
Asutatud
1932

Reede, 1.  november 2013     Nr  18 (370)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Volikogusse pääsesid

Eesti Reformierakond

ENN SEPMA          61
MERLIN MÜÜR          61
AIVAR NIGOL                     46

Valimisliit Otepää

JAANUS RAIDAL               234 
VILJAR TEDER           61 
SILVER ELJAND                   36

Erakond Isamaa ja Res 
Publica Liit

URMAS KULDMAA              56

Valimisliit 
Otepää Kodanik

KULDAR VEERE                  177
MIIA PALLASE                    105
KALEV LEMMIK                    63
TEET REEDI                      52
KARL MÕTS                      52

Valimisliit 
Meie Kodu

SIIM KALDA                    130
MARTIN TEDER                    55
TANEL OJASTE                    26

www.otepaa.ee/ot
Valimiste tulemused Otepääl

Otepää valla valimis-
komisjoni teade
Otepää valla valimiskomisjon kutsub 
Otepää vallavolikogu uue koosseisu 
registreeritud liikmed esimesele val-
lavolikogu istungile esmaspäeval, 4. 
novembril 2013 kell 16.00 Lipuväljak 13, 
III korrusele volikogu saali.

Päevakord:
1. Vallavolikogu esimehe valimine.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Otepää vallavalitsuse lahkumispalve 
ärakuulamine.

Täiendav info: 5303 3030 (Neeme Sild)

Otepää valla valimiskomisjon

Valijaid nimekirjades     Hääletanuid kokku  %  

     3350            2379         71,01

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Valimisliit Otepää Kodanik  736  5
Eesti Reformierakond   481  3
Valimisliit Otepää   457  3
Valimisliit Meie Kodu   394  3
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit  209  1
Eesti Keskerakond     82  0
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Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni 
(ELSF) kutsel käis Tehvandi Spordi-
keskuse laskesuusatamiskeskusega tut-
vumas Rahvusvahelise Laskesuusaliidu 
(IBU) võistluste direktor Franz Berger.

Tegemist oli viimase inspekteerimise-
ga enne Tehvandi Spordikeskusele A-
litsentsi omistamist. Koos ELSF ja Teh-
vandi esindajatega kontrolliti litsentsi 
dokumentides esitatu vastavust Tehvan-
di lasketiirus, parasjagu ehitamisjärgus 
oleva lasketiiru staadionihoones ja staa-
dioni tunneli osas.

„Olen nähtuga väga rahul. Tehvan-
di Spordikeskuse biatlonikeskus vastab 
igati IBU A-litsentsi tingimustele, mille 
peab veel kinnitama IBU järgmine juha-
tuse koosolek,“ ütles Franz Berger.

Tehvandi Spordikeskuse juhataja Alar 
Arukuusk sõnas, et uuenenud laske-
suusatamise keskus peaks valmis saama 
aasta lõpuks. Kompleksi ehitatakse 
eraldi staadionihoone, lisatribüün ning 
42meetrine tunnel ja täiendav laoruum. 

„Uuendatud keskus vastab uuenduste 
järgselt A-litsentsi nõuetele, tänu millele 
saab Tehvandil läbi viia kõige kõrgemal 
tasemel laskesuusatamise võistlusi,“ 
ütles Alar Arukuusk. „Lisaks on tänavu 
lasketiiru paigaldatud elektroonika ning 
uuendati lasketiiru tehnilist varustust.“

2015. aasta jaanuaris toimuvad Teh-
vandi Spordikeskuses Euroopa meist-
rivõistlused laskesuusatamises. IBU 
OECH Otepää 2015 võistlused on 

jätkuks Eestis varasemalt edukalt läbi 
viidud rahvusvahelistele laskesuusata-
mise võistlustele. Võistluste korraldus-
komitee on tänaseks oma tegevustega 
alustanud. Euroopa meistrivõistluste-
le on oodata kuni 40 riigi sportlased. 

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

MONIKA OTROKOVA

Tehvandi Spordikeskuse laskesuusatamise 
keskuse A-litsents ootab IBU juhatuse kinnitust

Vasakult) SA Tehvandi Spordikeskuse juhataja Alar Arukuusk, IBU võistlus-
te direktor Franz Berger, ELSF president Aivar Nigol, ELSF peasekretär 
Krisjan Oja, ELSF juhatuse liige Hillar Zahkna, Otepää võistluste orgkomi-
tee transpordilogistika juht Veiko Tammeorg.

2017. aasta orienteerumise 
maailmameistrivõistluste 
võistluskeskus on Otepääl

Rahvusvaheline Orienteerumisföde-
ratsioon (IOF) usaldas 19. oktoobril 
toimunud nõukogu koosolekul 2017. 
aasta orienteerumise maailmameist-
rivõistluste korraldusõiguse Eesti Ori-
enteerumisliidule (EOL), kes plaanib 
võistlused läbi viia Lõuna-Eesti maas-
tikel.

Varasemalt on Eestis korraldatud 
küll juunioride ja üliõpilaste tiitli-
võistlusi ning Euroopa meistrivõistlus-
ed 2006. aastal, kuid sellise mastaabiga 
orienteerumise suurvõistlus on esma-
kordne Baltimaades. 

Esialgne kava näeb ette võistluskeskust 
Otepääl ning viie medaliala korraldamist 
neljas erinevas paigas Lõuna-Eestis.

Maailmameistrivõistlustel osalevad 40-
50 riigi koondised kõikidelt mandritelt ning 
viimati Soomes toimunud võistluste järgi 
oodatakse televisiooni otseülekannete näi-
tamist kümnes riigis Põhjamaadest Amee-
rika Ühendriikideni. Võistlusradade pla-
neering ning tänapäevane tehnika lubavad 
ka pealtvaatajail, kelle arv küündis Soomes 
kümne tuhandeni, võistlusi kohapeal muga-
valt suurelt ekraanilt jälgida.

OT

Valimisliit Otepää nimel tänan 
valijaid usalduse eest!

Valimisliidu esinumbrina kogusin taas suurima hulga toetushääli, mille üle 
on hea meel. Siiras tänu Sulle, valija! Aga meie valimisnimekirjas oli 17 tublit 
tegijat. Volikokku osutus valituks 3 esindajat, mille üle on ka hea meel.

Kohaliku omavalitsuse poliitikas sõltuvad arengud aga valimistulemustest 
ning koostööst.

Soovin meile kõigile arukaid valikuid ning tarku otsuseid kogukonna teeni-
misel!

Valimisliit Otepää programm on koostatud reaalselt kohaliku elukeskkonna 
vajadusi ning võimalusi arvestades. Kõik sõltub koalitsioonist.

Meie valimisliit Otepää on valmis oma ideed, energia ja kogemuse panusta-
ma kodukoha hüvanguks.

Alati Teiega,
VL Otepää ja Jaanus Raidal

Tänuavaldus
Otepää Reformierakond tänab kõiki Otepää 
valla kodanikke, kes osalesid valimistel. 

Meie eriline tänu kuulub neile 481 inimesele, 
kes usaldasid ja toetasid meid ka nendel vali-
mistel. Seisame jätkuvalt oma valimislubadus-
te ja valijate huvide eest ja püüame üheskoos 
Otepää paremaks muuta.

Otepää Reformierakonna valimisnimekirja liikmed
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Otepää Vallavalitsuses 

23.10.2013
 Otsustati mittealgatada Otepää vallas Otepää linnas 

Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailplaneeringu kesk-
konnamõjude strateegiline hindamine.

 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu 2013/14 õppe-
aastaks.

 Kinnitati teostatud maakorralduse tulemused ja mää-
rati kindlaks Kõrgemäe katastriüksuse (katastritunnus 
63602:002:0410), Nõlvamäe katastriüksuse (katastritunnus 
63602:002:0420), Järsumäe katastriüksuse (katastritunnus 
63602:002:0056), ja Liumäe katastriüksuse (katastritunnus 
63602:002:0400) vaheline piir vastavalt katastriüksuste 
plaanidele. Määrati Kõrgemäe katastriüksuse pindalaks 
515 m² koha-aadressiks Kõrgemäe, Nüpli küla Otepää 
vald, sihtotstarbeks 100% ärimaa (002; Ä). Määrati Liumäe 
katastriüksuse pindalaks 543 m², koha-aadressiks Liumäe, 
Nüpli küla Otepää vald, sihtotstarbeks 100% ärimaa (002; 
Ä). Määrati Nõlvamäe katastriüksuse pindalaks 515 m², 
koha-aadressiks Nõlvamäe, Nüpli küla Otepää vald, sihtots-
tarbeks 100% ärimaa (002; Ä). Määrati Järsumäe katastriük-
suse pindalaks 640 m², koha-aadressiks Järsumäe, Nüpli 
küla Otepää vald, sihtotstarbeks 100% ärimaa (002; Ä).

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Otepää linn Kastani 1a kinnistule 
elektriprojekti koostamiseks.

 Väljastati kirjalik nõusolek Marek Mägi väikeehitise 
(puurkaev) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse 
küla Väike-Pärna (katastritunnus 63602:002:0871).
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Tsirla alajaama 

õhukaabelliini ja maakaabelliini püstitamiseks Otepää 
vallas Pilkuse külas.

 Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASle ehitusluba 
Otepää valla Pühajärve külas Tehase maaüksusel (katastri-
tunnus 63601:001:0058) ehitise (puurkaev) püstitami-
seks.
 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 745 

eksemplari töövihikuid summas 2 664,01 eurot.
 Kanti Otepää Lasteaias maha 9 ühikut väheväärtus-

likku vara summas 671,26 eurot.
 Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke 

“Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine 2013“ 
hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkuja AS Tartu 
Terminaal vastavaks hankedokumentides esitatud kva-
lifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja AS Tartu 
Terminaal poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see 
vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimus-
tele.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isi-
kut.
 Sõlmiti Emajõe Keeltekool OÜga (registrikood 12018152, 

asukoht: Mõisajärve 11, 60534 Vahi küla, Tartu vald, Tartu 
maakond) Otepää linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 
III korruse ruumi nr 321 kasutusse andmiseks alates 
01.11.2013. a tasuline äriruumi üürileping tähtajaga kolm 
(3) aastat. Määrati igakuise üüri suuruseks 52,16 eurot kuus 
(3,20 eurot/16,3 m²), kõrvalkulude tasumine vastavalt üüri-
lepingule.
 Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää 

vallas Sihva külas Uue-Kooli kinnistul (katastritunnus 
63601:002:0100) asuvale spordiväljakule.
 Suunati vallavanem Merlin Müür teenistuslähetusse 

Taani Kuningriiki seoses osavõtuga Odsherred Komuuni 
poolt korraldatud Põhjamaade haridus- ja sotsiaalpojektist. 
Määrati vallavanem Merlin Müüri teenistuslähetuses vii-
bimise ajaks 30.10.2013 kuni 02.11.2013. a tema asendajaks 
vallavalitsuse liige abivallavanem Mairo Kangro.

16.10.2013
 Suurendati Otepää Lasteaias lubatud laste arvu rühmas 

järgmiselt: 1. Sõimerühmas kuni 16 last. 2. Lasteaiarühmas 
kuni 22 last. 3. Liitrühmas kuni 20 last.

 Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 

77 eurot.
 Määrati ühele isikule sünnitoetust kogusummas 384 

eurot.
 Väljastati Teet Kullasele ehitusluba Otepää valla 

Pühajärve külas Metsasalu maaüksusel (katastritunnus 
63601:002:0163) ehitise (tiik) püstitamiseks.

 Väljastati kirjalik nõusolek Jan Ruukel väikeehitise 
(imbväljak) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse 
küla Tõru (katastritunnus 63602:002:0830).

 Väljastati Korbovek OÜ ehitusluba Otepää valla Nüpli 
külas Tiido maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0351) 
ehitise (tiik) püstitamiseks. Väljastati Korbovek OÜ ehitus-
luba Otepää valla Nüpli külas Tiido maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:002:0351) ehitise (juurdepääsutee) püstita-

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 22. novembril.

Otepää Gümnaasiumi uus direktor 
Külle Viks asus ametisse

Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustava avaliku 
arutelu tulemused

Pühajärve tee 18/20 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu toimus 21.10.2013 
kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelust võttis osa 6 inimest. Arutelul räägiti lahendusest ning tehti ettepa-
nekuid ja arvamusi lahenduse täiendamiseks (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustava avaliku 
arutelu tulemused

Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika kinnistute eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu toimus 22.10.2013 kell 
16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelust võttis osa 5 inimest. Arutelul räägiti lahendusest ning tehti ettepanekuid 
ja arvamusi lahenduse täiendamiseks (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustava korduva 
avaliku arutelu tulemused

Salu kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav korduv avalik arutelu toimus 23.10.2013 kell 16.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukojas. Arutelust võttis osa 5 inimest. Arutelul räägiti planeeringulahendusest ja tehti ettepanekuid 
ning arvamusi (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 23.10.2013.a korraldusega nr 2-4-578 mitte algatada Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve 
tee 18/20 (katastritunnus 55601:004:0040) kinnistu detailplaneeringu muutmise keskkonnamõjude strateegilist hinda-
mist.
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; maa-
kasutuse sihtotstarbe muutmine korterelamumaaks; juurdepääsutee, tehnovõrkude ja parkimise lahendamine; hea-
korrastuse 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 koostamine kohustuslik linnades uue hoone 
püstitamise korral.

Kuni 10.10.2013. a kehtis Otepää linna territooriumil üldplaneeringuna Otepää linna generaalplaan. Otepää linna 
generaalplaani alusel oli planeeritav ala määratud ühepereelamute maaks. Detailplaneeringuga sooviti maakasutuse 
sihtostarvet muuta korterelamumaaks. Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt oli tegemist siis üldplaneeringut 
muutva detailplaneeringuga. Otepää linnas kehtib alates 10.10.2013. a üldplaneeringuna Otepää valla üldplaneering ning 
käesoleval juhul on koostamisel olev detailplaneering kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Otepää valla üldplaneerin-
gus on planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks määratud korter- ja ridaelamumaa, kuhu ehitamisel kehtivad 
seletuskirja peatüki 2.2.2 „Elamuehitus kompaktse asustusega aladel“ korter- ja ridaelamu maal ehitamiseks üldised 
põhimõtted ja tingimused.

Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist kesk-
konnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud otsusega on või-
malik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel alates 25.10.2013 (Info: 
Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 6.

DETAILPLANEERINGUD

miseks. Väljastati Korbovek OÜ ehitusluba Otepää 
valla Nüpli külas Tiido maaüksusel (katastritunnus 
63602:002:0351) ehitise (tuletõrje veevõtukoht) püs-
titamiseks.
 Määrati 75 % kooli-ja lasteaiatoidu toetus ala-

tes 01.10.2013. a kahele vähekindlustatud pere lap-
sele.
 Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus kooli- ja las-

teaiatoidu toetuse määramiseks, kuna tegemist ei 
ole vähekindlustatud perega.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Pilkuse külas Mastimäe 
kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
 Nõustuti ASle Eesti Keskkonnateenused 

(registrikood 10277820, asukoht: Artelli 15, 10621 
Tallinn) jäätmeloa väljastamisega tava- ja olmejäät-
mete kogumiseks ning taaskasutamiseks Otepää 
jäätmejaamas aadressiga Valga maakond Otepää 
vald Kastolatsi küla.
 Loeti alates 17.10.2013. a korraldatud jäätmeve-

oga liitunuks üks kodanik, vabastati korraldatud 
jäätmeveoga liitumisest üks kodanik.

AMETLIK INFO

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2013. aasta hilissuvel 
välja konkursi gümnaasiumi direktori leidmiseks. 
Uus direktor Külle Viks asus tööle 23. oktoobril.

„Otepääga on mul erilised sidemed – olen siin 
koolis käinud, võib öelda, et minu juured on siin, 
mul on siin sõbrad – see side on kestnud läbi aja,“ 
rääkis Külle Viks Otepääle tulemise põhjustest. 
„Nüüd on taas ring täis saanud.“ Esimese asjana 
on uuel koolijuhil plaanis tutvuda kooliperega ja 
kohapealse koolieluga.

„Austan väga oma eelkäijate tööd ning püüan 
seda ka jätkata,“ ütles Külle Viks. „Hariduse vald-
kond on mulle väga südamelähedane.“

Külle Viks on varem töötanud Türi vallavalit-
suses haridusspetsialistina, viimased aastad on ta 

täitnud haridus- ja kul-
tuuriosakonna juhataja 
ülesandeid. Ta on töö-
tanud ka Luua Met-
sanduskoolis õpetaja 
ning õppesekretärina. 

Külle Viks on 
õppinud Otepää Güm-
naasiumis, keskkooli 
lõpetas ta Palamusel. 
2005. aastal lõpetas ta 
Sisekaitseakadeemia 
haldusjuristi erialal. 
2013. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli magistran-
tuuris magistrikraadi koolijuhtimise erialal.

Otepää Vallavalitsuses on alates 14. oktoobrist 
tööl uus spordispetsialist Harald Laidre. Spor-
dispetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on valla 
spordielu korraldamine ja koordineerimine ning 
spordiürituste korraldamine.

Harald Laidre on lõpetanud Tõrva Keskkooli 
1972. aastal. Ta on Tallinna ülikoolis omandanud 
treenerikutse ja läbinud pedagoogikakursused. 

Varasemalt on ta töötanud Tõrva linnavalitsu-
ses spordimetoodikuna, Lavassaare vallavalitsuses 
kultuuri- ja spordijuhina, Lavassaare Algkoolis 

kehalise kasvatuse 
õpetajana ja Helme 
vallas spordimetoo-
dikuna.

Kontaktandmed: 
Harald Laidre, 
tel. 766 4806, 
e-post: Harald.
Laidre@otepaa.ee.

Otepää vallavalitsuses on uus spordispetsialist

2014. a noortespordi tegevustoetuse taotlusi 
saab esitada kuni 1. novembrini (treeningrüh-
made nimekirjad 1. oktoobri seisuga!) käeso-
leval aastal. Lapsevanemate kinnitustega on 
aega kuni 1. detsembrini.

2014. a andeka noorsportlase lisatoetuse 
taotlusi ja spordiürituste taotlusi saab esitada 
kuni 1. detsembrini.

Kõik taotlused tuleb esitada Otepää Val-
lavalitsusse või e-mailile: vald@otepaa.ee. 
Taotluste vormid ja kehtivad määrused, mille 
alusel toetusi jagatakse leiate siit: http://www.
otepaa.ee/sport/toetuse-taotlemine.

Otepää Vallavalitsuse spordispetsialist 
HARALD LAIDRE

Spordiklubide juhid ja 
treenerid!

Otepää vald toetab kultuuriühingu pearaha 
toetusega tegusaid kollektiive ja isetegevusla-
si, et arendada kultuurialast huvitegevust läbi 
omaalgatuse.

Kätte on jõudmas taas aeg, mil kollektiividel 
tuleb pearaha taotlemiseks esitada Otepää 
Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Mitte-
tulundusühingud, seltsid, seltsingud ja teised 
juriidilised ja füüsilised isikud saavad taotleda 
toetust kultuuriürituse korraldamiseks.

Noor kultuuriharrastaja, vanuses kuni 19 
aastat, saab esitada taotluse andeka noore kul-
tuuripärlile. Toetuse saamiseks tuleb esitada 
vabas vormis avaldus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsem-
ber 2013. Pearaha toetuse aruande esitamise 
tähtaeg on järgmise aasta 20. jaanuar, ürituse 
aruanne tuleb esitada Otepää Vallavalitsusele 
ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist.

Enne taotlemist tutvu toetuse andmise kor-
raga. Toetuse andmise korra, taotluse vormi ja 
aruande vormi leiad Otepää valla kodulehekül-
jelt http://www.otepaa.ee/kultuur/eeskirjad-ja-
korrad-taotluste-vormid/toetuse-taotlemine.

Otepää Vallavalitsuse haridus-ja 
kultuuriteenistuse juhataja JANA ROHUMETS

Tähelepanu, kultuuri-
kollektiivid!

KredExi õppepäev 
korteriühistutele
Sihtasutus KredEx korraldab laupäeval, 16. 
novembril kell 13-15.00 Otepääl renoveeri-
mise teemalise infopäeva korteriühistutele. 
Kogunemine Tehvandi staadionihoones-
konverentsikeskuses (Valga mnt 12). Toimub 
infotund, millele järgneb renoveeritud objek-
tide külastus koos spetsialistiga.

Üritus on tasuta ning osalemiseks on vaja-
lik eelregistreerimine aadressil reg@kredex.
ee märksõnaga Otepää. Kohtade arv on 
piiratud. Üritus toimub energiasäästunädala 
raames, mis toimub 11.-17.11. üle Eesti. 
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Otepää Gümnaasiumi 
algklasside tegemistest 

esimesel veerandil

NOORTEÜRITUSED
  2. novembril algusega kell 13.00 maalimise õpituba. Teeme 

selgeks maalimise põhitõed ja õpime värvide kokkusobita-
mist.

 Õpituba koosneb kahest osast:
 1.Teoreetiline osa.
 2.Praktiline osa – igaüks saab kätt harjutada lõuenditel ning 

jätta alles kunstiteos mälestuse või kingituse näol!:)
 Maalimise põhitõdesid tuleb õpetama Marika Soidra, kel on 

pikk kunstiline kogemus!
 Tule veeda üks mõnus pärastlõuna kauni kunsti seltsis!
 Õpituba tasuta!
   8. novembril algusega 14.00 toimub noorte II ümarlaud. 

Ootame kõiki aktiivseid noori vestlusringi, kus vahetame 
ideid ning arutame, kuidas üheskoos noorte elu veelgi huvita-
vamaks muuta!:)

 15. novembril kell 18.00 ootame noori igakuisele filmi- ja snäki-
õhtule! Vaatame õudusfilmi! 

Politsei palub abi

KULTUURIÜRITUSED

FC Otepää 10. hooaeg 
Eesti meistrivõistlustel

  6. novembril kell 18.00  volikogu saalis Karukäpa kudu-
misring.

  9. novembril kell 13.00 Otepää Gümnaasiumi aulas 
Otepää valla isadepäev. 

13. novembril kell 18.00 Raekoja saalis kontsert sarjast 
„Meistrite akadeemia“. Esinevad Pille Lill (sopran), Kristina 
Kriit (viiul), Ralf Taal (klaver). Tasuta.

22. novembril kell 18.00 Techne tanklas. Sea söömine 
ja suured seiklused! Kavas näitemäng. Kaasa võtta nuga, 
kahvel ja leivakonts. Pilet 1 euro. Info: Karl Mõts 5089416

23. novembril  kell 18.00 Raekoja saalis kontsert „Lugusid 
Urmas Alenderist“. Esinevad Taavi Peterson ja Tajo Kadajas.

Pilet 7/5 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses E-K kell 
9.00-13.00. Pileteid müügil piiratud kogus.

  8. detsembril kell 16.00 Raekoja saalis Indrek Kalda kont-
sert „Lihtsad lood“. 

Pilet 10 €, kontserdipäeval 12 €. Piletid müügil Piletilevis ja 
Otepää Kultuurikeskuses E-K kell 9.00-13.00. Pileteid müügil 
piiratud kogus.

Kohvik-restoran l.u.m.i kultuuriõhtud 

  6. novembril kell 19.00 on külas ainus eestlane, kes tõusnud 
kõigi Euroopa riikide kõrgeimatele tippudele – ANDRES 
KARU. Vestlust veab Veikko Täär. Sissepääs TASUTA!

13. novembril  kell 19.00 on külas Eesti jõukaim kirjanik, kes 
oma eduka ettevõtja elu kõrval on avastanud endas väga 
hea kirjutaja oskuse, mida on ka auhindadega tunnustatud 
– ARMIN KÄOMÄGI. Vestlust veab Veikko Täär. Sissepääs 
TASUTA! Ootame kõiki õhtuid nautima!

    Su süda on sädelus 
    helde haljendav hoovus.
    Kõik kokkupuuted on pind, millelt 
    mõte, see elav, 
    lööb tuld.

   Doris Kareva luulekogust „Hingring“ 1997

6. novembril on Pühajärve raamatukogul külas 4 kirjanikku: luu-
letajad Jürgen Rooste, Doris Kareva, Eda Ahi ja prosaist Peeter 
Helme. 

Doris Kareval ja Jürgen Roostel on ilmunud hulk luuleraama-
tuid, nende looming on tuntud ja lugejate poolt hinnatud. Noor-
luuletaja Eda Ahi võitis oma debüütkoguga „Maskiball“ 2012.aas-
tal Betti Alveri luulepreemia. Prosaiste esindavalt Peeter Helmelt 
on ilmunud 4 romaani: „Puudutus“, „September“, „Varastatud aja 
lõpus“ ja alles hiljaaegu „Tuleviku mäletajad“ I osa. Helme teeb ka 
raadios kirjandussaateid ja avaldab kirjandustemaatilisi artikleid.

Üle-eestilisi kirjanike ringsõite korraldavad Eesti Kirjanike Liit, 
Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. 
Seekordne on juba kümnes.

Kõik kirjandushuvilised on oodatud 6. novembril kell 13.30 
Pühajärve põhikooli saali kuulama, kaasa mõtlema, küsimusi 
esitama, autogramme võtma.

Pühajärve raamatukogu juhtaja LY HAAVISTE

Külla tulevad kirjanikud

kooliaeda peitnud ümbrikud, mille 
pidime üles otsima. Ülesandeks oli 
kokku sobitada puude lehed, viljad 
ja õied. Oli ikka pusimist! Aitäh 
korraldajatele ja ootame põnevuse-
ga uusi teemanädalaid. (II a klass.)

Äge oli, et saime ümbrikuid 
otsida ning lehti, vilju ja puude 
nimetusi kokku sobitada (Anni Lii 
Unn ja Fred Järv IIb).

Loodusepäeva korraldasid õpe-
tajad Triin ja Tiie. Neil oli välja 
mõeldud mäng, kus meil tuli kooli-
aiast üles otsida 4 ümbrikut. Ümb-
rikutesse olid poetatud vanasõnad 
ja pildid. Saime neilt veel numbri-
pildid. Numbreid ühendades oli 
tulemuseks kotka pildi, mida sai 
värvida. See oli kõige põnevam 
üritus (Liisu Kojus III b).

Meie võistkonnal (Ivar, Lauri 
ja Martti) läks väga hästi. Vanasõ-
na lahenduseks oli pilt, mis tuli 
kinnitada vanasõna juurde. Selli-
seid üritusi võiks veel tulla (Hans 
Markus Danilas III a).

Lisaks huvitavale looduse nädalale 
toimus spordinädal. Selle raames 
käidi matkal „Tere sügis”. Spordipä-
ev toimus Tehvandi staadionil, kus 
meie kooli õpilased võtsid mõõtu 
Pühajärve kooli õpilastega.

Peale teiste spordialade toimus 
klassidevaheline pendelteate- ja tea-
tejooks. Lisaks toimusid rahvaste-
palli võistlused. Järgisime põhimõ-
tet, et tähtis pole võit vaid osavõtt ja 
kõik lapsed saaksid osaleda. Huvitav 
oli ka spordiviktoriin, kus lapsed 
pakkusid, millise spordialaga meie 
tuntud sportlased tegelevad. 

Õpetajad Triin Kaur, Tiie Jaanis-
te ja Maive Pulles tänavad kõiki osa-
võtjaid. Loodame, et alanud veeran-
dil aitavad õppimislusti üleval hoida 
ees ootavad muusika- ja tööõpetu-
senädal. Enam pole kaugel seegi 
aeg, kui lapsed saavad sussid aknale 
poetada ning südames on päkapik-
kude ning jõuluvana ootus. 

Õpetajate ja õpilaste mõtted toime-
tanud KAIRE OJAVEE

Et õppimine liiga üksluiseks ei 
muutuks on meil plaanis igal 
kuul korraldada mõni põnev 

teemanädal. I veerandil toimus loo-
duse nädal, mida viisid läbi õpeta-
jad Tiie Jaaniste ja Triin Kaur ning 
spordinädal õpetaja Maive Pullese 
eestvedamisel. Septembris toimus 
juba traditsiooniks kujunenud lusta-
kas Otikeste pidu ning vahvate nun-
nudega sügisnäitus. 

Looduse nädalal said kõik õpi-
lased oma loodusalaseid teadmisi 
proovile panna. Tuli liikuda ette-
antud märkide järgi, nuputada eri-
nevate ülesannete kallal ning teha 
koostööd oma grupi ja teiste kaas-
õpilastega. 

Õpilaste arvamused toimunud 
üritusest

11. oktoobril toimus kooliaias 4. 
klasside looduspäev. Eelnevalt moo-
dustasime 3-4liikmelised grupid. Iga 
grupp pidi ümbritsevast loodusest 
üles otsima 4 ümbrikut, millel vär-
vilised naerunäod. Grupi liikmed 
pidid liikuma koos. 

Kui ümbrikud leitud, tuli ümbri-
kutes olenud pildid ja sõnad oma-
vahel kokku sobitada. See ülesanne 
oli kavala nipiga. Näiteks oli üks pilt 
hanest, teine jalast, kokku saime 
taime – hanejalg. 

Huvitav oli seegi, et taimede 
nimed olid vigaselt kirjutatud – kõik 
sõnas olevad täishäälikud olid asen-
datud a-tähega (nt hanajalg). 

Tänutäheks tubli töö eest sai iga 
osaleja tammetõrukujulise medali, 
mis oli meisterdatud kasetohust. 
Looduspäev meeldis kõigile. (Katrin 
Kivimaa ja Merelle Liivamägi IV b). 

Meie otsisime looduspäeval aed-
viljade kaarte ning panime sõnu 
ja pilte kokku. Veel meeldis meile 
õuna süüa. (Joonas Sakkis ja Henri 
Hein I a). Mulle meeldis nätsuga 
pilte kleepida. (Heleene Urm I b ). 
Mulle meeldis ümbrikute otsimine 
ja õuna söömine. (Peeter Alev I b).

Osalesime kogu klassiga algklas-
side loodusnädalal. Õpetajad olid 

FC Otepää osales tänavustel meistrivõistlustel III liiga lõunatsoo-
nis vaid ühe võistkonnaga, kuid väga edukalt. Meeskond lõpetas 
hooaja tubli kolmanda kohaga. Eesti meistrivõistlustel koguti 22 
mänguga 43 punkti, mis on FC Otepää ajaloos suurim saak. Eel-
mine parim tulemus jäi aastasse 2009, mil koguti 38 punkti. Kokku 
võideti 13 mängu, viiki mängiti neljal korral ja kaotusekibedust oldi 
sunnitud tundma viiel korral. Vastaste väravavõrku sahistati 60 
korda, enda võrgust pidi väravavaht palli 31 korral välja võtma.

Hooaja eesmärk oli tegelikult väikeste karikavõistluste finaal, 
mis toimus A Le Coq. Arenal, kuid kahjuks oldi sunnitud vee-
randfinaalis alla vanduma FCF Tallinna Ülikoolile. Ka Eesti karika-
võistlustel näitas FC Otepää head mängu – 1/64 finaalis suudeti 
Tehvandi staadionil üle mängida esiliiga B võistkond. Kahjuks 
lõppes tee 1/16 finaalis, kui Pärnusse sõitnud talvepealinlased 
olid metsikus kuumuses mängimisega hädas ja pidid tunnistama 
Pärnu Linnameeskonna paremust.

Sel aastal oli FC Otepää duubelvõistkonnaks Võrumaa FC 
Aspen, kelle mängijaid mitmel vajalikul hetkel kasutada saime. 
Samuti said mõned soovijad ennast Aspeni ridades täiendada. 
Lisaks leidsid tee meeskonnani ka neli uut mängijat: Siim Sarv, 
Erki Kade, Taivo Kask ja Eduard Škunov. 

Mängijatele pakkusid suurt rõõmu ja lisaenergiat fännid, kes 
leidsid aega käia meeskonda ka võõrsil toimunud mängudel toe-
tamas ning kelle häälekas kaasaelamine ja meisterdatud plakatid 
iga aastaga aina rohkem positiivseid emotsioone toovad.

FC Otepää on kõikidel aastatel pööranud suurt tähelepanu 
hooaja korralikule lõpetamisele. Selle hooaja lõpus veetsid 
meeskonnaliikmed ja fännid meeleoluka päeva värskes õhus ja 
osavusmänge mängides. 

Lisaks autasustati ka silmapaistvamaid.
Suurim väravakütt - Martin Teder
Ilusaim värav - Taavi Lassmann vs SK 10 II 5:1
Kasulikeim mängija - Taavi Lassmann
Parim uustulnuk - Erki Kade ja Siim Sarv
Suurima suuga mees - Mihkel Teder

Täname FC Otepää toetajaid, kes tegid toreda hooaja võima-
likuks. Suur aitäh Oti Pubi, ööklubi Comeback, Karupesa Hotell, 
Mapomets, LukuCentrum.

TAAVI LASSMANN

26. oktoobril pandi Otepää linnas 
toime vandalismiakt. Keskväljakul 
(Lipuväljak Oti pubi ees) lõhuti  
lillekonteinereis lilli ja liiklusmärk, 
lisaks näidati oma jõudu turupavil-
jonis oleva lillekonteineri peal. 

Seoses selle juhtumiga palub 
Otepää konstaablijaoskond abi 
inimestelt, kes 26. oktoobri 2013 
öösel kella 02.20–02.45 vahelisel 
ajal viibisid nimetatud piirkonnas 
ja nägid seal ringi liikumas kolme 
noormeest, kellest üks kandis sinist 
jopet (kapuuts võis olla peas), teine 
tumedat jopet ja jalas helesiniseid 
teksaseid ning kolmas noormees 
hallikat jopet (kapuuts peas) ning 
kes võisid olla joobes. 

Kindlasti palume ühendust võtta 
neil kahel inimesel, kes tol ajal kõn-
disid mööda Kopli tänavat Konsumi 
eest ja Oti pubi eest läbi ning kellele 
see kolmik vastu tuli ning samuti 
neil noortel, kes kella 02.30 paiku 

keskväljaku lillepoe poolses osas 
pingi juures aega veetsid.

Me kõik tahame, et meie linn oleks 
kaunis, et meie kodud oleks korras. 
Kahjuks leidub ikka isikuid, kes ei 
hooli teiste loodud ilust ning oma 
olematu jõu rakendavad kaitsetute 
objektide peale, rüüstates ja vandaalit-
sedes. Ilmselt olid paljud kaaslinlased 
laupäeva hommikul kesklinnas liiku-
des häiritud avanevast vaatepildist. 

Seega oleks meie kõigi soov, et 
antud seaduserikkumine ei jääks 
karistamata ning õiglus saaks jalule 
seatud.

Loomulikult teeme ettepaneku ka 
neile kolmele „jõujuurikale“: tulge 
Otepää politseisse ja tunnistage ise 
oma tegu üles, sest see kergendab 
karistust. Teie „vägitükid“ on meil 
kenasti lindile võetud.

Otepää konstaablijaoskonna 
vanemkomissar MEELIS LILL

Otepää Naisselts valis välja valla aasta isa 2013. Otepää valla 
aasta isa on Kuno Oja. Aasta isa tunnustamisüritus toimub 
9. novembril kell 13.00 Otepää Gümnaasiumis. Kontserdil 
esinevad Otepää Gümnaasiumi õpilased ja ansambel Re-
mix. Kontserdi korraldab Otepää Naisselts koostöös Otepää 
Gümnaasiumiga, toetab Otepää Vallavalitsus.

Naisseltsi esinaine Riita Aader ütles, et aasta isa nimetu-
sele laekus kolm kandidaati: Aivar Pullerits, Kuno Oja ja Arvi 
Anton. 

Aasta isa Kuno Oja on põline otepäälane, kelle peres kas-
vab kolm last. Ta töötab Otepää Betoonis klienditeenenda-
ja-logistikuna. Kuno on hea suhtleja ja nii on kõik tema tööd 
olnud seotud inimestega suhtlemisega. Ta on töötanud po-
litseis ja piirivalves ning panganduse ning kindlustuse vald-
kondades. Oma töös on ta alati abivalmis ja kohusetundlik. 
Isana on Kuno hooliv ja sõbralik aga ka nõudlik. Ta innustab 
oma lapsi tegelema erinevate huvialadega. Vabal ajal tegeleb 
Kuno aktiivselt spordiga – ta suusatab, rulluisutab ja sõidab 
rattaga. Kuno laulab ka segakooris Eveko ning kuulub selle 
asutajaliikmete hulka.

Aasta isa nominent Aivar Pullerits töötab hoonete mõõ-
distajana, tal on kolm last ja üks lapselaps. Ta on alati hoo-
linud oma laste heast käekäigust. Kui ühel lastest diagnoositi 
luude hõrenemine, siis hoolitses isa selle eest, et laps saaks 
autoga kooli ja koju, kuna jalgsi ei tohtinud laps tükk aega 
kõndida. Peale tunde õpetas ta vabatahtlikult koolilapsi ma-
let mängima ning andis gümnaasiumis tehnikaalaseid tunde. 
Aivar Pullerits on igati abistanud oma ema Lainet. Vabal ajal 
on tema hobiks vana mööbli restaureerimine. Tema lapsed 
leiavad, et tänu isale on neil olnud suurepärane lapsepõlv.

Aasta isa nominendi Arvi Antoni peres on neli last, ta 
töötab AS Mercantile Group autokauplus-remonditöökoja 
juhatajana Tallinnas. Perekond elab Otepääl. Arvi Anton õpib 
teist aastat pere kõrvalt Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõp-
pes. Arvi on toetanud lapsi ja nende arengut kogu aeg, alates 
ajast, mil lapsed tegelesid aktiivselt spordiga. Ta käis nendega 
alati kaasas võistlemas, valmistas õhtuti ette suuski ja aitas 
transpordiga sageli ka tervet võistkonda. Et lapsed saaksid 
keskenduda õpingutele, muretses isa Tallinnasse töökoha ja 
elamise, kus siis esmaspäevast reedeni koos elatakse. Kõige 
selle kõrvalt on tal aega tegeleda noorte huvitegevuse aren-
damisega ja motospordiga.

MONIKA OTROKOVA

Selgus Otepää valla aasta isa

1. klass 
Anet Arrak, Karl Silmere, Henri Hein, Robin Mathias Müür, Marlen 
Männiste, Steven Tamm, Morten Oscar Orussaar, Tobias Vernik, Uku 
Vähi, Peeter Alev, Hanna-Loore Kukk, Melek Batakcioglu, Carina-
Stella Hurt.
2. klass 
Eliisa Lemmats, Brianna Mõttus, Martin Mõttus, Grete Kudu, Anni 

Lii Unn.
3. klass 
Hans Markus Danilas, Kaspar Veere, Marie Loog, Kadi Vikard, Andres 
Luik, Ivar Všivtsev, Eliise Palmiste, Maria Kram, Keiu Vakmann, Eliise 
Peerna.
4. klass 
Ragne Jaama, Liisi Ruuven, Merelle Liivamägi, Uku Sau.

Otepää Gümnaasiumi algklassides oli I veerandil väga hea õppetulemus ning käitumine järgmistel õpilastel:
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Palupera Vallavalitsuse istungil

25. oktoobril korraldati:

   Lihtmenetlusega riigihankel „Palupera valla 
teede talihoole 2013/2014/2015 talveperioodidel“ nr 
146641 osalenud pakkujad (3) tunnistati kvalitseerituks 
ja nende pakkumused vastavateks. Hanke I osale 
(Hellenurme-Palupera piirkonna teede, parklate 
ja platside lumetõrjele tunnistati edukaks Moiraks 
OÜ (11044934) pakkumus 17 eur/km käibemaksuta, 
kui madalaima hinnaga pakkumus. Hanke III osale 
(Nõuni-Neeruti-Lutike piirkonna teede, parklate ja 
platside lumetõrjele tunnistati edukaks Tasemix OÜ 
(10667917) pakkumus 20 eur/km käibemaksuta, kui 
ainuke laekunud pakkumus sellele osale. Tunnistati 
lõppenuks hankemenetlus hanke II ja IV osale, kuna 
ettenähtud tähtaja jooksul ei laekunud nimetatud 
osadele pakkumusi. Anti vallavanemale nõustumus 
sõlmida hankelepingud, sh Moiraks OÜga mitte enne 14 
päeva möödumist pakkujate teavitamisest.  

   Lubati vallavanemal võtta vastu Palupera vallale 
kingina omanikult kinnistu Hellenurme-Palu-Räbi 
tee katastritunnus 58202:001:0031. Kinkelepingu 
vormistamisega seotud kulud kannab Palupera 
vallavalitsus.
   Vallavanem andis välja 25.10.2013 käskkirja nr 26, mil-

lega kuulutas välja lihtmenetlusega riigihange „Palupera 
valla teede talihoone 2013/2014/2015 talveperioodidel 
Päidla-Räbi piirkonna teedel ja platsidel (II osa) ning 
Hellenurme ja Palupera jalg- ja jalgrattateedel (IV osa)“ 
ja kehtestas lihthanke dokumendid (www.palupera.ee). 
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on ühiku mada-
laim hind.

Riigihanke hankekomisjoni rolli täidab Palupera val-
lavalitsus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. novem-
ber 2013 kell 15.00 ja avamine vallamajas kohe järgi kell 
15:00.

21. oktoobril korraldati:

   Jagati Neeruti küla Kruusa kinnistu neljaks 
eraldi katastriüksuseks: kolm maatulundusmaa 
sihtotstarbega kü: Kruusa 65247 m², Kruusa 2195 m² 
ja Oja 23498 m² ning transpordimaa sihtotstarbega kü 
Kruusa-Pärdo-Vasila tee 781 m².

   Väljastati kasutusluba Hellenurme külas Vallamaja 
kinnistule ehitatud puukuurile.

   Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Nõuni külas 
Tüki 10/04kV alajaama 0,4 kV maakaabelliinile.

   Määrati matusetoetust ühele isikule 130 eurot, ühele 
majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordselt 
toetust 20 eurot, üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale 
eakale 20 eurot ja hüvitis kahele lapsele prillide ostuks 
kogusummas 87,70 eurot. 

   Määrati oktoobrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 
isikule kogusummas 245,38 eurot.
   Määrati oktoobrikuul hooldajatoetust 20 isikule kogu-

summas 368,12 eurot.
   Määrati oktoobrikuul toimetulekutoetust 3 perele 

kogusummas 311,01 eurot.
   Anti üheksale perele vajaduspõhist peretoetust kogu-

mahus 163,03 eurot.

AMETLIK INFO

Palupera valla 
noortevolikogu 
valimistest Volikogusse pääsesid

Valimisliit 
Toimiv Koduvald

TERJE KORSS           77 
MARIKA VIKS                 34 
VAMBOLA SIPELGAS          32 
KALEV LÕHMUS             28 
KAIDO LOKK           28 
VAHTO SIKK             21 
TÕNU KUKK            18

Valimisliit 
Tegus Kodukant

ERMO KRUUSE           27
EVELYN UUEMAA          26
PILLE PLINTE              22
RUDOLF RAUDSEPP          21

Valijaid nimekirjades     Hääletanuid kokku %  

    881       526        59,70

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Valimisliit Toimiv Koduvald  324  7
Valimisliit Tegus Kodukant  163   4
Eesti Reformierakond     19  0
Eesti Keskerakond     15  0

Kuna tähtajaks laekus Palupera vallavalitsusse 
Palupera valla noortevolikogu valimiste 
läbiviimiseks valimiskomisjonile vaid 5 
kandidaatide avaldust, siis vastavalt Palupera 
valla noortevolikogu valimiste läbiviimise 
korra § 4 punktile 3 kuulutab valimiskomisjon 
välja täiendava aja kandideerimisavalduste 
esitamiseks – see on 31. oktoober 2013 
(tuues paberkandjal ankeedi vallavalitsus-
se või saates digitaalselt allkirjastatuna 
palupera@palupera.ee).

Endiselt on nimetatud kord ja kandidaadi 
ankeet saadaval Palupera valla noorte veebi-
lehel http://noored.palupera.ee/noortevoliko-
gu/dokumendid.

Eeldatavasti saab valimiskomisjon 1. 
novembril anda kandidaatidele registreeri-
misnumbrid ja korraldada noortevolikogu 
valimised. Iga Palupera valla noor vanuses 
7-26 saab tulla õpilaspileti või isikut tõendava 
dokumendi esitamisel (alla 15aastased, 15-
26aastased isikut tõendava dokumendi esita-
misel) valima Palupera põhikooli 8. novembril 
kell 10-14 ja Hellenurme noortekeskusesse või 
Nõuni kultuurimajja 10. novembril kell 10-15. 

Kandidaatidega saab tutvuda Palupera valla 
noorte veebilehel ja valla infostendidel.

Olete oodatud Nõuni kultuurimajja 

teatrisse 

reedel, 8. novembril kell 20.00 

Tsirguliina näitetrupi ETENDUSELE.

Enn Vaiguri neljavaatuseline lavalugu

KULDSE MONOGRAMMIGA PORTSIGAR.

Lavastaja ja laulutekstide autor Anne Vanatoa, 
muusikaline kujundaja Koidu Ahk.
Pääse 3 €, õpilastele 1€.
Pakume SULLE kireva teatrielamuse!

AITÄH!
Valimisliit Toimiv Koduvald tänab oma valijaid läbi hääle antud usalduse eest!

Anname oma parima koduvalla heaks.
 

Meie vald on meie kõigi nägu ja vaid koos suudame tervikut näha.

Aasta 2013 on välja kuulutatud pärandiaas-
taks. On vaimne kultuuripärand – eelkäi-
jatelt saadud teadmised ja oskused, mida 

jagame oma kogukonnaga ning soovime anda 
edasi ka oma lastele. „Südameasi“, sest igaüks teab 
ja tunneb, mis on tema jaoks tähtis, mis on tema 
pärand. Lisaks veel toidupärand, maastikupärand, 
muinsuskaitsealad, kohanimed jne. Meil, eestlastel, 
on pärandit, mille üle uhked olla. 

26. oktoobril toimus tore projekt ”24 tundi Ees-
timaa Rahvamajas” ehk kogu Eestimaal oli avatud 
üle 150 erineva kultuurikolde, motoks „Eestimaa 
Rahvamaja – rohkem kui lihtsalt sussisahin!“ Ja 
mitte ainult sussisahinat, vaid ka häälekähinat, 
tantsukingaklõbinat ja mida veel. 

Meie majas algas pidu juba reedel. Ülilaheda 
kontserdi andis Elva noorteansambel „Kyberora-
vad“, pidu jätkus diskorütmis keskööni. Pimedu-
ses süütasime kõik koos lõõmupakud lõkketuleks, 
saatsime taevalaotusse soovilaterna. 

Ja oh imet, hommikul kell 8.26 olla nähtud lõkke 
ääres toimetamas jõulutaati-memme (pildil). Ikka 
selleks, et süüdata Valgamaa kultuurilatern ja saata 
see siis ühe vanima kultuurikolde, Tori poole teele, 
kus kogunesid üle Eesti väikesed kultuurituled 
ühiseks suureks kultuurilõkkeks. 

Kella kaheteistkümnest kontserdi aitasid meel-
divaks muuta meie valla väiksed ja suured lauljad 
ning tantsijad. Aitäh teile, armas oli! Kohvitassi 
taga, veidi beseed maiustades jätkus juttu kau-
emakski ja sai nuputada „Kes on pildil ehk siis 

kui meie emmed ja vanaemad veel väikesed olid“. 
Kümnest viis tulemusega viis auhinna koju Anne. 

Keda väsimus maha ei niitnud, need jäid kella 
kolmesesse õpituppa Eike juhendamisel helkurit 
õmblema. Rando oli nii tubli, et jaksas turvaliseks 
meisterdada ka emme, issi õhtused jalutuskäigud. Ja 
kellel veel jaksu jätkus, oli õhtul simmanil kohal kui 
viis senti. Tantsulusti jagus kaugelt üle südaöö.

Pärijata pole pärandit – meil on mida pärandada 
ja kellega koos üksteise tegemistest rõõmu tunda!

MARIKA ja KALEV

24 +n tundi Nõuni kultuurimajas

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde.
Palupera valla roll – osaletakse projekti part-
nerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2013 III jaotus. 
Toetus – otsustati eraldada 100 eurot mittetu-
lundusühingu poolt estraadiõhtu korraldami-
seks Hellenurme kultuurimajas. Omaosaluse 
katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus 
2013. a vallaeelarve eraldisest summas 30 eu-
rot, toetades transpordikulusid.
Projekti lõpp – 15.01.2014.a.

ESTRAADIETENDUSE „KUT-
SUV TULUKE“ ETENDAMINE 
PALUPERA VALLAS
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4. oktoobril tuli Hellenurme Veskimuuseumi 
Leivakotta leivateole kokku kuraditosin eite 
Palupera valla erinevatest nurkadest. Õhtu 
möödus väga meeleolukalt ja harivalt. Kõik 
said koju kaasa omatehtud soojad lõhnavad 
leivapätsikesed ja värskendatud teadmised nii 
leivateost kui naaberküla eidest:)

Järgmine Palupera valla eitede leivategu 
nii vanadele tegijatele kui uutele tulijatele toi-
mub Hellenurme Veskimuuseumi leivakojas 
1. novembril kell 16.30.

Ka seekord võtke kaasa teadmised, osku-
sed ning tahe neid jagada ja omandada. Koos 
sõtkume taigna ja voolime pätsid. Küpsemise 
ajal tutvume ja tutvustame, maitseme leiba ja 
muud veskikraami.

Aega kulub ligi 3 tundi. Osalustasu 5 €. 
Osaleda saavad 15 esimest registreerunut! 
Vanusepiiranguid pole! Andke teada ka naab-
ritele, sõbrannadele! Seekord on tulemas ka 
naabervalla eitesid!

Info ja registreerimine: Veskiemand Mae tel 
52 05 142; e-post: mae@veskimuuseum.ee
www.veskimuuseum.ee
www.facebook.com/HellenurmeVeskimuu-
seumMtu

Palupera valla eitede leivategu 
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Puka lasteaia võit

Puka Vallavolikogu istungil 

10. oktoobril:

Istung jäi ära, sest volikogu ei kinnitanud päevakorda.

17. oktoobril:

   Sihtasutuse Valga Piirkonna Keskkonnakeskus keskkon-
naalane tegevus on üle viidud Valgamaa Omavalitsuste 
Liidu haldusalasse alates 1. jaanuarist 2011. a ning sihta-
sutuse sisuline majandustegevus on peatunud. Tulenevalt 
sellest otsustati lõpetada osalemine Sihtasutuses Valga 
Piirkonna Keskkonnakeskus.
   Kinnitati Puka valla põhimäärus.
   Nõustuti koostöö ja vara tasuta kasutamise lepingu 

sõlmimisega OÜga Puka Vesi.
   Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste 

kasutusõigus on üle antud Osaühingule Puka Vesi. 
Määrati Osaühing Puka Vesi vee-ettevõtjaks ning keh-
testati tema tegevuspiirkonnaks Puka aleviku, Aakre ja 
Komsi küla kompaktse hoonestusega alad.
   Moiraks OÜ tegi ettepaneku Puka vallas Kiberna külas 

asuva Musina kinnistu (60802:003:1711) ja Ala Musina kin-
nistu (60802:003:1712) detailplaneeringu algatamiseks. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule vabaloo-
mapidamislauda, puhkemajade, abihoonete ehitamiseks 
ja tiikide rajamiseks ehitusõiguse andmine. Otsustati 
algatada detailplaneering.

   Kinnitati Puka valla lisaeelarve. Tulumaksu on 
laekunud plaanist enam ja seega on kavandatud tulu-
maksu laekumist suurendada Tulumaksu võeti arvele 
13 000.- eurot, sellest 9000.- eurot otsustati kanda teede 
hoodusele. Lisaks on vajalik suurendada vahendeid ka 
talvise lumekoristuse tarvis. Õpilasliinidele otsustati 
kanda 4000.- eurot. Õpilasliinide teostamisel on olnud 
objektiivsed vajadused busse remontida ja see on tinginud 
kulude suurenemise. Samas on teada, et kulud on eelar-
ves alaplaneeritud ja hinnad pidevalt kasvanud. 

   Tutvuti vallavalitsuse vastusega seoses revisjoniko-
misjoni aktis toodud küsimuste lahendamisega.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati detailplaneering, mis hõlmab Puka vallas Kiberna 
külas asuvaid Musina (60802:003:1711) ja Ala Musina kin-
nistuid (60802:003:1712).

Moiraks OÜ, reg kood 11044934 on teinud ettepaneku 
Musina kinnistu (60802:003:1711) ja Ala Musina kin-
nistu (60802:003:1712) detailplaneeringu algatamiseks. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule vabaloomapi-
damislauda, puhkemajade, abihoonete ehitamiseks ja tiikide 
rajamiseks ehitusõiguse andmine. 

Musina kinnistu pindala on 83343 m², kinnitu on hoo-
nestatud elamuga ning maakasutuse  sihtotstarve on maa-
tulundusmaa. Ala Musina kinnistu pindala on 47.12 ha, 
kinnistu on hoonestamata ning maakasutuse sihtotstarve 
maatulundusmaa.

Aakre Rahvamajas 

10. novembril kell 20.00

ISADEPÄEVA PIDU.

Tantsuks mängib Raen Väikene
Pääse esimesel tunnil 4 eurot, hiljem 6 eurot.
Info tel 527 4812.

24. novembril kell 11

Aakre rahvamajas

KADRIPÄEV.

Laat, kohvik, töötoad, rahvalikud mängud, õnne-
loos.
Päeva juhib kadrisant Kristjan.
Lisainfo: Aakre külaseltsi facebooki lehel ja tel. 
5119856.

Volikogusse pääsesid

Eesti Keskerakond

IRJA SÕNUM                        58

Valimisliit 
“Rahva Hääl”

ARNO KANGRO                      39
SILVER LAKS                        36
ANDRUS LOOSKARI              33

Eesti Reformierakond

HEIKKI KADAJA                    168 
ANA VINK            55 
KALLE PÕLDMÄGI                  33 
AHTI EVERST            20 
ALEKSANDER SVEN ESSE    17
AGRIS POSSUL                        15

Valimisliit KOOSTÖÖ

ANU UINT            30

Valijaid nimekirjades     Hääletanuid kokku %  

    1391     861        61,89

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Eesti Reformierakond   383  6
Valimisliit “Rahva Hääl”   219  3
Eesti Keskerakond   122  1
Valimisliit KOOSTÖÖ   114  1
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit    17  0

Tänuavaldus Puka valla valijatele!
Eesti reformierakonna nimekirjas Puka volikogusse kandideerijad tänavad oma valijaid meie toetamise ja usaldamise eest.

Teie antud toetushääled on andnud meile Puka volikogus enamuse ja see on seadnud meile kohustuse ellu viia kavandatud ideed ning antud 
lubadused. Võtame seda kohustust täie tõsidusega.

Valimise eel oma tegevusprogrammi koostades lähtusime tegelikust olukorrast ja võimalustest ning meil on oma kavatsuste elluviimiseks olemas 
nägemus ning tegevusplaan. Oleme vältinud ebarealistlikke ja eksitavaid lubadusi.

Oma kavatsuste elluviimisel oleme valmis koostööd tegema volikogu liikmetega, kes tegudes toetavad Puka valla arengut ja seatud eesmärkide 
elluviimist.

Tänuga
Puka vallas Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerijad.

Ühel hommikul tööle tulles teatas meie tubli 
tervishoiutöötaja ja laste poolt üksmeelselt 
arstitädiks kutsutud Krista, et käimas on 

ettevõtte “Omega-Pharma” kampaania täidevas-
tase vahendi Paranit reklaamiks. Kampaania nägi 
ette täide vastu võitlemiseks ja sellest probleemist 
üldsusele teavitamiseks lastele piltide, joonistuste ja 
meisterduste võistlust teemal “Võit hirmu üle”.

Tutvusime reeglitega ja tegime lastele selgi-
tustööd, nii sellest probleemist kui ka konkursist. 
Mõtlesime välja kavandi ja asusime tööle. Iga 
laps pidi joonistama täi ja kui need välja lõikasi-
me ning sellest plakati moodustasime, saime ühe 
suure täipesa. Kuna lastel isiklik kogemus täidega 
puudus (õnneks sai igaüks kasutada lisaks õpetaja 
selgitustele ka oma fantaasiat), said üllatavalt tõe-
pärased täid. 

Saatsime töö sinna, kuhu palutud ja informee-
risime ka vanemaid, et milles asi. Kutsusime neid 
üles aktiivselt meie poolt hääletama. Mõned lapse-
vanemad olid veel nii aktiivsed, et kaasasid sellesse 
ka oma sõbrad ja sugulased. 

Alguses oli peale meie ainult üks võistlustöö. 
Hiljem lisanud veel üks. Oli üllatav, et osalejaid 
jäi nii väheks. Aga pinge oli sellegi poolest suur. 
Iga päev jälgisime, mitu häält kellegi on. Siis 
ühel hetkel sai meile selgeks, et ÜKSKORD ME 
VÕIDAME NII KUI NII. Ja nii see pärast väike-
seid viperdusi ka läks – meie töö osutus võitjaks. 

Võitjatele on ette nähtud 450 eurone kinkekaart 
vabalt valitud poest (meie valime tõenäoliselt Juku 
mänguasjakeskuse) ja hääletanud vanemate vahel 
läks loosi 3 x 150 eurost kinkekaarti, millest ühe ka 
meie lasteaia lapsevanematest võitis.

Täname südamest kõiki, kes olid meie poolt, 
uskusid meie võitu ja meile iga päev oma hääle 
andsid. Ilma teieta ei oleks me ju võitnud. Nüüd 
on meil veel mure, mida võidetud kinkekaardi 
eest soetada. Mõtleme täiendada õues tegutse-
mise vahendeid ja ka toamänge, aga mis reaalselt 
soetame, anname teada juba edaspidi. 

Kõiki hääletanuid tänades Puka lasteaia nimel,
“Põngerjate” rühma õpetaja MILVI REBANE
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AMETLIK INFO

30. oktoobril toimus uue volikogu esimene istung. 
Võrreldes varasemaga on volikogus muutunud 
liikmete arv, mis on 13 liikme asemel 11.  Esimesel 
istungil osalesid kõik volikogusse pääsenud liikmed 
ja päevakorras oli tulenevalt seadusest volikogu 
esimehe valimine, aseesimehe valimine ja eelmisel 
perioodil tegutsenud vallavalitsuse tagasiastumispal-
ve ärakuulamine.

Esimest päevakorrapunkti juhtis valimiskomis-
jon ja toimus salajane hääletus nagu isikuvalimistel 
ikka. Volikogu esimehe kandidaadiks esitati Kalle 
Põldmägi ning hääletustulemusega 9 poolt ja 2 vastu 
kinnitati ta ka volikogu esimeheks. Teise päevakor-
rapunktina valiti volikogu aseesimees. 

Aseesimehe valimise protseduur oli sama, kuid 
selle punkti arutamist juhtis juba uus volikogu 

Toimus vastvalitud Puka Vallavolikogu esimene istung
esimees. Aseesimehe kandidaadiks esitati Anu Uint. 
Salajasel hääletusel sai ka tema 9 poolt ja 2 vastu-
häält ning ka tema kinnitati aseesimeheks. 

Kolmanda punktina kuulati ära vallavalitsuse 
tagasiastumispalve ja valitsus jätkab tööd kuni uue 
valitsuse moodustamiseni. Sellega oligi päevakord 
ammendunud ning liikmed läksid valmistuma järg-
misteks istungiteks.
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Keeni kool osales joonistusvõistlusel 
„Leiutised ja Euroopa“ 

Volikogusse pääsesid

Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond

TATJANA LAADI                   104 
KAIDO TAMBERG                   58
VIRGO ROOSE           52
RANDO UNDRUS                   49
DIANA SARAPUU                   39
KAIDO KIRT                        30
MARJU KARAVIN          22
RUTH MUTTIK           19
MAIRE MURUMAA          16
TUULI MERIMAA          15
IVO PILL           13

Valijaid nimekirjades     Hääletanuid kokku %  

    1113             560         50,31

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Sotsiaaldemokraatlik Erakond  462  11

Eesti Reformierakond     42  0

Eesti Keskerakond     21  0

Üksikkandidaat      32  0

Sel aastal täitus Euroopa patendikonventsiooni all-
kirjastamisest 40 aastat. 

Euroopa Patendiamet (EPO) koostöös Eesti 
Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusega 
(EITK) kutsus lapsi osalema joonistusvõistlusel „Leiu-
tised ja Euroopa“. Igale osalenud klassile oli ette nähtud 
ka kinkepakk.

Meie kooli 2. ja 3. klassi õpilased otsustasid sellel 
võistlusel osaleda. Mõtlesime hoolega, mida võiks piltidel 
kujutada. Tööd tehtud, saatsime oma kaunid joonistused 
hindamisele. 

Tulemusi ootasime päris kaua, sest osavõtjaid oli kokku 
kolm tuhat 25 riigist. Konkursil oli esindatud 110 kooli 
370 klassiga. Võitjad olid Poolast ja Slovakkiast. 

Oktoobris saabusid meie klassidele vahvad kinkepa-
kid: stressipallid igaühele, klassile kolm Rubiku kuubikut, 
pastapliiatseid ja veel kaks vahvat mängu. Lapsed on väga 
õnnelikud, et võtsid sellest konkursist osa.

3. ja 4. klass

Valgamaa sotsiaaldemokraadid

Ta
..name

toetuse
eest!

Sellest ajast peale, kui kartul juurdus Eesti pinda, sai 
temast kääritatud ja -torutatud joogist nii uhkus kui 
ka nuhtlus. Uhkus, sest ta tõi kasvatajale (mõisale) 

korralikku tulu ja nuhtlus selle tulu toojatele. Ehk siis liig-
joojatele. 

Kui leiutati mõõk, tehti selle vastu raudrüü ja kilp. Kui 
tuli viin, tekkis ka karskusliikumine. Äärmuslik joomine lõi 
ka äärmusliku vastasseisu. Viin kuulutati tulnuks kuradist 
endast ja tema jooja suudles saatanat. 

Aga ka tänapäeval on nii, et kui poliitikul puudub tahe 
või oskus elulisi probleeme lahata või riigikassal raha 
kärssab, asu viina vihkama ja alkot sarjama. Aktsiisitõusu 
muidugi seejuures unustamata. Pannes alkoholile hinda 
juurde, väidetakse muretsevat eelkõige rahva tervise 
pärast. Tegelik mure näib siiski ja eelkõige olevat lihtsalt 
raha. Mitte paha pärast, aga ikka enamasti raha pärast.

Kui on vaja saada lisaraha näiteks sigarettidelt või viinalt, 
hakkab eelmänguna nukuteater pihta. Küll pakutakse suit-
supakke anatoomiliste õuduspiltidega üle kleepida, küll 
viinapudel sildituks teha. Suu vahul tuuakse ette fakte ja 
arve, keelatakse, piiratakse, üüratakse jne. (Sest kes julgeb 
viinavastase vastu ikka sõna võtta?! ) Järgneb aga eelkõige 
tavaliselt hinnatõus. M.O.T.T.

Siinkohal tahaks küll natuke peavooluga vastuvoo-
lu ujuda ja terve mõistuse toel ka alkoholi kaitseks sõna 
võtta, sest ükski relv ei tapa ise, ikka inimene on tema taga. 
Alkohol iseenesest on pelgalt mõnuaine. Ei ta hüppa kel-
legile ise pähe ega haara viinapudel rooli järgi. Asi läheb 
käest ära siis, kui teda pruugib inimene, kes peaks sest 
väga kaugele hoidma või siis ei oska ohjata pruukimist. Kui 
keegi tapab haamriga inimese või politseinik võtab altkäe, 
siis ei korjata ju haamreid müügilt ega õmmelda politseini-
ke taskuid kinni. Ikka konkreetse inimese taga on küsimus 
ja lahend. 

Rasvumine on ka üks tänapäeva ühiskonna hädadest, 
aga ei kleebi keegi ju seepärast sardellipakkidele tülgas-
tavaid pilte ega keela keeksi ära! Asi on ju mõõdukuses, 
tajumisoskuses, teadmistes ja igas konkreetses inimtüübis 
endas. 

Aga taolist populistlikku mõttetust siis, kui asi puudutab 
alkoholi või sigaretti, laseme end uskuda küll. Iga inimese 
kodune kasvatus, enesedistsipliini arendamine ja ühiskon-
na hoiak on need, mis liigtarbimist ohjavad ja asjad tasa-
kaalu viivad. Vaadakem või Saksamaad, kus liigjoomine 

oli ajaloos suureks probleemiks. Aga kus nüüd vaatamata 
madalatele hindadele ja kättesaadavusele probleemi ses 
mahus enam juba kaua pole. Lihtsalt kultuuri kujundami-
ne, kasvatus ja ka oskus tarbida hoiavad asja ohjes. Ilma 
vihkamiskampaaniateta ja keelukettideta sai asi korda.

Alkoholil on elus oma koht ja roll. Münditsirkus ja nuku-
teater alkoprobleemide pealispinna ümber on tegelikult 
pettus. Liigjoomise juured on ikka meie inimese suures iga-
päevaeluga toimetulekustressis, oskamatusega juua ja lõõ-
gastuda ning isiklikus eneseväärikuses. Kui saaks palgaga 
lahkelt elatud, oleks hea töökeskkond ja kindlustunne elu 
suhtes, poleks ka liigjoomist sedavõrd. Nukuteater tulivee 
ümber on katse süüdistada teelt väljasõitnud auto avariis 
puud. Aga puusse paneb vaid see, kes teelt välja sõidab.

Kindlasti ei ole alkoholi suunas hea sõna ütlejal loota 
suurt populaarsust, kuid keegi ju peab! Täna sai nii 
öeldud…

Mahedat sügise jätku ning positiivseid lõõgastumisi nii 
temaga kui ka ilma! Asi on (kätte)võtmises!

KAIDO TAMBERG

Tulivesi ja nukuteater

Algas Päästeameti tuleohutuskampaania, mis 
sel aastal rõhutab suitsuanduri vajalikkust. 
Teavituskampaaniaga tuletatakse meelde, et 
suitsuandur peab olema töökorras ja seda 
tuleb ka regulaarselt kontrollida.

Tulekahjude statistikast on viimasel ajal 
hakanud välja joonistuma mõned muretteki-
tavad tendentsid. 

Näiteks põhilise riskirühma ehk eakate ko-
dudes leidub üha rohkem suitsuandureid, mis 
polnud tulekahju puhkemise ajal töökorras, 
kas tühjenenud või välja võetud patareide 
tõttu. Halvemal juhul võetakse patarei tühje-
nemisest piiksudega märku andev andur laest 
üldse alla.

„Sageli on suitsuanduri patarei vahetamine 
eakatele raske, seda nende piiratud liiku-
misvõime tõttu. Seepärast on tähtis, et kõik 
aktiivses eas inimesed oma lähedasi eakaid 
külastades kontrolliksid, et nende suitsuan-
durid on töökorras, “ põhjendas kampaania 
teemavalikut ennetustöö osakonna ekspert 
Janek Innos.

Suitsuandurit peavad kontrollima regulaar-
selt kõik pered, veendumaks, et see hakkab 
tulekahju korral häiret andma. Kuigi kohus-
tuslik on igas eluruumis üks andur, siis soo-
vitavalt võiks neid ikkagi olla rohkem kui üks 
– ikka selleks, et perel oleks turvalisem olla 
oma kodus.

2012. a Turu-Uuringute ASi uuringust sel-
gus, et vaid 50 protsenti leibkondadest on 
viimase kuu jooksul kontrollinud kodus oleva 
suitsuanduri töökorras olekut. 

Tootjad soovitavad seda aga teha lausa kord 
nädalas. Kord kuus on miinimumprogramm ja 
rusikareegel on, et pigem kontrollida tiheda-
mini kui harvem. 

Suitsuandur on lakke paigaldatud 94 prot-
sendil eestikeelsest ja 89 protsendil vene-
keelsest elanikkonnast. Suitsuandurit peab 
aga vajalikuks 84 protsenti eestikeelsest ja 66 
protsenti venekeelsest elanikkonnast.

Elusid päästab õigesti paigaldatud ja töökor-
ras suitsuandur. Veenduge, et ka teie eakatel 
lähedastel oleks suitsuanduriga kõik korras.

PÄÄSTEAMET

Kontrolli suitsuandurit 
vähemalt kord kuus

Sangaste Vallavolikogu 
liikmete registreerimine 

30. oktoobril 2013. a registreeris Sangaste valla vali-
miskomisjon Sangaste Vallavolikogu liikmed: Marju 
Karavin, Kaido Kirt, Tatjana Laadi, Tuuli Merimaa, Maire 
Murumaa, Ruth Muttik, Ivo Pill, Virgo Roose, Diana 
Sarapuu, Kaido Tamberg ja Rando Undrus (kõik Sotsi-
aaldemokraatlik Erakond).

Volikogu liikmete volitused algasid 31. oktoobril 
2013. aastal.

Esimene Sangaste Vallavolikogu istung toimub Sangas-
te vallamajas teisipäeval, 5. novembril kell 15.00.
 

Valimiskomisjoni esimees JANNO SEPP
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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

Mõttes tuleme ikka Su juurde
hinges mälestus hell ja soe.

ENDEL TOOM
03.05.1926 - 05.11.1993

20. surma-aastapäeval mälestavad 
lapsed ja lapselapsed peredega.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

Mälestus püha
Sinust hinge jääb helge ja hea.

Meie mõtetes püsid Sa üha, 
elad edasi meie seas…

JOHANNA SÖÖT
27.10.1919 - 25.03.2013

94. sünniaastapäeval mälestavad 
kallist õde, naiseõde, tädi ja

 vanatädi

Antoniine, Karl ja Hilju perega. 

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
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
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

MARGUSE PUHKEKESKUS Otepääl 

otsib oma kollektiivi töökaid ja rõõmsameelseid töötajaid 
järgmistele ametikohtadele:

ADMINISTRAATOR
TOATEENIJA

Vajadusel ööbimisvõimalus.

CV saata toni@marguse.ee 
või helistada 5340 0987.

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu, 51978500

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Müüa saematerjali. Terrassi-/põ-
randa- ja voodrilauda. Transpordi 
võimalus. Kuulutus ei aegu. Tel. 
5258911

Ostan vanu postkaarte, münte, 
raamatuid. 84 ja 875 hõbe. Tel 
5395 8295 Madis

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

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

Üürile anda 3-toal. korter Otepääl. 
Tel. 5113980

Kaks Eesti suurimat Urmas Alenderi sõpra on mööda kodumaa erinevaid paiku ringi käimas, jutustamas ja 
laulmas laule mehest, kes nii sügavale eestlaste südamesse on juurdunud.   

Ligi kahetunnise kohtumise käigus räägib Tajo lähemalt neist aastatest, mil ta Urmast isiklikult tundis, esita-
takse Alenderi ning Ruja loomingut, mida Taavi saadab 12keelsel kitarril.

Alender oleks tänavu 22. novembril saanud 60aastaseks.

Pilet 5/7 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses E-K kell 9-13. Pileteid müügil piiratud 
kogus.

23. novembril  
kell 18.00

Otepää Raekoja saalis

LUGUSID 
URMAS 

ALENDERIST Kallid Helga-Ellinor ja Endel Alter!

Õnnitleme Teid 6. novembril täituva 
50. abieluaasta puhul!

Kaunist kuldpulma!
Jõudu, jaksu ja vastupidavust!

Kiina, Vello, Kuuno, Külli,
Enelin, Pilleriine, Veiko, Heleri, Jüri, Triin,

Merili, Angel, Henry, Ave Marleen,
Reilika, Esmar, Elsa, Mihkel Mati.
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23. oktoobril toimus Pühajärve rannapargi alateemaline koosolek, kus räägiti Pühajärve 
rannapargi kujundusest heakorrastusprojekti raames. Koosolekul osalesid vallaelanikud, 
ettevõtjad ja vallavalitsuse töötajad. 

Olen pika perioodi sees kokku saanud mitmete elanikega, kel oli jagada oma fotoko-
gusid, plaane, artikleid ja enda lugusid kogemustest ning nägemustest. Välja ilmusid imeli-
sed pildid GMP Clubhotel`i hoone ees vees olevast purdest, kuhu paate ankurdati. Teiseks 
pärlileiuks osutus kavaleridemaja, mis jäi laululava ja GMP Clubhotel`i hoone vahele järve 
kaldale. Nägemused Pühajärve rannapargist on elanike ja ettevõtjate vahel väga äärmusli-
kud. Pean tõdema, et pargi hooldus on jäetud mitmete omanike poolt tegemata. Inimtege-
vuse sekkumine aastaringselt raiete näol, nagu ka võsa eemaldamine talgukorras ühekordse 
tegevusena on jätnud oma jälje maastikusse ka käesoleval aastal.

Pühajärve rannapargi kujundusprojektis nähakse ette haigete, kändudeks saanud, ladvata, 
üle 45 kraadi kaldu jne olevate puude eemaldamine järkjärguliselt. Elujätku puud ehk need 
puud, millel pesitsevad linnud, jäävad jälgimise alla. Kuna männikus noorendikku pole, 
siis ainukese uuendusena on ette nähtud tammede istutamine tammiku säilitamiseks pärast 
võsa eemaldamist.

Lisaks sellele uuendatakse pargi jalgteede katendid ning ümardatakse teede ristumisko-
had. Jalgteede süsteemis uuendatakse GMP Clubhotel`i hoone esist teedevõrku, tuuakse 
juurde allikaala ja laululava vahele jääv kunagine tee, uuendatakse trepid ning tammikus-
se luuakse lisatee loodusliku katendiga, olemasolevaid muruteid uuendatakse katendiga. 
Uuteks aladeks pargis on kaks aeraariumi (õhuvannide võtmise koht puude all murul), 
millest üks jääb ranna alale bangalo kõrvale ning teine kunagise kohviku juurde. Kontser-
tide pidamiseks moduleeritakse paadikuuri juures olevat maastikumängu paadikujuliseks 
mulla lisamisega, et tekitada lava ja kuulajate ala, mis lisab pargikujunduslikku vormi ajas-
tule vastavamaks. Pulmateema viiakse GMP Clubhotel`i poolsesse ossa allika ala, paadi 
purde ja aeraariumi kõrvale, lisades pargielemente. Pargi eritasanditele lisatakse pargipinke 
vaadete kohale. Vaateid avatakse võsa arvelt. Marguse oja ala ehk lodu tehakse juurdepää-
setavaks puittee näol.

Pühajärve rannapargi projektiga on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee alates järgmisest nädalast. Siis on projekti veel võimalik teha ettepanekuid ja 
täpsustusi.  

Lisainfo: Kadri Maikov, Kiirprojektid OÜ, mob. 555 98 155.

Pühajärve rannapargi 
kujundusprojektist

Programm Eesti Maitsed avalikustas Eesti söö-
gikohtade edetabeli 2013, kus on reastatud 50 
parimat söögikohta. viiekümne parima hulgas 
on Tammuri talurestoran ja GMP Clubhotel`i 
Pühajärve restoran.

Tammuri talurestoran on edetabelis 16. 
kohal ja GMP Clubhotel`i Pühajärve restoran 
44. kohal. Tammuri talurestorani on parimate 

hulka valitud juba 2009. aastast alates.
Neljandat aastat järjest sai esikoha Pädaste 

mõisa restoran Alexander. Teise koha sai res-
toran Tchaikovsky Tallinnas, kolmas koht läks 
Põhjaka mõista restoranile Järvamaal. 

Kogu edetabelit vaata http://www.eestimait-
sed.com/restoranid#2013.

MONIKA OTROKOVA

Tammuri talu ja GMP Clubhotel`i 
Pühajärve restoran Eesti söögikohtade 

tabelis

OTEPÄÄ VALLA ISADEPÄEV
9. novembril kell 13.00

Otepää Gümnaasiumi aulas.

Aasta isa ja nominentide tunnustamine.
Esinevad Otepää Gümnaasiumi õpilased ja ansambel Remix.

Toetab Otepää vald.
Korraldavad Otepää Naisselts, Otepää Gümnaasium.

5. novembril sooritavad Kõrgema Sõjakooli 
kadetid sõjalis-sportliku rännaku Tartu- ja Val-
gamaal. Rännakust võtab osa kuni 170 tegevvä-
elast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest. 
Rännakud on üks osa Kõrgema Sõjakooli väl-
jaõppest, mis õpetab sõjaväelist juhti maasti-
kul liikuma ja erinevaid ootamatuid olukordi 
lahendama.

„Üks sõjaväelise juhi põhioskuseid on oskus 
planeerida rännaku marsruuti ja selleks kuluvat 
aega, liikuda varustusega koormatuna punktist 
A punkti B, säilitades sealjuures võitlusvõime. 
Seda on vaja aeg-ajalt treenida läbi praktilise 
soorituse,“ ütles Kõrgema Sõjakooli veebel, 
vanemveebel Helari Pilve.

Rännak algab 5.novembril kella 08.00st 
ja kestab kuni 17.00ni. Start antakse Elvast 
ja õppurid liiguvad erinevaid kontrollpunk-
te läbides Kambja, Nõo, Otepää, Palupera 
valdade vahel. Osalevate gruppide eesmärk on 
võimalikult palju punkte läbida antud maa-alal. 
Rännakul pole kindlaksmääratud marsruuti, 
nii võivad grupid liikuda korraga kõikides val-
dades.

Kohalikud elanikud võivad 5. novembril 
maastikul näha rännakust osavõtvaid 9liikmelisi 
relvastatud gruppe, kes kannavad Eesti kaitse-
väe vormi ja eraldusmärke. Rännakul kasuta-
vad kadetid liikumiseks teid, metsa ja ka lage-
daid alasid sest kaitsevägi harjutabki paljudes 

kohtades, et õppida erinevas keskkonnas 
tegutsema. Ilma eelneva kokkuleppeta ei tohi 
rännakul osalejad siseneda eravaldustesse, mis 
on märgistatud või piiratud aiaga.

Rännakul ei kasutata paukpadruneid ega 
muid sarnaseid vahendeid. Probleemide ja 
küsimuste korral saavad kohalikud elani-
kud infot rännaku kohta: staabiveebel Raido 
Rõivas, 53 327 450.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 
tänavad kohalikke elanikke mõistva suhtumi-
se ja koostöö eest, sellega annavad inimesed 
suure omapoolse panuse Eesti kaitsevõimes-
se.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on 
rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus rii-
gikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvit-
sere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. 
KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes 
soovivad head juhtimisalast haridust. Kõrgema 
Sõjakooliga on võimalik tutvuda kõigil huvilis-
tel lähemalt lahtiste uste päevadel, samuti saab 
kadettidega kohtuda novembris toimuval info-
messil Teeviit 2013. 

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või 
õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad raken-
dusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal 
ja nooremleitnandi auastme.

KVÜÕA teabeohvitser kpt KRISTJAN KOSTABI

Kõrgem Sõjakool rännakul Tartu- 
ja Valgamaal

Teade
Alates 1. novembrist 2013 haldab Otepää spordihoonet Otepää Gümnaasium. Kuni aasta lõpuni 
saab spordihoone teenuseid kasutada senistel tingimustel.

Kasutada saab sauna, jõusaali ja spordisaali.
Täiendav lisainfo teenuste kasutamise kohta: Otepää Gümnaasiumi majandusjuhataja Kalev 

Aigro, mob. 514 1592.


