald 
 

Oleme valmis tegema koostööd kõigiga, 
kel soovi meie koduvalda arendada ja 

kaunimaks muuta.

Vaadates tagasi peagi mööduvale valimisperioodile:  
Hellenurme piirkonnas:  

- kultuurimaja-vallamaja sai kivikatuse ja osalise fassaadi renoveerimise; 
- rekonstrueeriti reoveetorustik veskihoone juures ja Jõe tn. joogiveetorustik. Kaks 
 sotsiaalkorterit Tallimäel said uued aknad;  
- rajati Hellenurme puhkeala ja tänavavalgustusega kergliiklustee ning parendati 
 Lustimäe puhkekohta ja Hellenurme mõisaparki. 
 Hellenurmes taastati üks võrkpalliplatsidest;  
- noortekeskuse kaudu käisid noored matkadel, paintballi mängimas, tantsiti, 
 korraldati koolitusi. Noortekeskus sai hulgaliselt inventari. Noortekeskuses töötab 
 osalise koormusega noortejuht. 

Nõuni piirkonnas:   

- kultuurimaja sai küttesüsteemi. 2012.aastal lõpetati raamatukoguhoone 
 uusehitiseks võetud laenu tagasimaksed. Teostati Nõuni kultuurimaja saali 
 põranda lihvimis-õlitamistöö ja osteti majja uued toolid;  
- rekonstrueeriti 1,2 km kanalisatsioonitorustikku ja Kaasiku reoveepumpla;
- valmis Nõuni järve äärne ujumiskoht. Toetati Nõuni Purjeklubi paadikuuri ja 
 sauna ehitust valla puhkealale ning purjepaatide ja inventari soetamist. 
 Traditsiooniks on saanud muinastuledeöö päikeseloojangu-kontserdid Nõuni 
 puhkealal;
- kultuurimajja valmis sisustatud noortetuba. Noortetoas töötab osalise koormu
 sega noortejuht.

Palupera piirkonnas:

- põhikooli majandushoone sai rekonstrueeritud ja restaureeritud sai mõisakompleksi
 kuuluva lindla fassaad. Palupera staadionile rajati multifunktsionaalne pallimängu-
 väljak mini-arena;
- koolist sai teadust populariseeriv kool, tervist edendav kool;
- rajati Palu puhkekoht Miti külas;
- karjääri arendajaga leiti koostöövõimalus aastateks – kohalik omavalitsus ja 
 piirkonna elanikud said võimaluse osta piiratud koguses soodsamalt kruusa;
- külamaja sai uut inventari ning valmis puhkeala.

TULE VALIMA! Rohkem infot meie tegemistest ja tulevikuplaanidest:

http://web.zone.ee/toimivkoduvald

Kandidaat nr.  101 

MALLE 
PENTSA 

Kui elab Sinu küla, 
elad sina ka.

Meie kandidaadid:

119 Ermo Kruuse

120 Anti Kulasalu

121 Deivi Sarapson

122 Rudolf Raudsepp

123 Pille Plinte

124 Aile Viks

125 Elmo Saul

126 Alo Roodla

127 Katriin Kukk

128 Evelyn Uuemaa

Tule 20. oktoobril valima!

Valimisliit Tegus Kodukant

Loe lähemalt kandidaatide kohta: www.teguskodukant.blogspot.com

Eelnevate aastate jooksul oleme kaasa aidanud arengukavade valmimisele, planeeringute koostamisele ja projektide elluviimisele, 
tehes täiendusettepanekuid ning leides paremaid ressursikasutuse võimalusi. Leiame, et volikogu töös on otsustamisel oluline sõltu-
matus era- ja ärihuvidest. Volikogu otsused peavad lähtuma ainult avalikest huvidest, mille teada saamiseks on vajalik kaasata kogu-
konda otsuste tegemisse. Selle eeltingimuseks on vallaelanike parem informeeritus vallas toimuvast ning väga oluliste küsimuste 
puhul (nt haldusreform) ka rahvaküsitluste läbi viimine.

Valla efektiivse toimimise aluseks on ka vallaametnike tugevad erialased oskused, koostöövõime ning soov oma valla kodanikke 
hästi teenida. Meie valla praegust vallavanemat peetakse õigustatult maakonna üheks parimaks ning seetõttu on tal võimalus 
järgmiseks neljaks aastaks panna kokku väga tugev ja teotahteline meeskond. Soovime, et volikogus oleksid esindatud  võimalikult 
erinevate eluvaldkondade esindajad, kes on sõltumatud erahuvidest, laia silmaringiga ning tahavad panustada valla arengusse. 

Kodukoha eduka tuleviku tagavad toimekad ja ettevõtlikud vallaelanikud, kellest otseselt sõltub valla eelarve suurus. Ühest küljest 
tuleb hoida neid inimesi, kes vallas juba täna elavad. Teisalt tuleb luua keskkond, kuhu soovivad tegusad inimesed oma kodud ja 
ettevõtted rajada. Seetõttu leiame, et lähiaastatel tuleb rohkem rõhku suunata elukeskkonnale: 1) parendada valla infrastruktuuri, 
eelkõige vallateede kvaliteeti. Ka olemasoleva eelarve piires on see võimalik, kuid vajalik on ka leida juurde lisavahendeid Euroopa 
Liidu struktuurfondidest; 2) tagada kvaliteet valla tööde tellimisel ja teostamisel; 3) tõhustada sotsiaaltööd. Sotsiaaltöötaja peab  
teadma oma piirkonna abivajajate olukorda ning andma ka nõuandeid, mida abivajaja ei oska küsida; 4) toetada töökohti loovate 
ettevõtete teket. 

Järgneval neljal aastal toetame kõiki juba töös olevaid ja planeeritavaid tööprojekte sh Palupera mõisakompleksi jätkuvat 
renoveerimist ja kooli arengut tugeva maakoolina, kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist meie külades, kergliiklustee ja 
valgustuse rajamist Nõuni külla, huvi- ja ühistegevust sh MTÜ-sid ja seltsinguid. Lisaks peame äärmiselt vajalikuks Hellenurme 
mõisahoone jäämist valla omandisse ja leiame, et Middendorffi mõis kui Hellenurme pärl vajab renoveerimist sellele väärilisel 
moel, kasutades Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide mõisakoolide/lasteaedade programmi vahendeid. 
Programm toetab mõisate restaureerimist ja keskendub jätkusuutlikkuse tagamisele, pakkudes võimalust edendada tegevusi, sh ka 
väikeettevõtlust, (kultuuri) turismi, täiskasvanute koolitusi jms, mis hoiavad mõisa kohaliku elu keskusena. See kõik võiks olla koos 
lasteaiaga Hellenurme mõisahoone tulevik. Samas tahame näha ka Hellenurmes hooldekodu arenemist suunas, mis tagab küla ja 
hooldekodu parema koostoimimise. Väärikas elu peab olema tagatud nii külaelanikele kui ka hoolealustele.
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1. Säilitame oma valla, valla elanikkonna ja soodustame uute elanike tulekut.

2. Parandame elukeskkonda.
 2.1 Sotsiaalkeskuse rajamine.
 2.2 Loome Soontaga külamaja.
 2.3 Valla sauna remont.
 2.4 Käivitame Pukas turu ja transpordime rahva turule.
 2.5 Toetame toitlustuskoha loomist.
 2.6 Kavandame kergliiklustee Puka teerist – Puka.
 2.7 Viime lõpule Aakre rahvamaja ja raamatukogu remondi.
 2.8 Turvatunde suurendamine tänavavalgustuse ja turvakaamerate paigaldamisega.
 2.9 Järve puhastamine ja ranna korrastamine.
 2.10 Vooremäe puhkeala arendamine.
 2.11 Toetame vabatahtliku tuletõrje loomist.

3. Viime valla hariduse uuele tasemele.
 3.1 Remondime koolimajad.
 3.2 Laiendame Puka lasteaia ruume.
 3.3 Toome hariduselusse uut motivatsiooni

4. Uuendame ja rajame vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Pukas, Aakres ja Komsil.
 4.1 Lahendame Tööstuse tänava piirkonna elanike puhta joogiveega varustamise.
 4.2 Uuendame olemasolevad ja rajame uusi vee- ja kanalisatsioonitrasse.

Neli aastat on kiiresti möödunud ja taas on aeg tulnud silmitsi 
seista valimiskastiga. Ega see ei olegi iseenesest tõsine mure, 
kuid keeruliseks teeb olukorra, keda valida taas neljaks aastaks 
elu vallas juhtima ja arengusuundasid määrama. Ei ole ju val-
lavoliniku roll mitte ainult murekohtadele tähelepanu juhtida, 
see oleks liiga lihtne, vaid ka lahendusteed ja suunad määrat-
leda. 

Seekord on Puka valla inimestel valikuid palju, sest kandidee-
rib üle 50 inimese, kuid volikogusse mahub ainult 11. Arvan, 
et valiku tegemisel on tähtis, et inimene oskaks vallaelanike 
muresid näha ja veelgi tähtsam, et ka neid lahendada.

Meie hinnangul on tuleval perioodil vajalik lahendada neli 
tähtsat küsimusteplokki. 1.Kuidas säilitada inimesed piirkon-
nas ja neid ka piirkonda juurde meelitada. 2.Kuidas paranda-
da veelgi valla elukeskkonda. 3. Kuidas parandada vallas hari-
dusvaldkonnaga seonduvat selliselt, et noored usaldaksid oma 
koole ja usuksid siin antava hariduse konkurentsivõimelisuses-
se. 4.Jätkamist vajab Puka, Aakre ja Komsi vee- ja kanalisat-
sioonitrasside korrastamine ning vajalik on rajada uusi trasse, 
et lahendada Inimeste joogivee muresid. Oleme endale nende 
murede lahendamise võtnud eesmärgiks ja teame, ka kuidas 
seda teha.  

Meie arvates oluliste teemade lahendamiseks oleme näinud 
ette ka rohkelt tegevusi, mis on kajastatud siin kõrval. Inimeste 
murede selgitamisel peame tähtsaks kaasata kõikide piirkon-
dade inimesi. Vallale olulised otsused ei tohi sündida arusaa-
mal, et mina tean, mis teile hea on. 

Kui sa pead tähtsaks meie valda ja soovid valla jätkuvat 
arengut, siis mine kindlasti valima. Tean, et Puka valla inime-
sed ei ole nii saamatud, et nad ei saaks ja ei oskaks oma kodu-
valla tuleviku üle otsustada. 

Meie ei häbene Puka vallas elada.

Vallavanem Heikki Kadaja

Head Puka valla inimesed

nr 127  HEIKKI KADAJA
nr 128  KALLE PÕLDMÄGI
nr 129  JUHAN MATSAR
nr 130  RANNUS PRII
nr 131  AGRIS POSSUL
nr 132  ÜLLAR SARV

nr 133  HOLGER HÄRM
nr 134  TÕNU TÄMM
nr 135  UKO UIBOPUU
nr 136  ANA VINK
nr 137  GENNADI HUNT
nr 138  ANDRUS TEOREIN

Vali 
Eesti Reformierakond

nr 139  AHTI EVERST
nr 140  HELGI PUNG
nr 141  ALEKSANDER SVEN ESSE

Vallavalitsus kohtus rahvaga
Vallavanem Heikki Kadaja tutvustas 10. septembril 
Kuigatsi ja Puka piirkonna rahvale, millega vallava-
litsus tegeleb ja millised on lähituleviku kavatused. 
Nendest teemadest oli juttu juba eelmises Otepää 
Teatajas. Asume küsimuste ja vastuste juurde.

Kuigatsis esitatud küsimused

• Kuigatsis kõige värskemaks probleemiks on 
kaupluse tegevuse lõpetamine. Mis saab edasi? Üks 
võimalus esmatarbekaupade ostmiseks on sõlmida 
kokkulepe lähiümbruskonnas tegutsevate auto-
kauplustega, kes nõustuksid teenindama Kuigatsi 
rahvast. Vallavalitsus hakkab tegelema külamajas 
paiknevate endise kaupluse ruumide väljarentimise-
ga, kuid sobiva rentniku leidmine võib võtta aega.
• Miks säilitatakse kahte nii lähestikku asuvat 

kooli? See on tegelikult küsimus volikogule ja hari-
duskomisjonile. Haridusvõrgu ja hariduse korraldu-
se otsustab volikogu. Praeguseks ei ole volikogu 
hariduskomisjon esitanud ühtegi ettepanekut valla 
hariduselu korraldamiseks.  
• Mida toob tulevik ja kas meid puudutab uus 

haldusreform? Sellel teemal oli juttu eelmises 
Otepää Teatajas. Lisame veelkord, et haldusrefor-
mi läbiviimisel tuleb arvestada kõikide piirkondade 
elanike arvamusi ja kindlasti ei ole mõistlik praegu-
se valla tükeldamine. Ilmselt kahjustaks see kõikide 
valla piirkonna elanike huvisid.
• Kas vallavalitsus oleks ära saanud hoida Valga 

Gomab Mööbel Puka tsehhi sulgemist? Tegemist 

on äriettevõttega ja nende eesmärk on toota võima-
likult efektiivselt, saades võimalikult suurt kasumit. 
Meie andmetel oli sulgemise põhjuseks just trans-
pordikulude vähendamine ja suurema efektiivsuse 
taotlemine. Vallavalitsus ei saa sekkuda äriettevõtte 
juhtimisse. Tegelikult viidi Puka tsehhi tootmine üle 
Valga linna, seega said ka paljud Pukas töötanud  
inimesed töökoha Valgas. 
• Mis on saanud avaldustest, mis korjati eterniitp-

laatide kogumiseks? Eterniidi kogumiseks võttis 
avaldusi vastu Valga Piirkonna Keskkonnakeskus. 
Järelpärimisel saime teada, et eterniidi kogumine 
käivitatakse alles 2014. aasta kevadel.
• Kuigatsis on vajalik külamaja juurde mõned 

tänavavalgustuslambid. Lubame, et selle aasta 
lõpuks või järgmise aasta alguseks saab Kuigatsis 
olema külamaja juures tänavavalgustus.
• Mis saab endise meierei põlenud hoonest? 

Hoone kuulub perekond Sõnajalgadele ja asub San-
gaste valla territooriumil. Nõudeid saab esitada San-
gaste vald. Loomulikult oleme ka meie huvitatud, et 
Kuigatsis asuv „tondiloss“ saaks korrastatud.

Pukas esitatud küsimused

• Mis saab Tööstuse tänava piirkonna elanike 
veevarustusest pärast mööblivabriku tegevuse 
lõpetamist? Vallavalitsus tegeleb selle probleemi-
ga aktiivselt. Oleme esitanud korduvalt rahataot-
lusi puurkaevu ehitamiseks, ka on esitatud KIKile 
projekt Puka aleviku vesivarustuse korrastamiseks. 

Ootame taotlusele vastust. Oleme endale kavan-
danud plaanid ka nii-öelda „musta stsenaariumi“ 
jaoks. Igal juhul tuleb joogiveega varustamise prob-
leem lahendada.
• Miks Puka koolist lapsed lahkuvad? See on 

küsimus lastele ja nende vanematele. Kindlasti on 
see tõsine probleem.
• Küsimus valla vesivarustuse ja kanalisatsiooni 

arengu kohta? Käesoleval ajal on kavandatud ühis-
vesivarustuse ja -kanalisatsiooni arengukavas uute 
trasside rajamine ja korrastamine Pukas, Aakres 
ja Komsil. Need tegevused on kavandatud ellu viia 
projektidest hangitud vahenditega. Puka alevikus 
on planeeritud käivitada  sellekohane ehitustegevus 
järgmisel aastal.
• Murelik lapsevanem tundis huvi, kas oleks või-

malik Puka lasteaias käivale lapsele saada suurem 
voodi. Puka lasteaias on kõikidel lastel voodid 
olemas. Leppisime kokku, et leiame sellele ühiselt 
lahenduse, praegu tegeleb suurema voodi hankimi-
sega lasteaia direktor.

Vallavalitsus tänab kõiki kohtumistest osavõtjaid! 
Koostöös teiega on võimalik elu vallas muuta pare-
maks. 

Suur tänu kuulub ärifirmade AS Bacula ja AS 
Kiilung juhtidele, kes meid oma ettevõttes vastu 
võtsid. Täname asutuste juhte Ilme Hõbemäge, 
Õnne Paimret ja Helgi Punga, kes aitasid korralda-
da kohtumist.

Puka vallavalitsus

algus OT nr 15

Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, külas-
tasid Puka Keskkooli muinsuskaitsja ja pärimus-
muusik Ando Kiviberg ning bändi „Tenfold rabbit“ 
mänedžer Natalie Mets, et rääkida õpilastele oma 
elamustest ja kogemustest. 

Jutustati nii ootamatustest, inimeste aususest kui 
ka koolipoiste mõtlemisviisist. Mõlemal külalisel oli 
ka midagi ühist. Nad olid väga kindlad, et hakkavad 
pidama ametit, mille nad olid endale välja valinud. 
Ent elul oli nende kahega omad plaanid ning suunas 
nad muusikamaailma. 

Meeldejääv kohtumine

Külaliste jutustamisviis oli väga elav ning kaasa-
haarav. Kellel rohkem, kellel natuke vähem.  

Enne lahkumist jätsid Ando Kiviberg ja Natalie 
Mets õpilastele ka paar õpetussõna: „Sa võid pla-
neerida oma elu nii palju kui tahad, aga lõpuks 
läheb see ikka omasoodu.“ 
 Loodame, et meie külalised on edaspidigi sama 

aktiivsed ning jagavad oma tarkusi ka paljude teiste 
noortega.

Abiturient KÄTLIN SPRENK

Puka sügislaat 

12. oktoobril

kaupluse A ja O kõrval asuval 
haljasalal.

Info tel 527 4812

4. oktoobril toimus Puka Keskkoolis õpetajate päev. 
Tegemist polnud tavalise koolipäevaga, sest õpeta-
jaid asendasid vanemad õpilased ja hiljem toimus 
õpetajatele pühendatud aktus. 

Muusika- ja kunstitundides lasti lastel joonistada 
ja kirjutada oma õpetajast. Üks õpilane täheldas, et 
klassijuhatajalt on ta õppinud enesekindlust ning ka 
seda, et inimestega tuleb rohkem suhelda. Veel kir-
jutati, et õpetajaga saadakse rääkida kõigest: mure-
dest, rõõmudest, tehtud pahandustest. Need, kes 
ei olnud nii head sulesepad, joonistasid õpetajatele 
pilte.

Õpetajate päev Kolmanda tunni ajal algas aktus. 12. klass koos 
klassijuhatajaga oli valmistanud humoorika kava, 
millest ei puudunud nii taaslavastatud koolisündmus-
ed kui ka muusikalised vahepalad. Kõige rohkem 
köitis õpetajate ja ka õpilaste tähelepanu üllatusnum-
ber. 12. klass oli organiseerinud aktuse lõppu Puka 
meesansambli esinemise. Ja siis läks alles tõeliseks 
peoks. Pärast ametlikku osa ootas pedagooge koh-
vilaud, kus juttu jätkus juba kauemaks. Päev lõppes 
Puka ja Priipalu kalmistu külastamisega, kus süüdati 
küünlad endiste kolleegide mälestuseks ning meenu-
tati nendega koos veedetud aega.

Oli meeleolukas, meeldejääv ja mitmeski mõttes 
ebatraditsiooniline koolipäev.

12. klass

Reformierakond 

kutsub Sind avalikule debatile 

MILLINE ON PUKA VALD 
HOMME?

Puka rahvamajas esmaspäeval, 
14. oktoobril kell 18.00.

Debateerima on kutsutud kõik vallas kandideeri-
vad erakonnad ja valimisliidud.

Ootame vallaelanikke aktiivselt osa võtma ja 
küsimusi esitama.
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Eesti Keskerakond

Ilme Hõbemägi, nr.142 Aakre Lasteaia-Algkooli direktor

Eha Kallis, nr.143 Pensionär 

Marko Koort, nr.144
Tõnis Leosk, nr.145 RMK metsnik-metsakorraldaja 

Mari Luik, nr.146 MTÜ Hellenurme Mõis hooldaja abi 

Peeter Luik, nr.147
Arvi Neemeste, nr.148 Eesti Maaülikooli üliõpilane 

Anne Riis, nr.149 Puka lasteaia lasteaiaõpetaja 

Anu Uint, nr.150 OÜ Valgamaa Arstikeskus pereõde 

Jaanis Veskimets, nr.151 AS Kiilung meister

Valimisliidu KOOSTÖÖ sihid

Koostöö kõigi osapooltega (et oleks kodurahu) 

Lasteaed, algkool ja põhikool kodu lähedal 

Noorsootöö toetamine vallas 

Sotsiaalhoolekande jõudmine iga abivajajani 

Perearstiteenuse kättesaadavus Pukas 

Ettevõtluse toetamine 

Seltsitegevuse ja kultuurielu toetamine

Tutvu täpsemalt meie sihtidega internetis ETV2 kodulehel

Kui soovite Puka vallas näha positiivseid muutusi, valige

Valimisliitu on kaasatud 17 tublit inimest erinevas vanuses ja erinevatelt tegevusaladelt.
Liikmete mitmekülgsed teadmised ja kogemused loovad eeldused Puka valla elu edendamiseks ning arukaks ja edukaks juhtimiseks.

Valimisliit „Rahva Hääl“ seisab ausa ja läbipaistva valla juhtimise eest. Soovime tagada vallaelanike huvidest
lähtuva arengu kõikides eluvaldkondades, mis peataks elanike lahkumise vallast.

nr 109    ANDRUS LOOSKARI
nr 110    ARNO KANGRO
nr 111    SILVER LAKS
nr 112    HENRI VALDMANN
nr 113    KERSTI SALUJÕE

nr 114    SIRLE LÜÜS
nr 115    KEVIN RISTJAN PEDAJAS
nr 116    KATRIN UFFERT
nr 117    KALMER KINGO
nr 118    KRISTJAN MOORAST
nr 119    KALJU VENSKI

nr 120    GUNNAR ARAK
nr 121    KRISTA TIIRMAA
nr 122    STEVEN KINGO
nr 123    RAUL KULL
nr 124    EVALD RAIDMA
nr 125    AGUR TEHVER

Meie kandidaadid:

… on läbi viia koolitund just seal, kus õpetatavad asjad juhtuvad. Selleks, et loo-
dusõpetuse õpetajad saaksid lastele õpetada vee-elustikku vee ääres, sõitsime kogu 
kooliga 17. septembril Karula rahvusparki. MTÜ Lilli Loodukeskuse poolt pakutavas 
õppeprogrammis osalemine andis koolis raamatutest õpitule praktilise külje. Kuna 
meie koolis on vähe õpilasi, sattusime õppeprogrammile koos Ala kooli toreda 5. 
klassiga. Karula rahvuspargis asuva Ähijärve vee-elustiku uurimist juhendas Lilian 
Freiberg MTÜst Maavillane. Püüdsime kahvaga pisikesi vee-elukaid, uurisime neid 
luubiga ning lõpuks tegime järve maketi. Selleks ülesandeks oli vaja loovust, tuleta-
da meelde juhendaja ja koolis räägitut ning ka esinemisjulgust. Vees nägime oma 
silmaga paljusid neid vee-elukaid, keda koolis olime ainult raamatutest vaadanud. 
Häda sellele, kellel kummikuid jalas ei olnud, aga isu agaralt kaasa lüüa suur. Vesi 
kippus mitmel lapsel üle kummikuserva loksuma. Veel rääkis Lilian Freiberg järvede 
tekkest, nende toitelisusest ja inimese elutegevuse mõjudest veekogudele.

Lõunapausi pidasime mänguväljakul. Lastel olid kaasas oma toidukotid, aga ka 
kooli kokad polnud meid unustanud, nende küpsetatud pitsa ja kaneelisaiad mait-
sesid hästi.  Kiiremad sööjad jõudsid veel mänguväljakul kiikuda ja muidu möllata. 
Koos Tiia Trollaga Keskkonnaametist  tegime lühikese matka Ähijärve kaldal. Ta 
rääkis rahvusparkide ja looduskaitsealade erinevustest, olemusest ja tähtsusest, samuti 
inimese ja looduse koostööst. Kõik on looduses omavahel seotud. Hoidkem loodust, 
siis oleme ka ise hoitud! Täname MTÜ Lilli Looduskeskust õpetliku sügisese matka 
eest!

Sügis on Aakre koolis ja lasteaias tunginud lausa majja – eelmisel nädalal värviki-
reva lillenäitusega ja nüüdseks kõige suuremate, pisemate, erikujulisemate sügisandi-
dega. Värviküllast sügist kõigile!

Õpetaja Liina Laaser

Iga õpetaja unistus …

Puka Keskkooli 
kokkutulek 
19. oktoobril algusega kell 15.00 
245 aastat hariduselu algusest Pukas

15.00       Algab registreerimine. 
15.30    Väljasõit Puka kalmistule.
16.30      Pink kauaaegsetele õpetajatele.
17.00    Kontsertaktus. 
18.30-19.30 Ühisfotod.
19.30-24.00  Lendude koosviibimine 
kooli võimlas ansambli saatel.
  Osalustasu 15 eurot (pensionärid 10 eurot) 
kanda 15. oktoobriks Puka Vallavalitsuse 
a/a 10202000583001  (märksõnaks kokkutulek, 
osaleja nimi, lõpetamise aasta). Kohapeal 20 
eurot (sularahas). Info kooli koduleheküljel 
www.puka.edu.ee. Kantselei tel.  76 71961.

25. septembril toimus Puka ja Aakre lasteaedade ühine lustipäev, seekord Puka 
lasteaias. Lustipäeva raames toimul liiklusteemaline õppepäev, mille sisustasid 
noorsoopolitseinikud Linda Oks ja Thea Tekkel. Tõsistest asjadest rääkimist 
mänguliseks ning lastepäraseks aitas kujundada Lõvi Leo. 

Pärast liiklusmängude mängimist lustiti lasteaia uuel atraktsioonidega mängu-
väljakul, külastati laste ja lapsevanemate koostatud sügisnäitust, maitsti külakosti 
ning pakuti ka omalt poolt külalistele puuvilju ning maiustusi. 

Suur tänu kõigile vanematele ilusa näituse teostamise eest ja aitäh kõigile 
osalenud lastele!

Põngerjate rühma õpetaja ENE HAABOJA

Lustipäev Puka lasteaias

    nr 101  IRJA SÕNUM

    nr 102  VAINO TIIDT

    nr 103  AVO SARNIT

    nr 104  MERIKE KOSLOV

    nr 105  ANDRUS NIIT

    nr 106  ANDREAS KIIS

    nr 107  HEIDO PIKKER

    nr 108  AIVE LAUT

nr 126 
ARVO PUIESTEE
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Sangaste Vallavolikogu istungil 

28. augustil:
   Võeti ASlt SEB Pank 170 000 euro suurune investee-

rimislaen.
   Taotleti munitsipaalomandisse Lauküla külas asuv 10 

625 m² suurune Ansi maaüksus.
   Määrati valla esindajateks Eesti-Läti-Vene piiriülese 

koostööprogrammi projekti juhtkomitees Rando Undrus 
ja Kaido Tamberg.

   Tehti abivallavanemale Priit Arengule ülesandeks 
Katrin Tambergiga projekti assistendi ametikoha täit-
miseks töölepingu sõlmimine ja tööandja kohustuste 
täitmine.

26. septembril:
   Võeti vastu 2013. aasta lisaeelarve.
   Moodustati volikogu järgmise koosseisu valimiseks 

jaoskonnakomisjon ja nimetati komisjoni liikmeteks 
Rein Areng (komisjoni esimees), Kati Ermel, Kairi Gross, 
Toomas Kuus, Monika Otrokova ja Tiiu Treimuth ning 
asendusliikmeteks Raili Mandli ja Pille Sikk.

Sangaste Vallavalitsuses

   Väljastati projekteerimistingimused OÜle SCHLOSS 
SAGNITZ Lossiküla külas Valitsejamaja kinnistul asuva 
ehitise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
   Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Tiidu 

külas ja Keeni külas asuva elektripaigaldise (Kooba–Keeni 
10kV õhuliini rekonstrueerimine maakaabliga) kasutus-
elevõtuks, Elektrilevi OÜ-le Lossiküla külas asuva elektri-
paigaldise (OÜ SCHLOSS SAGNITZ Valitsejamaja liitumine) 
kasutuselevõtuks ja Jüri Raismale Restu külas Restu vesi-
veski kinnistul asuva ehitise kasutuselevõtuks.

   Otsustati korraldada lihthange “Sangaste lossi 
mööbli ostmine”.
   Tunnistati lihthanke “Sangaste lossi mööbli ostmine” 

edukaks pakkumuseks osaühingu Avi Puutöökoda 
pakkumus maksumusega 20 472 eurot (koos käibemak-
suga).

   Vabastati kolm isikut korraldatud jäätmeveoga liitu-
misest.
   Määrati augustikuu toimetulekutoetus kaheksale isi-

kule kogusummas 920,90 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot.
   Määrati septembrikuu vajaduspõhine peretoetus ühek-

sale isikule kogusummas 153,44 eurot.
   Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuueteistkümnele 

isikule kogusummas 586,13 eurot. Rahuldamata jäeti ühe 
isiku avaldus.

   Määrati 2013/2014 õppeaasta 1. ja 2. õppeveerandiks 
ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kolme õpilase koo-
litoidu kulude katmiseks.
   Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 113 
eurot.

   Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 704 
eurot.

   Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
   Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

kahele isikule.
   Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
   Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki par-

kimiskaart.

AMETLIK INFO

...Keeni kooliperele eesotsas direktori Diana Sarapuu-
ga, eakate õpetajate kooli kutsumise ja lahke vastuvõtu 
eest 2. oktoobril. 

Tänusõnad ka õpetajatele, kes meid tundi palusid ja 
meiega tegelesid. 

Ringo Saar – oli väga huvitav tund, kus eakatel 
õpetajatel tuli töötada arvutitega. Huvi arvutite vastu 
oli, kuid teadmisi, kogemusi ja oskusi jäi väheks. 

Tiina Kukk – taas väga huvitav, meeldiv ja vajalik 
tund. Pealegi on Keeni koolis tants valikaineks. 

Pilve Kängsepp – tutvusime ruumidega ja kooli 
kõige väiksemate õpilastega. 

Toimus ka klassijuhatajatund, kus pensionäridest 
õpetajatel tuli rääkida, kuidas saadi õpetajaks, millist 
ainet ning kui kaua õpetati jne. Tunni teises osas tut-
vustas 9. klassi õpilane Karli Roio erakordse meister-

Hea Sangaste valla elanik!
Noortekeskus ootab sind 

INFOPÄEVALE

pühapäeval, 13. oktoobril kell 12.00 

noortekeskuses.

Millest räägime? 

Uus töötaja, MTÜ tegevused, noortekeskuses 
viibimise kord, huviringid, projektid, jne.

Väga-väga on oodatud kõik lapsevanemad, kelle 
laps(ed) noortekeskuses käivad ja kõik, kellel on 
ideid ja mõtteid, mida jagada. 

Sõna saavad MTÜ liikmed, noorsootöötaja ja kõik, 
kes soovivad.

Tule kindlasti, kasvõi korraks! 

Näitame, et koos saame palju ideid, mida teostada 
ja et tegelikult ei ole põhjust seda maja sulgeda.

Laupäeval, 12. oktoobril kell 10.00-13.00

Sangaste seltsimajas 

KIRBUTURG 

• Müüdavad esemed, riided jms olgu puhtad ja 
terved.
•  Üle 10€ maksvaid tooteid me ei müü.
• Müüa võib ka enda tehtud küpsetisi, ehteid 
jms.
• Korraldajate poolt kauplemiseks lauad ja 
taustamuusika.

Tule Sangaste kirbuturule  kas kauplema või 
ostlema!

Info: Eliis – eliisa@gmail.com, 53054764,
Rait – raitelvet@gmail.com, 56648555.

Sangaste valla 

OMASTEHOOLDAJATE 
võimlemispäev 

toimub reedel, 18. oktoobril 
algusega kell 15.30 

pereõe Piia Künnapuu juhendamisel. 

Selga mugavad riided. Kaasa võib võtta võim-
lemismati. 

Lisainfo tel 52 47 930 (Pille Sikk).

Ootame kõiki 

endise Keeni sovhoosi ja Sangaste kolhoosi 
töötajaid 

26. oktoobril kell 12 

Sangaste seltsimajja

“Meenutuste pärastlõunale”. 

Täpsem info 56611398 Kati või 5112318 Viive.

likkusega spordiharu parkour, milles lõid kaasa ka 
Janno Avloi 7. klassist ja Edvin Pulver 8. klassist mit-
mesuguseid harjutusi sooritades.

Rõõm oli osaleda ka ühisel lõunasöögil, mis oli 
väga maitsev. Kui kõiki õpilasi koolis nõnda hästi toit-
lustatakse, siis küll nurisemiseks põhjust ei ole. Aitäh 
ka köögiperele!

Kohtumine eakate õpetajatega lõpetati Sangaste 
lossis, kus tutvustati lahkelt ruume ning võimalusi 
lossis ööbimiseks. Viimaks istuti ühises teelauas ja 
kuulati, mida külalistel oma elust rääkida oli.

Tuhat tänu veel kord meeldiva kutse ja võõrustami-
se eest! Soovime, et kõik kuud koolis oleksid heade 
õpetajate ja õpilaste kuud.

Eakate õpetajate nimel LIIDIA PETTAI

Tuhat tänu...

Asjaosalised Sangaste lossis. Esireas vasakult: Ülle Rebane, Valve Liiva, Liidia Pettai, Eve
Karimõisa; tagareas vasakult Vete Hainsoo, Diana Sarapuu ja Saima Tell.

Mu armas Eestimaa,
Usun sinusse,
Armastan Sind ja Su
Rahvast.
Ma armastan Su viljakaid põlde,
Armastan Su kaunist loodust.
Soovin Sulle Taevaisa õnnistust.
Eestimaa, veel pole kadunud kõik,
Elame üle need rasked ajad.
Soovin, et
Tagasi tulevad me tütred ja pojad
Ikka - oma sünnimaale.
Ma usun ja loodan paremasse ja
Armastan elu kodumaal ja
Armastan Loojat ja Tema loomingut.

Liidia Pettai
2013

Mu armas Eestimaa

Eesti-Läti-Vene ühisprojekti ELRII-308 raames 
toimus  27. ja 28. septembril anno domini 2013 
Sangaste lossis pidulik oleng ja internatsio-

naalne väikelaat.
Tuldi Venemaalt Dedovitsist ja Pihkvast ning lät-

laste maalt Balvist Sangastesse külla. Peeti harivaid 
ettekandeid, rüübati kalja ja söödi koduleiba peale. 
Külalistele näidati meie kaunemaid ja kallemaid 
paiku ning tutvustati kihelkonna väärtusi. Pärast 
söödi pidulikult tervislikku eestimaist ja omakandi 
toitu. 

Kosutava õhtueine toel lauldi tuntud ja tundma-
tuidki laule küll ühiselt, küll rahvusgrupiti. Põnev 
oli näiteks meilgi läti keeles laulusõnu purssida ja 
näha-kuulda, mis sest välja tuleb. Vahel tuli hästi, 
vahel mitte. Laulud olid suuresti meie pärandkul-
tuuride sugemetega ja leivaviljast inspireeritud. 
Sekka ka muidu lustaksid viise. 

Oli üks väga tore ja sõbralik õhtu, kus projek-
tipartnerid tutvusid üksteisega laiapõhjalisemalt 
ning kavandasid edasisi tegevusi. Sekka ilusat rah-
vakunsti ja tummist maatoitu-jooki.

Hommikul pärast kikka kiremist ja praemuna 
ning kohvi manustamist alustati töötubadega. Põl-
lumuuseum tutvustas ajaloolist viljapeksu ja käsi-
kivi keerutamist. Õpetati lõnga värvima, sepatööd 
tegema, vaipu punuma, mudamaske ja õlut tegema 
ning seepi keetma. 

Valiti välja projekti logo, milleks sai veimevakk 
kolme rahva rahvusvärvidega, selle autor on Astra 
Ločmele-Ambarova Balvist. Samuti saadaolevatest 
Sangaste suveniiridest iseloomulikum. Selleks sai 
Sangaste Linnase pudrupakkide kinkekarp.

Põnevust jätkus ja päev kulges. Pillimehed Lätist 
hoidsid õhku helisemas ja lõid muidu meeleolu. 
Siis sai tehtud ka väike siselaat lossisaalis, kus meie 
kohalikud ja naabrite kohalikud pakkusid erine-
vaid lokaalseid rahvamajanduse- ja käsitöötooteid. 
Laat osutus menukaks ja seda väisas lisaks koha-
like massidele ka väliskülalisi nii Saksamaalt kui 
ka muidu Sangastest kaugemalt. Laadakraam läks 
sooja saiana ja rahulolu oli vastastikune: nii neil, 

kes kaubast ilma jäid ja raha vastu said, kui ka vas-
tupidi. Krahv Bergi büsti näoilme oli rahulolev ja 
heakskiitev. 

Siit johtuvalt tuleb soostuda, et iga asjalik koos-
tegemine saab mõnusast kokkusaamisest hoogu 
vaid juurde. Partnerid tahavad suhelda ja kogemu-
si jagada lisaks ka lihtsalt ehituskärale. 

Täname siinjuures EU maksumaksjaid head 
asja finantseerimast ja oma partnereid laabuva 
koosmeele eest! Sangaste on, oli ja on olnud uuen-
dustealdis ja koosmeelt sütitav koht rahvusvaheli-
sel tasandil. See oli, on ja jääb nii! Viljakas töö ja 
loomisjõud vajab avatud uksi.

Edaspidi on kavas sõita samalaadsele üritusele 
– kevadel külla Venemaale ja siis Lätti. Aga sellest 
edaspidi.

Edu ja sügiskulda kõigile!

KAIDO TAMBERG

Rukkilaulud ja muud lood

Valgamaa meenekonkurss

Valgamaa Arenguagentuuri sooviks on leida 
Valgamaale iseloomulik suveniir, jõulukaart ning 
Valgamaale metoodilise ja lustliku mängu idee-
kavand, mida saab alati Valgamaalt kaasa võtta 
ja ka esinduskingina teistele kinkida ning millel 
on Valgamaale omased motiivid. Ühtlasi tuleks 
konkursil osalejatel mõelda Valgamaa väärtuste 
peale.
 Konkurss toimub kolmes kategoorias:
I Valgamaale iseloomulik suveniir
II Jõulukaart
III Valgamaa metoodilise ja lustliku mängu idee-
kavand

KÕIKIDE KATEGOORIATE ESIKOHTADELE ON 
PEAAUHINNAKS 200€! Facebookis  enim meeldi-
misi kogunud töö facebookis saab rahva lemmiku 
eripreemia.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 4. detsemb-

er 2013 kell 17.00.
Facebookis rahva lemmiku välja selgitamine: 

5.-13. detsembrini.
Võitjate väljakuulutamine: 18. detsembril.
Täpsem info ja reeglid: https://www.facebook.

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

www.sangaste.ee

Eesti Keskerakond

nr 104

MIHHAIL KÕRKJAS

Üksikkandidaat

Hele Kängsepp

nr 121

Sangaste kant on eriline koht, sest on olnud läbi aegade õnnistatud tegu-
sate inimestega. Uhkus- ja väärikustunne ning tegusus on siin endast-
mõistetav. Olen oma kogukonna üle uhke ja elan tema käekäigule vägagi 
kaasa.

Olen uhke ka meie valimisnimekirja üle, kellega koos me nelja aasta 
jooksul kogukonna ja valla ühisrakendit oleme vedada aidanud. Meie 
nimekirjas olid ja on väärikad inimesed, kes end igati tõestanud. Eriline 
koht vajabki erilist kohtlemist.

Mul on hea meel, et meil on jälle apteek, et meie lapsed on vanema raha-
kotist sõltumata koolis toidetud ja sõidutatud, et lasteaed on väikestele 
olemas. Oleme ehitanud koolis, pansionaadis jne. Valminud on kergli-
iklustee Sangaste ja Lossiküla vahel, kohe saab valmis kergtee ka Sangas-
te ja Keeni vahel. Et jalakäijal ohutu ja sportijal mugav oleks.

Võõradki ütlevad, et Sangaste kandis võetakse ette ja aetakse asju. Et elu 
keeb. Et me näeme head välja.

Me ei taha loorberitele puhkama jääda. Plaanis on Keeni ja Sangas-
tesse spordiväljakute rajamine. Tahame ju edendada tervislikke eluvii-
se. Kavandame „Külad elama“ programmi, kus kodu rajada soovivad 
noored saaksid vallalt maad ja muud tuge. Et omad siia jääks ja läinud 
tagasi tuleks. Ehk tuleb uusigi juurde.

Tahame jätkuvalt hoida rohelise tee haridusele, et kool ja lasteaed oleks 
soodne ja õpetamine moodne. Toetame perearstindust ning hoolekan-
net, et haiguse või abituse korral oleks kogukonna tugi tunda.

Edendame seltsielu, et ka üksi jäänud inimesed kodunt välja tuua tore-
daid tegemisi tegema, toome valda suuremaid kultuuriüritusi ja toetame 
priitahtlikke pritsimehi. Ka tuleb lõpule viia Sangaste raamat ja saada 
püsti rukkimonument.

Hää kogukond, meil on au teid teenida! Kui Te meid usaldate asja edasi 
ajama, siis andkem meile valimistel oma hääl! Meiega saad tasakaalus ja 
õiglase asjajamise, stabiilsuse ja suured kogemused!

SDE valimisnimekirja nimel
Kaido Tamberg

Eriline Sangaste!

1. Toetame kooli ja lasteaeda kaasaegsete õppevahendite soetamisel ja õpperuumide korrastamisel ning otsime võimalusi lasteaiaõpetajate palgatõusuks.
2. Viime lõpule Keeni Kergliiklustee rajamise(koolini) ja teeme kõik selleks, et saaks rajatud ka Sangaste-Otepää kergliiklustee.
3. Algatame spordiväljakute väljaehitamise Keeni ja Sangastesse, toetame spordiklubi tegevust.
4. Edendame tervislikke eluviise. 
5. Käivitame programmi „Külad elama“, kus kodu rajada soovivad noored saaksid vallalt maad ja muud abi ning tuge.
6. Toetame perearsti ja apteegi tegevust, hoiame koduhoolduse ja hooldekoduteenuse kättesaadavana oma valla elanikele.
7. Edendame seltsielu ning toome valda suuremaid üritusi, toetame laste huvitegevusi ja lükkame käima seeniorite klubi.
8. Toetame meie vabatahtlike päästjate tegevust ning teeme koostööd politseiga turvatunde suurendamisel.
9. Toetame ja tunnustame ettevõtjaid ja etevõtlikkust, hoogustame „Sangaste Rukkiküla“ tegevust, püstitame rukkimonumendi.

Meie kandidaadid

Rando Undrus  nr 105  meie vana hea uus esimees

Kaido Tamberg  nr 106  meie vana uuekssaadatahtev vallavanem

Heili Freimanis  nr 107  meie lossi Emanda

Marju Karavin  nr 108  meie noorte abikäsi

Kaido Kirt   nr 109  meie oma põllumees

Lea Korbun   nr 110  meie vanemate ja väärikamate eestvõitleja

Tatjana Laadi  nr 111  meie tervise kaitseingel

Kajar Lepik   nr 112  meie oma turismimees

Tuuli Merimaa  nr 113  meie kultuuri tuletungal

Maire Murumaa  nr 114  meie lasteaia hea haldjas

Ruth Muttik  nr 115  meie alati abivalmis Ruth

Anastassia Org  nr 116  meie omakandi peamedõde

Ivo Pill   nr 117  meie oma Ivo

Viive Puudist  nr 118  meie oma pudrumeister

Diana Sarapuu  nr 119  meie koolielu hoolik

Virgo Roose   nr 120  meie ülemloomatohter

Vali 20. oktoobril 
sotsiaaldemokraadid!
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Projekti FOODART raames toimub Eestis ja 
Lätis kulinaarianädal, mille avas 4. oktoobril 
Riias Le Dome kalarestoranis Eesti kulinaa-

ria õhtu. Eesti kaasaegsel köögil põhineva õhtusöö-
gi valmistasid Rait Kits ja Kaisa Kliimand (pildil), 
GMP Clubhoteli Pühajärve Restorani kokad. 

Õhtusöök valmis koostöös Le Dome restorani 
meeskonnaga. Pühajärve Restorani peakoka Rait 
Kitse sõnul on selline rahvusvaheline koostöö inspi-
reeriv, annab uusi ideid ning häid kontakte. „Au on 
töötada koos Läti tippkokkade paremikku kuuluva 
Maris Asticsi ja tema meeskonnaga,“ kinnitas Kits.

10. oktoobril on aga Maris Astics Tartus Caffee 
Truffes ja 11. oktoobril GMP Clubhoteli Pühajär-
ve Restoranis. Maris Astics on hinnatud tippkokk, 
mitmete kokanduslike auhindade võitja ja noorte 
kokkade koolitaja Riia Restoraniteeninduse koolis, 
kes on ehitanud üles Riia tunnustatud a´la carte 
restorani Le Dome. Asticsi sõnul on ehe Läti toit 
pärit metsikust loodusest ning seda ideed järgib ta 
ka galaõhtusöögi menüüs. Muuhulgas annab Maris 
Astics meistriklassi ka Tartu Kutsehariduskeskuse 
toitlustuse eriala õpetajatele-professionaalidele. 

Eesti-Läti programmist rahastatava FOODART-
projekti eesmärk on tugevdada sidemeid kohalike 
toidutootjate ning restoranide vahel. Projektiga 
koolitati toidu tootjaid ning abistati neid uute kva-
liteetsete toodete arendamisel ja pakendite disaini-
misel. Projekti tulemusena on Eesti ja Läti väikeet-

Eesti ja Läti vahetavad kokkasid

tevõtjatel valminud uued isikupärased ja ehedad 
tooted, mida võib julgesti soovitada nii kodu- kui 
tipprestorani peakokale.

Tutvu üritustega: http://clubhotel.ee/et/restoran/
laeti-ohtusoeoek ja www.truffe.ee. 

TIIU MARRAN, FOODART projekti koordinaator

OOTAME HUVILISI INGLISE KEELE KURSUSELE!

Pühajärve Haridusselts ja õpetaja Ene Kelder kutsuvad õppima inglise keelt!

Ootame kõiki huvilisi, nii algajaid kui ka edasijõudnuid!

ESIMENE TUND TOIMUB 14.10.2013 KELL 18.00 PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS.

Kursuse tasu: 50 EUR. Tunnid hakkavad toimuma esmaspäeviti, perioodil 14.10-16.12.2013. Kursus 
avatakse, kui on vähemalt 10 osavõtjat.

Rohkem infot: Solveig Raave, tel. +372 55987416, e-post:solveig.raave@natter.ee. 
Pühajärve Haridusselts http://rahvakool.page.tl/

M I T M E S U G U S T

Piiri Spordi-ja Puhkelaager kutsub noori alates 7. eluaastast osalema 

SÜGISVAHEAJA laagris. 

Laager toimub 21.-27. oktoobrini.

Laagris on kavas: 
tutvumispäev, matkapäev, SPA päev, ekskursiooni päev, loovtöö päev ja spordipäev. Olümpiamängud, 

näitering, ujumine Pühajärve SPAs, kultuuriõhtud, matk loodusesse koos toidu valmistamisega lõkkel, foto-
jaht ja veel paljud teisedki vahvad üritused, mis toimuvad selle laagri käigus. Terve laagriprotsessi käigus 
sünnib näidend, mis tuleb esitusele laagri viimasel õhtul. 

Laagrikoht maksab 126 eurot. Selle hinna sees on transport Tallinnast ning Tartust laagrisse ja tagasi, 
ööbimiskoht, söömine, Pühajärve SPA külastus ja osavõtt kõigist laagri tegevustest!

Tegu on laagriga, millest kohe kindlasti ei tohi ilma jääda ;)
Info ja registreerimine: info@piiri.org, tel. 58226554, www.piiri.org.

Tule sügisvaheaja laagrisse
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Kaevan ja puhastan tiike. Erine-
vad pinnasetööd. Tel 56451927

KLAVERITUNNID, ettevalmistus 
muusikakooli astujaile, järeleaitami-
ne, alustavatele ja täiskasvanutele 
Otepääl, tel. 5251936.

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu 51978500

Müüa kuiv kask 50cm, märg lepp 
30-50cm koos kohale toomisega. 
Tel 5056867

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Müüa kuivi küttepuid. Tel. 5131 968

Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel. 5093 453; 
7654 300

Müüa soodsalt kruusa, liiva, mulda 
ja killustiku. Tel: 5291256

Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu, 
al. 26 eurot/rm, kas 32 eurot/rm. 
Hind koos veoga. Koorem 6 rm. Tel. 
5394 6271

Ohtlike puude langetus, hekkide ra-
jamine, metsuriteenus. Tel 5162812, 
www.arboristid.ee

OÜ NIKPO teeb keskküttesüstee-
mid, maaküttesüsteemid, santeh-
nilised süsteemid. Annab garantii. 
Tel. 5068 509

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

Võtan hoida teie lapse. Tel 5811 
7996

KU U LU T U S E D ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

REIN MÄLLO
25.07.1953 - 29.09.2013

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste 
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 11.30–12.30 
Rõngu 
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 13.30–14.30

IV kvartalis
21. oktoobril
4. ja 18. novembril
2. ja 16. detsembril

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Otepää 
Külastuskeskuse ees
kell 13.30–17.30

IV kvartalis
15. ja 22. oktoobril
5., 12., 19. ja 26. novembril
3., 10., 17. ja 31. detsembril

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

AINO RUUS
15.08.1923 - 02.10.2013 

KOIDULA MASPANOV 
31.07.1921 - 06.10.2013

MAIMU HÄRMA
10.02.1922 - 01.10.2013

ALVINE ORASTU
09.10.1927 - 02.10.2013

Avaldame kaastunnet Toomasele ja 
Peetrile peredega

KOIDULA MASPANOVI

surma puhul.

Naabrid Kopli 1a majast.

Südamlik kaastunne Milvi Segari 
perele vend

MADISE 

surma puhul.

Elsa, Marju, Aivar

Mälestame endist kolleegi

KOIDULA MASPANOVIT 

ning avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

Endised töökaaslased Otepää 
Apteegi päevilt.

Avaldame siirast kaastunnet
 Toomas Maspanovile ema

KOIDULA MASPANOVI

surma puhul.

AS Otepää Veevärk

Mälestame

KOIDULA MASPANOVIT

Sügav kaastunne Toomasele ja 
teistele lähedastele.

Ellu, Piia ja Helle

Mälestame

EDGAR KOOSAPOEGA

Sügav kaastunne omastele.

Eike ja Volli
1.    Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamihinnad vastavalt 
reklaamipinna mahule järgnevalt:

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 all-
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Ajalehe Otepää Teataja rek-
laami- ja kuulutuste hinna-
kirja kehtestamine

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3, 
Otepää Vallavalitsus korraldab:

 1.1 1 lk  290x380 mm 350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190  180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380  140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46   60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190   45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95    30.- EUR;
 1.8 1/48 lk  44x46   20.- EUR.

Otepää Perekeskus MTÜ kutsub 

BEEBIKOOLI!

Alustame 16. oktoobril kell 11.20 Pähklikeses. 
Ootame kuni kaheaastaseid lapsi.
Info: maarjav@gmail.com.

Pühajärve Haridusselts ja õpetaja Ene Kelder kutsuvad õppima inglise keelt!

Ootame kõiki huvilisi, nii algajaid kui ka edasijõudnuid!

ESIMENE TUND TOIMUB 14.10.2013 KELL 18.00 PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS.
Kursuse tasu: 50 EUR. Tunnid hakkavad toimuma esmaspäeviti, perioodil 14.10-16.12.2013. 
Kursus avatakse, kui on vähemalt 10 osavõtjat.
Rohkem infot: Solveig Raave, tel. +372 55987416, e-post:solveig.raave@natter.ee. 
Pühajärve Haridusselts http://rahvakool.page.tl/



11. oktoober  201316 M I T M E S U G U S T

Käes on jälle valimiste aeg ja taaskord 
sajab taevamannat ja maasikavahtu, aga 
ka pooltõdesid ja poolvalesid. Kirjuta-

ma sundisid aga mõned süüdistused nn. pikalt 
võimul olijate suhtes. Kindlasti ja selgelt on ka 
nendel valearvestusi ja kaadripoliitilisi eksimu-
si ette tulnud ja need süüdistused tuleb omaks 
võtta ja vigadest õppida.

Kõigepealt poliitilisest ebastabiilsusest, milli-
sest ilmselgelt on kõrini 99,9% Otepää valla ela-
nikest, siia investeerinud ettevõtete omanikest 
ja samuti oma teist kodu Otepääl omavatest 
inimestest.

Võtsin appi Otepää valla valimiste tulemused 
aastatest 2005 ja 2009 ning Otepää valla voliko-
gu istungite protokollid 2005 kuni 2013.

2005. aasta valimistulemuste põhjal asusid 
võimu teostama Valmisliit Otepää 6 kohta 
(Jaanus Raidal, Jüri Kork, Ivari Viigimets, Kaja 
Aidla, Miia Pallase, Silver Eljand) ning Ees-
timaa Rahvaliit 4 kohta (Ants Manglus, Ann 
Kull, Olev Matt, Jaan-Kaarel Kukk). Vallava-
nemaks asus Jaanus Raidal ja volikogu esime-
heks Ants Manglus. Opositsiooni jäid Refor-
mierakond 7 kohta (Aivar Nigol, Enn Sepma, 
Aarne Steinbach, Andres Arike, Aivo Meema, 
Evi Lill, Luule Saar) ning uustulnuk Erakond 
Res Publica 2 kohta (Jaanus Barkala, Helle 
Kuldma). 

2006. a kevadeks oli aga koostöötahe koa-
litsioonipartneritel kahjuks lõppenud, suhted 
sassis ja võimuliit lagunes. 13.04.2006 avaldati 
umbusaldust vallavanemale.

Heakene küll, valimised aastal 2009 alapeal-
kirjaga „Tark õpib oma vigadest“ (eesti rahva 
vanasõna).

Valimistulemustest lähtudes moodustasid või-
mukoalitsiooni valimisliit Meie Otepää 6 kohta 
(Aivar Pärli, Helle Kuldmaa, Miia Pallase, Silver 
Eljand, Ivari Viigimets, Jaanus Barkala) ja vali-
misliit Otepää 4 kohta (Jaanus Raidal, Aivo 
Pärn, Valdur Siilbek, Peeter Holts) ning valimis-
liit Mehed ei nuta 1 koht (Külli Uibo). Oposit-
siooni jäid taas Reformierakond 6 kohta (Aivar 
Nigol, Enn Sepma, Aivo Meema, Andres Arike, 

Evi Lill, Luule Saar) ja seekordne uustulnuk 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 kohta (Indrek 
Tiido, Tiimar Laine).

Kahjuks rauges ka selle liidu koostöö ja komp-
romisside valmidus ning pärast „pikka ja rasket 
haigust“ astusid 25.05.2011 – 7 kuud pärast vali-
misi!!! - tagasi nii volikogu esimees, vallavanem 
koos kogu vallavalitsusega ja volikogu kõikide 
komisjonide esimehed.

Siinkohal ütleb minu mõistus, et kui 19 voli-
nikust ja 4-5 valimisliidust-erakonnast koosne-
vast volikogust ei osata luua stabiilset toimivat 
võimuliitu, tuleks koalitsiooni loojatel peeglisse 
vaadata ja mõelda, kus on tehtud vigu. Kindel 
on see, et omavahel kraaklev võimuliit mõjub 
valla arengule halvasti. Selge on seegi, et sellis-
tes tekkinud võimuvaakumites on tulnud kel-
lelgi võtta valitsemisvastutus ja süüdistada selles 
Reformierakonda oleks pehmelt öeldes alatu. 
Tavaelus ei süüdista ju keegi prügikoristajat vaid 
ikka mahaviskajat.

Hullem saab olla veel ühe valimisliidu või era-
konna ainuvõim, sest sellisel juhul pole koalitsi-
oonipartnerit „segamas“ ja võim piiramatu.

Otepää volikogu probleemiks on olnud 
2 asjaolu – arvestatav hulk valitud vo-
linikke, kes töökoha või muude hüvede 

nimel on nõus reetma oma ideed ja valimisliidu 
ning kui on oma saanud siis hääletama kasvõi 
vanakuradi preestriks pühitsemise eest (vaban-
dan kirikuringkondade ees).

Pakun, et pärast valimisi valituks osutunud 
volinikud (erakonnad, valimisliidud) võiksid kir-
jutada alla paberile, et „ülejooksikutega“ tege-
mist ei tehta. 100% see probleemi ei lahenda 
aga nelja aasta pärast valimistel on rahval hea 
vaadata, kes muretseb valla pärast ning kes 
pürgib võimule iga hinna eest.

Poliitikas on normaalne (aga mitte hea) 
nähtus kui erakond, valimisliit sõlmib uue koa-
litsiooni uue partneriga „incorpore“, aga naha-
müüjatega sebimisel on lõhn juures (mitte hea). 

Muuseas on Otepääl olnud aastatel 1999-
2013 kaks erakonda-valimisliitu, kes pole vali-
misperioodi jooksul „poeginud“ – Reformie-

Poliitilisest (eba)stabiilsusest Otepää vallas ja muustki
rakond ja IRL, mis näitab, et on võimalik ka 
kindel meeskond luua.

Teine probleem kodeeriti sisse Otepää poliiti-
lisse ellu Pühajärve valla ja Otepää linna ühen-
damisega. Olles Pühajärve valla volikogu liige 
1996-1999 ja esimeste ühiste eelarvete tegemis-
te ajal eelarvekomisjoni esimees, võin öelda et 
poliitilises plaanis oli valla volikogus võimulo-
lijad (mitte liit) ja üks liige opositsioonis (Maie 
Niit).

Linnas oli juba siis ideede rohkus ja valimised 
(mitte ära segada hääletamisega). Linn ehitas 
21 milj. krooni maksvat uut koolimaja, vallas oli 
kaks suurt investeeringut – Pühajärve kooli pal-
limängupostid ja vallavanema uus auto.

Vaadates nendel valimistel uuenenud valimis-
nimekirja (Otepää Kodanik) loodan ja usun, et 
see annab tugeva tõuke stabiilsuse saavutami-
seks ja sealt ei kosta enam loosungeid, mida 
mulle on öeldud: „Meie ülesanne on Refor-
mierakonnale ära teha“ (vt. valimisnimekirju 
2005 ja 2009 ) ja „Nigol peab Otepääl kaduma“. 
Abieluks pole aeg ilmselt küps aga sõbralikuks 
käepigistuseks ilmselt mõlemal poolel tahet 
jaguks.

Valimistel aga loodan, et valitakse neid kan-
didaate, kellel on veel sära silmis ja pea tahtmist 
täis tegutseda (tükivad olema nooremapoolsed). 
Kandidaate, kes ka reaalselt on seotud oma 
kodukohaga – kaugelt ja ainult volikogu laua 
taga probleeme ei märka. Inimesi, kellel valituks 
osutumise soov ei tähenda töökoha saamist, mis 
aga ei tähenda, et kõik volikogus olijad tuleks 
vallaasutustest lahti lasta. Sinna säravate silma-
dega volinike juurde kõlbaks üks tugev ports 
kogemustega ja talupoja tarkusega tegijaid 
(tükivad olema vanemapoolsed). Uskuge, neid 
on meil õnneks iga valimisliidu ja erakonna 
nimekirjas.

Arvamus on kirjutatud allakirjutanu isiklike 
mõtete ja kogemuste põhjal (volikogudes 1996-
2005) ja ei pretendeeri häältesaagile valimistel.

Lugupidamisega REIN PULLERITS

MAIE NIIT 

kutsub Otepää naisi

KOHVILE

12. oktoobril 2013 kell 12.00

Edgari konverentsisaali.

Vestleme tulevikust.

1. oktoobril toimunud Otepää vallavolikogu 
istungil kehtestati Otepää valla üldplaneering.

Valla üldplaneeringuga ei planeerita kinnis-
tupõhilist maakasutuse lähenemist, vaid üldp-
laneering annab üldised suunad ja tingimused 
Otepää vallas planeerimis- ja ehitustegevuseks. 
„Üldplaneeringu näol on tegemist Otepää 
vallale väga olulise arengudokumendiga, mis 
seab paika nii ettevõtluskeskonna, ruumilise pla-
neerimise kui ka erinevate taristute paiknemise 
järgmiseks 10-15 aastaks,“ tõdes vallavolikogu 
esimees Aivar Nigol. „See mõjutab nii kohalik-
ke elanikke, kui ka neid, kes soovivad Otepääle 
elama tulla, praktiliselt kõik edasised arengud 
hakkavad tuginema üldplaneeringule.“

Valla üldplaneeringu koostamine on olnud 
pikaajaline protsess, mis algatati 2005. aastal. 
Menetlus kestis kokku üle kaheksa aasta. 
Otepää Vallvalitsus, kui üldplaneeringu menet-
luse korraldaja, on teinud tihedalt koostööd eri-
nevate ametkondadega.

„Kõige tihedam koostöö on meil olnud Kesk-
konnaametiga, sest valdav osa Otepää loodus-
pargi maa-alast jääb Otepää valda,“ rääkis valla-
vanem Merlin Müür. „Üldplaneeringu koosta-
mise protsessis oleme kaasanud ka palju koda-
nikke ning nende seisukohtade ja arvamustega 
on võimaluste piires ka arvestatud.“

„Täname nii kodanikke, kui ka organisat-
sioone, kes on vallale nii olulise dokumendi, 

nagu seda on üldplaneering, koostamisel kaasa 
aidanud,“ lisas Aivar Nigol.

Uus üldplaneering jõustub 10. oktoobril 
2013. a, millest alates kehtib Otepää valla ter-
ritooriumil vaid 1 üldakt (hetkel kehtib 3 akti). 
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel läh-
tutakse nn väärtustepõhisest lähenemisest, mille 
tulemusel valmiv planeering tugineb eelkõige 
piirkonna looduslikele, kultuurilistele, majan-
duslikele ja/või sotsiaalsetele nähtustele ja/või 
aladele. Planeeringuga tagatakse väärtuste säi-

limine, kuid samas võimaldatakse väärtuste ots-
tarbekas kasutamine ja vastutustundlik arenda-
mine. Selline lähenemine väärtustab kohalikku 
elukeskkonda ning identiteeti.

Üldplaneeringuga saab tutvuda alates 
10.10.2013 Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee ja tööpäevadel Otepää Vallavalitsuses.

Täiendav info üldplaneeringu kohta: planeeri-
misspetsialist Enelin Alter enelin.alter@otepaa.
ee, 766 4820.

MONIKA OTROKOVA

Kehtestati Otepää valla üldplaneering

Kolmapäeval, 16. oktoobril kell 18 olete oodatud 
Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää) loodusõhtule

“Neljakesi Aafrika katusel” – 
Argo Jõeleht, Urmas Tokko, Ain Tõnisson

Juulis pakkisid neli sõpra Eestis seljakotid, et omal käel avastada 
Tansaaniat ning ühtlasi vallutada Aafrika mandri kõrgeim tipp 
– Kilimanjaro (5895 m). 

Loodusõhtul vaatame üheskoos reisipilte ja kuulame matka-
sellide muljeid. Muuhulgas saame vastuse küsimustele, kuivõrd 
keerukas on iseseisvalt sellist retke planeerida ning mida tuleks 
seejuures arvestada.

Loodusõhtu on tasuta. Ühtlasi on võimalik tutvuda loodus-
keskuse uue püsinäitusega.

Korraldaja Keskkonnaamet koostöös Otepää Loodusseltsi ja 
Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskus. 

Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spet-
sialist, tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

IBU OECH Otepää 2015 võistlused on jätkuks 
Eestis varasemalt edukalt läbi viidud rahvusva-
helistele laskesuusatamise võistlustele. Viimati 
toimus Tehvandi Spordikeskuses selle aasta 
jaanuaris IBU CUP 4 Otepää 2013 osavõistlus, 
millest võtsid osa 32. riigi sportlased.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ja 
Otepää võistluste korralduskomitee on leidnud 
igakülgset tunnustust ja äramärkimist, kui väga 
heal tasemel rahvusvaheliste võistluste korralda-
ja. Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu IBU 

poolt Euroopa meistrivõistluste korraldusõiguse 
andmine Eestile on selle kinnituseks.

 ELSF president Aivar Nigol ütles, et võistlu-
sed saavad toimuma uuenenud Tehvandi Spor-
dikeskuse laskesuusatamise staadionil. ”Viimas-
te aastate kompleksi areng on tänu sihtasutuse 
juhtkonnale olnud muljetavaldav – valmimas on 
uus lasketiiru peahoone, tunnel lasketiiru ja pea-
hoone vahel ning täiendavad ruumid tehnikale,” 
märkis Aivar Nigol. ”2013. aastal paigaldati las-
ketiiru elektroonika ning uuendati lasketiiru teh-

nilist varustust. Sihtasutus on teinud selle nimel 
kõik, et laskesuusatajatel oleksid Tehvandil head 
treening- ja võistlustingimused”.  

Võistluste korralduskomitee on tänaseks oma 
tegevustega alustanud.  Euroopa Meistrivõistlus-
tele on oodata kuni 40 riigi sportlased.  

Operatiivset infot ja ettevalmistuste kulgu 
saab edaspidi jälgida spetsiaalselt võistluste jaoks 
avatud koduleheküljelt www.otepaa.biathlon.ee

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Otepääl toimuvad 2015. aasta jaanuaris Euroopa 
meistrivõistlused laskesuusatamises

Keskkonnaamet korraldab kuus regionaalset keskkonnahariduse 
konverentsi “Puhas vesi hoiab elu”, milles keskendutakse 
veele kui elutähtsale loodusressursile.

Kõik konverentsi ettekanded ja töötoad on seotud vee-temaa-
tikaga: räägitakse Eesti vete keskkonnaseisundist, märgaladest, 
vee-elustikust, võõrliikidest ja paljust muust. Tutvustatakse Euroopa 
suurima piiriveekogu, Peipsi järve seisundit ja uuritakse, mis on 
veekogude tervendamine. Töötubades antakse praktilisi näpu-
näiteid, kuidas koolitunde lihtsate vahenditega veelgi sisukamaks 
muuta.

Konverentsile oodatakse osalema keskkonnahariduse valdkonna-
ga seotud inimesi: kooli- ja lasteaiaõpetajaid, üldhariduskoolide ja 
koolieelsete lasteasutuste juhte, keskkonnahariduskeskuste tööta-
jaid, haridusametnikke ja teisi huvilisi.

Kõik konverentsid on tasuta, osalemiseks tuleb registreeruda 
http://keskkonnaharidus.lapub.ee.

17. oktoobril toimub konverents Otepääl Tehvandi Spordikesku-
ses.

Ettekandeid ja töötubasid on võimalik hiljem järelvaadata www.
keskkonnaharidus.ee .


