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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!

OTEPÄÄ Tervisekeskus SA nõukogu 

kuulutab välja konkursi  

Otepää Tervisekeskus SA

juhatuse liikme 
leidmiseks järgmistel tingimustel:

Kandidaadile tuleb kasuks:
- sotsiaal- ja tervisekeskuse juhtimis-  
 kogemus;
- hea suhtlemisoskus;
- hea arvutikasutamise oskus;
- võõrkeelte oskus suhtlustasandil.
Kandideerimisdokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV, s.h töö- ja teenistuskäik;
3. haridust tõendavad dokumendid;
4. visioon Otepää Tervisekeskuse SA 
arengust A4 lehel.

Kandideerimisdokumendid esitada 
hiljemalt 29.11.2013 kella 15.00ks.
Kandideerimisdokumendid esitada 
kinnises ümbrikus märgusõnaga 
„Tervisekeskuse konkurss“ Otepää 
Vallavalitsuse kantseleisse aadressil: 
Lipuväljak 13, 67405, Otepää, Otepää 
vald või saata digitaalselt allkirjastatu-
na e-posti aadressil: vald@otepaa.ee.

www.otepaa.ee/ot

Otepää Naisselts tänab 
kõiki, kes aitasid valla 

aasta isa kontserti 
korraldada – 

Merle Lillepoodi, 
Otepää Gümnaasiumi 
ja Otepää valda.

Otepää Vallavolikogu esimeheks 
valiti Jaanus Raidal

Head Otepää 
piirkonna 

saunaomanikud!
2014. aasta veebruarikuu on marato-
nikuu ja esimene maraton on V Euroo-
pa Saunamaraton Otepääl!

Kutsume teid osalema Saunama-
ratonil oma kuumaksköetud sauna ja 
jahedate tiikidega 2. veebruaril 2014.

Info: Sirje Ginter 509 7795 sirje.
ginter@otepaa.ee.

Kohe on käes advendiaeg ning 
sügisesse hämarusse toovad 
valgushetki Otepääl  toimuvad 

kontserdid. Otepää Kultuurikeskus 
on praegu küll remondis, kuid ühtegi 
üritust pole remondi tõttu ära jäänud, 
pigem oleme suutnud maksimaalselt 
ära kasutada teisi võimalusi. Kontser-
did ja üritused toimuvad Otepää Güm-
naasiumi ilusas ja kaasaegses aulas ning 
väärikas Otepää Raekojas.

Enne esimest adventi ootame külla 
Urmas Alenderi austajaid. Nimelt 
oleks Urmas Alender selle aasta 22. 
novembril saanud 60aastaseks. Tema 
mälestuseks toimub 23. novembril 
Otepää Raekoja saalis kontsert „Lood 
Urmas Alendrist“, kus muusikud Tajo 
Kadajas ning Taavi Peterson esitavad 

Hea ettevõtja!
Traditsiooniline Talvepealinna turg 
toimub Otepää keskväljakul

21. detsembril kell 10.00–15.00.
Ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad 
külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid 
kingitusi kingikotti ja kauneid jõulukaunis-
tusi.

Samuti on oodatud talupidajad mee-, 
kurgi- ja kapsatünnide, kartulite, õunte 
ning lihaga. Perenaised, tulge pakkuma 
hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust 
verivorsti ning teed!

Turul kauplemiseks palume soovijatel 
registreerida telefonil 5332 6679 (Riita 
Aader); müügikohtade arv on piiratud. 
Talveturu korraldab Otepää Naisselts.

MONIKA OTROKOVA

Tähelepanu!

Otepää vallavalitsus ootab kõigilt 
ettevõtjatelt oma talviste ürituste kava 
6. detsembriks e-posti aadressile: 
monika@otepaa.ee. 

Talveürituste kava ilmub 20. det-
sembril Otepää Teatajas.

Laekunud talveüritusi kajastatakse 
jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Enne volikogu istungit allkirjas-
tasid kolmepoolse koostöölep-
pe VL Otepää Kodanik esinda-

ja Kuldar Veere, VL Otepää esindaja 
Jaanus Raidal ja IRL esindaja Urmas 
Kuldmaa. 

Koostööleppes on kirjas, et pro-
grammiliste seisukohtade sõnastamise 
eesmärk oli järgneva nelja aasta ühiselt 
kokku lepitud prioriteetide ja tege-
vuseelistuste välja toomine, et aidata 
kaasa Otepää valla pikaajaliste stratee-
giliste eesmärkide täitmisele.

Vallavolikogu esimehe kohale esitati 
kaks kandidaati – Jaanus Raidal (VL 
Otepää) ja Siim Kalda (VL Meie 
Kodanik). Volikogu esimeheks valiti 
Jaanus Raidal 9 poolthäälega, Siim 
Kalda sai 5 häält. 

Vallavolikogu aseesimehe kandi-
daadiks esitati Teet Reedi (VL Otepää 
Kodanik), kes sai valituks 10 häälega.

Nii vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal kui ka aseesimees Teet Reedi 
leidsid, et allkirjastatud kolmepool-
ne lepe on hea algus laiapõhjalise 
koostöö jaoks Otepää vallas. „Leppest 

peaks kasvama välja koostöö, loodan, 
et see lõpetab ärategemise mentalitee-
di ning vähendab küünilist suhtumist 
ja kadedust,“ ütles volikogu esimees 
Jaanus Raidal.

„Usume, et edasi laieneb meie 
koostöö veelgi,“ lisas volikogu aseesi-
mees Teet Reedi.

Järgmisel volikogu istungil esitati 
protest

19. novembri Otepää Vallavolikogu 
istungi päevakorras oli vallavanema vali-
mine ja komisjonide moodustamine.

Volikogu istungil esitas volikogu liige 
Aivar Nigol protesti, kuna vastavalt 
Otepää valla põhimääruse § 20 lõige 4 
ja KOKS § 43 lõige 3 peab kutse istun-
gile, mis peab ka sisaldama arutusele 
tulevaid küsimusi, olema volikogu liik-
metele teatavaks tehtud vähemalt neli 
päeva enne volikogu istungit.

Volikogu liige Siim Kalda esitas eelnõu 
vallavanema konkursi teel valimiseks. 
See eelnõu ei saanud hääletusel piisa-
valt poolthääli ning seda ei menetletud. 
Volikogu liige Miia Pallase esitas vallava-
nema kandidaadiks Kuldar Veere. 

Esitatud protest otsustati rahuldada 
ning volikogu istung lõpetada. 

Volikogu järgmine istung sama ja 
täiendatud päevakorraga toimub teisi-
päeval, 26. novembril kell 16.00.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavolikogu juhivad Jaanus Raidal (vasakul) ja Teet Reedi.

12. novembril toimunud 
Otepää Vallavolikogu istungil 
valiti volikogu esimeheks 
Jaanus Raidal ja aseesime-
heks Teet Reedi. 

Alenderi loomingut.
1. detsembril, esimesel advendil 

süütab EELK Otepää Maarja kogudu-
se vaimulik Marko Tiirmaa jõulupuul 
advendituled. Tavapäraselt süüda-
takse tuled päikese loojumise ajal, sel 
päeval loojub päike kell 15.29. Jõulu-
puu all esinevad Otepää line-tantsijad 
ja Otepää Gümnaasiumi algklasside 
õpilased Pille Mölli juhendamisel, kell 
16 saab Raekojas kuulata vanamuusi-
ka ansambli Triskele kontserti. Lisaks 
sellele saab esimesel advendil Otepää 
Maarja kirikus kuulata Konguta 
segakoori kontserti „Lumevaikuse 
muusika“.

8. detsembril on Otepää Raekojas 
kavas ainulaadne muusikaline luuleõh-
tu, kus Indrek ja Paul Kristjan Kalda 

esitavad Indrek Hirve, Talvo Pabuti jt 
tekstidele. Huvitavaks teeb selle kont-
serdi see, et iga laulu kohta on kunstnik 
Maanus Mikkel valmistanud keraami-
lise taldriku, mille fotosid kohapeal ka 
vaadata saab.

Läheneva talve hõngu on tunda 
13. detsembril Otepää Gümnaasiumis 
segakoor Eveko ja Eesti Metsatööta-
jate Meeskoori Forestalia ühisel talve-
kontserdil.

15. detsembril annab Raekoja saalis 
kontserdi Otepää vanamuusikaansam-
bel, kaastegevad Otepää muusikakooli 
õpilased.

Jõuluootuse toob lähemale 18. det-
sembril Raekoja saalis klassikalise 
muusika austajate meelispala – esine-
vad Allan Karp (bariton), Virgo Veldi 

(saksofon) ja Kai Ratassepp (klaver). 
21. detsembril saab Otepää taas tal-

vepealinnaks. Raekoja saalis mängib 
sel ilusal õhtupoolikul enne talve saa-
bunist Pühajärve puhkpilliorkester. 

Järgmisel päeval tulevad Otepää-
le aga külalised kaugemalt – Otepääd 
külastab gospelmuusikagrupp Total 
Praise Venemaalt Peterburist. Küla-
lised esinevad Otepää Palveränduri 
kirikus.

Lisaks sellele korraldavad mitmed 
Otepää ettevõtted, pubid ja restoranid 
elava muusika õhtuid. Ootame kõiki 
Otepääle talveootuselisi kontserte 
nautima!

SIRJE GINTER

Advendiaeg toob Otepääle helged viisid

9. novembril toimus Otepää Gümnaa-
siumis isadepäeva kontsert, kus tun-
nustati valla aasta isa. Traditsiooniliselt 
said sünnikirjad ka kõige pisemad val-
lakodanikud.

Otepää Naisseltsi poolt läbi viidud 
Aasta isa aunimetusele laekus kolm 
kandidaati – Arvi Anton, Aivar Pulle-
rits ja Kuno Oja, kellest valiti välja valla 
aasta isa. Aasta isaks sai Kuno Oja. Isa-
depäeva kontserdil tunnustasid Otepää 
vallavanem Merlin Müür ja Otepää 
Naisseltsi esinaine Riita Aader aasta 
isa Kuno Oja ja aasta isa nominente 
Arvi Antonit ja Aivar Pulleritsu. Aasta 
isa ja aasta isa nominendid said Otepää 
valla tänukirja, aasta isa lisaks sellele 
Naisseltsi keraamilise meene.

Kõige pisemad vallakodanikud said 
Otepää valla poolt kätte sünnikirjad, 

albumid ning raamatud. Lisaks 
sellele said väikesed vallakoda-
nikud MTÜ Karukäpp käsi-
töömeistrite kootud villased 
papud. Ajavahemikul 01.04-
30.09.2013. a sündis Otepää 
vallas kokku 20 last – neist 12 
tüdrukut ja 8 poissi.

Kontserdil esinesid Otepää 
Gümnaasiumi 1. klassi mudi-
laskoor, 9. klassi õpilane Grete 
Liivamägi, 5. klassi õpilane Lii-
sabeth Urm, Gertrud ja Triinu 
Aasaroht. Luuletusega esines 
Melanie Pullerits, kuulamis-
lusti pakkus ansambel Remix. 
Hiljem ootas isasid ja lapsi koh-
vilaud. 

Isadepäeva kontserdi kor-
raldasid Otepää Naisselts ja 

Otepää Gümnaasium koostöös Otepää 
Vallavalitsusega.

MONIKA OTROKOVA

Otepääl tunnustati valla aasta isa

Aasta isa Kuno Oja sai vallavanem Merlin 
Müürilt autasu. 
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Otepää Valla valimiskomisjoni otsus

12.11.2013
 Tunnistati Jaanus Raidal valituks Otepää Vallavolikogu 

esimeheks.

Otepää Vallavolikogus

12.11.2013
 Tunnistati Teet Reedi valituks Otepää Vallavolikogu 

aseesimeheks.

Otepää Vallavalitsuses 

18.11.2013
 Määrati puudega inimese toetus erivajadusest tingitud 

lisakulude kompenseerimiseks ühele isikule summas 8,95 
eurot kuus.
 Anti otsustuskorras kuni 31. oktoobrini 2018. a MTÜ 

Karukäpp (registrikood: 80186254, asukoht: Tamme pst 
13, 67406 Otepää linn) tasuta kasutusse kultuuriliste ja/
või huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää 
linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruu-
mid nr 318 ja 319 äriruumid vastavalt plaanile.
 Kinnitati Otepää Lasteaia töötajate koosseis.
 Peeti võimalikuks jagada Järve katastriüksus 

(katastritunnus 63601:002:2110, registriosa nr 1082040) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 5,46 ha) 
kohanimeks Tiigioru, koha-aadressiks Tiigioru, Arula 
küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maa-
tulundusmaa (011;M); 1.2. katastriüksuse (pindala 18,45 
ha) kohanimeks Järve, koha-aadressiks Järve, Arula küla, 
Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatulun-
dusmaa (011;M).

 Kinnitati teostatud maakorralduse tulemused ja mää-
rata kindlaks Munamäe põik katastriüksuse (katastri-
tunnus 55601:004:0024), Munamäe haljasala katastriük-
suse (katastritunnus 55601:004:1850) ja Lipuväljak 3a 
katastriüksuse (katastritunnus 55601:004:1420) vahe-
line piir vastavalt katastriüksuste plaanidele. Määrati 
Munamäe põik katastriüksuse pindalaks 472 m² koha-
aadressiks Munamäe põik, Otepää linn Otepää vald, sih-
totstarbeks 100% üldkasutatav maa (017; Üm). Määrati 
Munamäe haljasala katastriüksuse pindalaks 780 m², 
koha-aadressiks Munamäe haljasala, Otepää linn Otepää 
vald, sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa (017; Üm). 
Määrati Lipuväljak 3a katastriüksuse pindalaks 843 m², 
koha-aadressiks Lipuväljak 3a, Otepää linn Otepää vald, 
sihtotstarbeks 100% elamumaa (001; E).
 Määrati ühekordne toetus kahele inimesele kogusum-

mas 64 eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Kanti Otepää Raamatukogus maha 106 eksemplari 

raamatuid summas 614,22 eurot.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 94 ühikut vähe-
väärtuslikku vara summas 3 632,42 eurot. Kanti 
Otepää Gümnaasiumis maha Interaktiivne eksponaat 
„Laskesuusatamine“ bilansilise maksumusega 3 834,70 
eurot, jääkväärtusega 419,70 eurot.
 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 24 ühikut vähe-

väärtuslikku vara summas 11 471,81eurot.
 Suurendati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse koos-

seisus olevas majandusteenistuses teenistuskohtade arvu 
ühe (1) töökoha koha võrra – abitööline (Apteekrimägi) 
1,0 kohta, tähtajatu.

13.11.2013
 Väljastati Heino Kikkasele (Kikkas) FIE äriregistri 

registrikood 11007175, ik: 35308315714, elukoht: Kaarnaoru 
talu, 67406 Vana-Otepää küla, Otepää vald, Valga maa-
kond) sõidukikaart taksoteenuse osutamiseks sõidukiga 
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (riiklik registreerimismärk 
339 TKM).
 Väljastati Enn Müürsepale (FIE äriregistri registri-

kood: 11045951, isikukood: 34608265717, elukoht: Kalda 
23, 67404 Otepää linn, Otepää vald) sõidukikaart tak-
soteenuse osutamiseks sõidukiga ŠKODA OCTAVIA (rii-
klik registreerimismärk 344 KTM).
 Anti AS Techne Töökoda (registrikood: 10183361, asu-

koht: 67406 Otepää küla, Otepää vald, Valga maakond) 
luba korraldada Otepää vallas Otepää külas vana surnuaia 
piirkonnas 22.11.2013. a kell 18.00 kuni kell 19.00 avalik 
üritus Sea söömine ja suured seiklused.

 Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384 
eurot.

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 6. detsembril.

Geograafianädal Otepää Gümnaasiumis
 Väljastati Janika Ilvesele ehitusluba Otepää valla 

Truuta külas Rehemäe maaüksusel (katastritunnus 
63602:003:0751) suvila püstitamiseks.
 Väljastati Ülle ja Jüri Vihermäele ehitusluba Otepää 

valla Kaurutootsi külas Vihermäe maaüksusel (katastri-
tunnus 63601:003:0075) üksikelamu püstitamiseks.
 Väljastati OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää valla 

Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastritun-
nus 63602:001:0900) ehitise (suusamaja 1) püstita-
miseks. Väljastati OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää 
valla Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:001:0900) ehitise (suusamaja 2) püsti-
tamiseks.Väljastati OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää 
valla Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:001:0900) ehitise (suusamaja 3) püsti-
tamiseks. Väljastat OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää 
valla Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:001:0900) ehitise (suusamaja 4) püsti-
tamiseks.Väljastada OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää 
valla Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:001:0900) ehitise (saunamaja) püstitami-
seks.Väljastada OÜ Rosenbeck ehitusluba Otepää valla 
Otepää külas Rukkimäe maaüksusel (katastritunnus 
63602:001:0900) ehitise (teenindushoone) püstitamiseks.
Tunnistati Villa Müllerbeck taotlusel Otepää Vallavalitsuse 
27.02.2013. a korralduse nr 2-4-110 “Kirjaliku nõusoleku 
väljastamine väikeehitiste püstitamiseks (OÜ Villa 
Müllerbeck)” alusel 28.02.2013. a väljastatud kirjalik 
nõusolek nr 7899, 7901, 7903, 7905, 7907 ja 7909 väikee-
hitise püstitamiseks Otepää vallas Otepää külas asuvale 
Rukkimäe maaüksusele suusamaja, suusamaja, suusamaja, 
suusamaja, teenindusmaja ja saunamaja püstitamiseks 
kehtetuks.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isi-

kut.
 Eraldati kultuurieelarve reservist 60 eurot kultuu-

riürituse toetuse määramiseks. Määrati MTÜ Otepää 
Pensionäride Ühendus (registrikood: 80244615) kultuu-
riürituse toetus summas 60 eurot 02.12.2013. a toimuva 
kultuuriürituse „Puuetega inimeste päev“ korraldami-
seks.

 Hinnati viie nõude laekumine lootusetuks ja kanti 
Otepää Vallavalitsuse bilansist välja kogusummas 458,09 
eurot.
 Anti ametiasutuse hallatava asutuse Otepää Avatud 

Noortekeskus (RKOARR registreerimisnumber 75038339) 
valitsemisele Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1702840 kantud 
kinnistul Lipuväljak 13 (katastritunnus 55601:004:1690, 
pindala 3 300 m2, asukoht: Lipuväljak 13, Otepää linn, 
Otepää vald) paiknevast ehitisest (asutushoone) keldri-
korruse ruumid vastavalt asendiplaanile.

06.11.2013
 Väljastati Jaan Adamsonile (FIE äriregistri registri-

kood 10942855, ik: 38203015729, elukoht: Oru 1, 674040 
Otepää linn, Otepää vald) sõidukikaart taksoteenuse 
osutamiseks sõidukiga VOLKSWAGEN SHARAN (riiklik 
registreerimismärk 995 TKL).
 Anti MTÜle Lumelauaklubi Bricole (registrikood: 

80200138, asukoht: Valga mnt 6, 67404 Otepää linn, Otepää 
vald) luba korraldada Otepää vallas Nüpli külas 10.01.2014. 
a kell 18.00 kuni 12.01.2014 kell 14.00 avalik üritus Otepää 
BIG AIR 2014 (Euroopa karikaetapp lumelauahüpetes, Eesti 
meistrivõistlused freestyle suusa- ja lumelauahüpetes).
 Kinnitati Janek Tamsalu taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Vana-Otepää külas Turu kinnistule 
(katastritunnus 63602:001:0019) elamu ja abihoonete ehi-
tusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati OÜ Lemmik Mees taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Sihva külas Aida kinnistule 
(katastritunnus 63601:002:1700) varjualuse ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati Äärmusliku Spordi ASile ehitusluba Otepää 

valla Nüpli külas Munamäe maaüksusel (katastritunnus 
63602:002:0021) ehitise (haljastus) püstitamiseks.
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Palumetsa 10/0,4 

kV alajaama 0,4kV maakaabelliinide püstitamiseks Otepää 
vallas Arula ja Sihva külas.
 Väljastati OÜ Karupeale ehitusluba Otepää valla 

Vidrike külas Väike-Karupea maaüksusel (katastritun-
nus 63601:003:1607) üksikelamu püstitamiseks.

 Väljastati OÜ Falber taotlusel kasutusluba Otepää 
vallas Truuta külas Gaia kinnistul (katastritunnus 

AMETLIK INFO

SÜNNID

Markkus Malts        30. oktoobril

17. novembril toimus Pilkuse seltsimajas tava-
pärane kirbuturg. Seekord oli lisaks kirbuturu-
le võimalik vaadata käsitöönäitust. Kirbuturu 
üks korraldajatest Reet Tinno ütles, et näitusel 
oli kaheksa käsitöömeistri looming. Kirbuturu 
külastajad valisid parimad käsitöömeistrid, kes 
said auhinnad. 

„Eraldi tunnustust väärib Merike Kuke ja 
tema laste looming, neil oli näitusel väljas oma-
tehtud kannel,“ sõnas Reet Tinno. Esikoha 
käsitöönäitusel pälvisid Angela Vijari omaval-

mistatud ehted, teise koha vääriliseks hinnati 
Ene Raudsepa heegeldatud laudlinad ja kar-
dinad ning kolmanda koha sai Mare Ilvese 
õlasall ning sokid.

Järgmine kirbuturg toimub 15. detsembril 
kell 12.00. 

Siis on teemaks on jõulud – müügil on jõu-
lujänku, verivorstid, hapukapsas. Toimub ka 
omavalmistatud jõuluehete näitus.

Täiendav info: Reet Tinno 5382 3446.
MONIKA OTROKOVA

Pilkuse kirbuturul sai vaadata käsitööd

4. detsembril kell 12.00 Palveränduri kirikus 
(Pärna tn.15)

PUUETEGA INIMESTE PÄEVA 
TÄHISTAMINE.

Tervisetooteid, hooldus-ja abivahendeid 
tutvustab ja annab ülevaate soodustingimustel 
taotlemisest ITAK.
Muusikat Veronikalt.
Teelaud.
Korraldavad Otepää Pensionäride Ühendus, 
Otepää Invaühing, Otepää Vabakogudus 
Palverändur.
Toetab Otepää vald. 

Kui sinu peres on neli või enam last, siis on 
sinu perel võimalik saada liikmeks Valgamaa 
Lasterikaste Perede Ühingus. Üheskoos 
võetakse ette toredaid tegemisi, külastatakse 
kontserte, peetakse suvepäevi ja palju muud 
põnevat!

Lasterikaste perede kohta vaata lisainfot: 
www.perepuu.eu.

Täiendav info: Katre-Liis Treufeldt
tel. 766 4826, e-post: katreliis.
treufeldt@otepaa.ee.

Tähelepanu, 
lasterikkad pered!

Otepää vallavalitsuses on uus planeeringuspetsialist

11.-15. novembril toimus meie koolis geo-
graafianädal. Kuna 2013. aasta on ÜRO poolt 
kuulutatud veeaastaks, siis otsustasime meiegi 
teha ühe nädala vee-teemal. Meie projekti 
pealkirjaks sai „Vesi kui elu allikas.” Selline 
tore ainealane koolinädal sai teoks praktilise 
töö raames, mida tegid kolm 11. klassi neidu: 
Gertrud Aasaroht, Annika Tiideberg ja Dairi 
Lehiste õpetaja Ülle Kümmeli juhendamisel. 
Iga päev toimus mitmeid põnevaid tegevusi, 
mis muutis koolinädala huvitavaks.

Nädal algas töötoaga, kus tegime vee abil 
kunsti, nimelt tilgatrükki. 5.-7. klassi õpilaste 
seas tekitas see suurt põnevust, sest värvide ja 
mustrite moodustamine oli väga huvitav. Õpi-
laste meisterdatud tilkasid saab näha koolima-
ja seintel, mis on nüüd pilkupüüdvalt ilusad.

Teisipäeval pakkus huvitavat etendust 
Ahhaa teadusteater „Vee võlud.” Etenduse-
ga tõestati, et veetilga abil on võimalik tekita-
da silmipimestav leek. 5.-12. klassi õpilastele 
tekitasid erinevad huvitavad katsed ja paugud 
suurt kihinat ja põnevust. Etendus oli väga 
huvitav ja hariv, sest saime teada nii mitmeidki 
vee omadusi, mida võibolla varem ei teadnud.

Kesknädalal külastas meid keskkkonnaa-
meti spetsialist Margit Turb, kes rääkis Otepää 

kõrgustiku jõgedest ja järvedest. Saime teada, 
et Otepää on üks veekoguderikkamaid paiku 
Eestis ning aastasadade jooksul on mitmeid 
muudatusi olnud Otepää kõrgustiku jõgede ja 
järvedega. Tublimad veekogude tundjad said 
endale tasku pista helkuri.

Neljapäeval rääkis meile enda tegevusest 
OG vilistlane Armin Mitt, kes tegeleb filmin-
duse ja fotograafiaga ning on valmistanud 
nii mitmeidki ilusaid ja huvitavaid loodusfil-
miklippe. Palju on ta jäädvustanud just Eesti 
veekogusid. Samuti on ta teinud koostööd 
uudistesaatega Reporter. 10.-12. õpilastele 
esitlus väga meeldis ning nii mõnelgi oli varuks 
mitmeid küsimusi. Samal päeval toimus ka 
veeteemaline viktoriin, kus iga klass sai panna 
proovile oma teadmised.

Nädala viimasel koolipäeval toimus 5. klassi-
del nn nuputamise töötuba, et ära arvata, kust 
on pärit Eesti poelettidel müüdavad veed. Et 
asjale vürtsi lisada, sai iga õpilane ise maitsa 
erinevatest kohtadest pärit vett ning hiljem 
arvata, kus täpselt selline vesi pärineb. 

Nädal oli tegus ja aktiivne. Kindlasti teame 
nüüd kõik vee kohta palju rohkem ning oskame 
seda loodusvara ka rohkem väärtustada. 

ANNIKA TIIDEBERG, OG XI klass

Alates 4. novembrist 2013 on lepingulise töötaja-
na tööl planeerimisspetsialist Maila Kuusik. Tema 
peamiseks tööülesandeks on detailplaneeringute 
menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude 
hindamisega seotud toimingute teostamine.

Maila Kuusik on lõpetanud Jäneda Õppe- 
ja Nõuandekeskus aia- ja maastikukujunduse 
erialal ning Eesti Põllumajandusülikooli agrono-
omia erialal. Varasemalt on ta töötanud Sisemi-
nisteeriumi planeeringute osakonna nõunikuna, 
Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakon-

na peaspetsialistina, Kesk-
konnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskuse spetsialisti-
na, AS Rait juhatajana ning 
Otepää Linnavalitsuses ME 
Arbor haljastajana.

Kontaktinfo: 
tel. 5331 4868, e-post: Maila.
Kuusik@otepaa.ee.

Vastuvõtuaeg: E 10.30-15.00.

31. oktoobril oli Pühajärve Põhikoolis juba 
kolmandat korda teadlaste päev. Tavapäras-
te tundide asemel toimusid erinevad töötoad. 
Esimeses tunnis oli meil külas AHHAA 
teadusteater „Vee võlud“. Külalised rääkisid 
veest ja selle põnevatest omadustest. Loomu-
likult tehti kõva pauku, mis oli tunni kulminat-
sioon.

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi mul-
laelustiku töötoas oli meil võimalus saada uusi 
teadmisi mullast ning selle loomastikust. Mik-
roskoobi abil vaatasime erinevaid lesti ning 
hooghännalisi. Pärast seda jätkasid teadlased 

Eesti Geograafia Seltsist kivimite töötoaga. 
Tutvustati erinevaid mineraale ning kivistisi. 
Neid oli võimalus ka käega katsuda. Lõpetu-
seks said vanemate klasside õpilased AHHAA 
keskuse töötoas „CSI silm“ ise sea silma 
lahata. Meile jagati skalpellid ning asusime 
nägemiselundeid uurima. Selle käigus saime 
uusi teadmisi silmast ning selle ehitusest.

Teadust ning uusi teadmisi täis päev oli õpi-
lastele väga kaasahaarav. Oleme kõigile küla-
listele väga tänulikud. Suure huviga ootame 
juba järgmist teadlaste päeva. Päev sai teoks 
tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele. 

PRIIT PETERSON ja JOONAS RELLO

Teadust täis koolipäev
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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.

26. novembril kell 18.00  Otepää Linnaraamatukogu luge-
missaalis Ivo Lani raamatu “Aferismiga teenib rohkem, kui 
aforismiga” tutvustus. Info: 766 4824

  1. detsembril kell 15.29  Otepää Keskväljakul advendi-
 tulede süütamine, esinevad Otepää line-tantsijad ja Otepää 

Gümnaasiumi algklasside õpilased Pille Mölli juhendamisel
                       kell 16.00  Raekoja saalis ansambel Triskele 

kontsert.
  1. detsembril kell 14.00  Otepää Maarja kirikus Konguta 

segakoori kontsert „Lumevaikuse muusika“.
  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.

13. detsembril kell 19.00  Otepää Gümnaasiumi aulas 
Otepää segakoori Eveko ja Eesti Metsatöötajate Meeskoori 
Forestalia ühine talvekontsert. Sissepääs tasuta!

15. detsembril kell 12.00  Otepää Gümnaasiumis valla eaka-
te jõulukontsert ja kohvilaud. Laulab Joel Steinfeldt.

15. detsembril kell 16.00  Raekoja saalis Otepää vanamuusi-
kaansambli advendikonsert, kaastegevad Otepää muusika-
kooli õpilased.

18. detsembril kell 18.00  Raekoja saalis kontsert 
„Jõuluootus“. Esinevad Allan Karp (bariton), Virgo Veldi 
(saksofon), Kai Ratassepp (klaver). Sissepääs prii.

21. detsembril kell 16  Raekoja saalis Pühajärve puhkpilli-
orkestri kontsert.

22. detsembril kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus esineb 
gospelgrupp Total Praise St.Peterburist. Kontsert on tasuta. 
Toimub korjandus noorte transpordikulude katmiseks.

63602:003:0330) asuvale käsitöömajale. Väljastati OÜ 
Falber taotlusel kasutusluba Otepää vallas Truuta külas 
Gaia kinnistul (katastritunnus 63602:003:0330) asuvale 
spordi- ja vabaajakeskusele.

 Määrati Otepää valla Kaurutootsi külas asuva 
1,0071 ha suuruse katastriüksuse (katastritunnused 
63601:003:0048) kasutamise sihtotstarbeks: 100% ela-
mumaa (001;E).
 Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus alates 

01.11.2013. a ühele vähekindlustatud pere lapsele.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 35 

eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaheksa 

isikut.
 Kanti Otepää Kultuurikeskuses maha 33 ühikut vähe-

väärtuslikku vara summas 6 802,29 eurot.
Anti SAleTehvandi Spordikeskus (registrikood 90007715) 
nõusolek vee erikasutamiseks Valgamaal, Otepää vallas, 
Nüpli külas.

01.11.2013
 Kehtestati Otepää spordihoone teenuste hinnad.
 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse ja SA Otepää 

Spordirajatised 01.11.2013. a aktid sihtasutuse lepin-
gute, põhivara, väikevahendite sularaha ja kaupade 
üleandmise-vastuvõtmise ja kohta. Anti ametiasutuse 
hallatava asutuse Otepää Gümnaasium valitsemisele 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kin-
nistusregistri registriossa nr 1702940 kantud kinnistul 
Koolitare 5 (katastritunnus 55601:004:1660, pindala 10200 
m2, asukoht: Koolitare 5, Otepää linn, Otepää vald) paik-
nev ehitis (spordihoone) koos põhivaraks olevate ehitise 
parendustega.

29.10.2013
 Väljastati Veiko Räätsale ehitusluba Otepää valla 

Pilkuse külas Suur-Trepimäe maaüksusel (katastritun-
nus 63602:002:0690) ehitise (elamu) püstitamiseks.
 äljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Seeri alajaama 

fiider F4 0,4kV maakaabelliinide ja kaablikilpide püstita-
miseks Otepää vallas Pühajärve külas.

 Kinnitati Toomas Tiiratsi taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Tõutsi külas Tõumetsa kinnistule 
(katastritunnus 63601:003:1545) üksikelamu ja abihoonete 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Janika Ilvese taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Truuta külas Rehemäe kinnistule 
(katastritunnus 63602:003:0751) suvila ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Kinnitati Kärt Anna Maria Kelderi taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas Arula külas Tapumäe 
kinnistule (katastritunnus 63601:002:4082) üksikelamu 
rekonstrueerimis ehitusprojekti koostamiseks.

 Kinnitati OÜ Signifer taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Pilkuse külas Soka kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:1121) üksikelamu ja abihoo-
nete ehitusprojekti koostamiseks.
 Kanti Otepää Lasteaias maha 159 ühikut väheväär-

tuslikku vara summas 3 016,25 eurot.
 Määrati neljale isikule sünnitoetus kogusummas 768 

eurot.
 Määrati ühekordset toetust kolmele isikule kogusum-

mas 153 eurot.
 Anti Kerge Puhkus OÜle (registrikood 12271158) nõu-

solek vee erikasutamiseks Valgamaal, Otepää valla, Nüpli 
külas, Marguse õppe-puhkebaasi maaüksusel (registri-
osa number 429740, katastritunnus 63602:002:0030) vee 
võtmiseks Marguse Puhkekeskuse puurkaevust (katastri 
number 12213) ja heitvee juhtimiseks Marguse ojja.
Otsustati jagada 2013. aasta kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimiste läbiviimiseks 2013. aasta eelarves eral-
datud vahendid (personalikulu koos maksudega ja majan-
duskulu) järgmiselt: 1. jaoskonnakomisjon nr 1 kuludeks 
– 1 695 eurot, 2. valimiskomisjoni kuludeks – 1 789 eurot, 
3. majanduskuludeks – 400 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isi-

kut.
 Moodustati Otepää valla puuetega inimeste hooldus-

vajaduse hindamise komisjon järgmises koosseisus: 1.1. 
Evi Lill, perearst, 1.2. Margit Metsmägin, sotsiaaltööspet-
sialist, 1.3. Katre-Liis Treufeldt, lastekaitsespetsialist, 1.4. 
Rita Pärnik, koduhooldustöötaja, 1.5. Anneli Salumaa, sot-
siaalteenistuse juhataja.

 Anti otsustuskorras kuni 31. oktoobrini 2018. a 
Kaitseliidu Valgamaa maleva (registrikood: 74000725, 
asukoht: Energia 1, 68205 Valga) tasuta kasutusse 
Kaitseliidule seadusega pandud eesmärkide saavuta-
miseks ja ülesannete täitmiseks Otepää Üksikkompanii 
kaudu Otepää linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 
III korruse äriruum nr 320 vastavalt plaanile.
 Muudeti vallavalitsuse 30.05.2012 korraldust nr 2-4-

297.
 Anti kahele isikule tasu eest üürile Otepää vallas Otepää 

linnas eluruumid.

AMETLIK INFO

Õpilaskontsert

27. novembril tähistab Eesti Muusikakoolide Liit 
oma 20. sünnipäeva. Sel päeval toimuvad üle vaba-

riigi kõikides muusikakoolides kontserdid.

Otepää Muusikakool tähistab seda päeva õpilaskontserdiga, 
mis toimub Otepää Muusikakooli saalis algusega 18.00.

Otepää Avatud Noortekeskus kuulutab välja 
joonistusvõistluse 

Ootame vildikate, kriitide, värviliste pliiatsite, vesivärvide 
– ükskõik, mis värvide või vahenditega käsitsi joonistatud/
maalitud pilte! Teemaks „Sügise võlud“!

Töö võid valmis teha noortekeskuses kohapeal või kodus, 
aga toimeta oma tulevane võidutöö 28. novembriks Otepää 
ANK juhatajale või saada postiga: Otepää ANK, Lipuväljak 
13, 67405, Otepää.

Pane tööle oma täisnimi, vanus ja kontaktandmed.
Igas vanusekategoorias premeeritakse üht parimat tööd 
auhinnaga!
I vanusekategooria: 7-10aastased,
II vanusekategoorias: 11-15aastased,
III vanusekategoorias: 16-20aastased.
Igal võistlejal on lubatud saata üks töö!

Täpsem info: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270, noor-
tekeskus.otepaa.ee.
Toetab: Otepää vald.

29. novembril toimub rahvusvahelisele AIDSi vastu võitle-
mise päevale pühendatud üritus.

Otepää ANK kutsub vabalavale üles astuma erinevaid 
esinejaid.

Oma soovist anna teada: Merit.Nigula@otepaa.ee või tel. 
58867270.

Otepää Noortekeskuse ruume on võimalik rentida laste 
sünnipäevapidudeks või üritusteks. Ühe tunni hind 10€. 
Täpsem info ja broneerimine: Merit.Nigula@otepaa.ee, 
5886 7270.

Seekordne üle-eestiline kirjanike ringsõit tõi kirjarahva ka Pühajärvele. 6. no-
vembri pärastlõunal oli Pühajärve põhikooli saali kogunenud üle poolesaja 
kirjandushuvilise. Nende hulgas oli huvilisi nii ümbruskonnast kui ka Otepäält 

ja kooli vanemate klasside õpilasi.
Rahva ette astusid luuletajad Jürgen Rooste, Doris Kareva ja Eda Ahi ning 

prosaist Peeter Helme. Kõik neli on nii loomingult kui ka isiksuselt väga omanä-
olised. Huvitav on tõik, et kõigil neil ilmus käesoleval aastal trükist uus teos.

Kohtumise juhatas sisse ja sidus tervikuks Jürgen Rooste (sünd. 1979). Ta luges 
oma luuletusi, eriti elavdasid publikut vemmalvärsid. Arutelu keerles küsimuse 
ümber, mis üldse on kirjandus ja kuidas sünnib luule- või proosateos kirjaniku peas. 
Juttu tuli ka kirjandusteoste tähenduse muutumisest läbi ajaloo, samuti sellest, et 
tänapäeval muutub ümbritsev kultuuriruum väga kiiresti ja tihti on see teose ilmumi-
se ajaks juba teistsugune. Varem ilmunud kirjandusteoste lugemisel on eriti noortel 
inimestel kõigepealt vaja mõista teose olustikku, mis erineb tunduvalt kaasajast.

Jürgen Rooste ja Doris Kareva (sünd. 1958) koostöös on sündinud sel aastal 
ilmunud luuleraamat „Elutants“. Kareva sõnul on raamatu mõistmise võtmeks 
sõduritekk, mille hallil pinnal olevaid kujundeid võib võrrelda mõttelõngadega. 
Kareva luges katkeid 13. sajandi Pärsia luuletekstide tõlgetest, millega ta on tege-
lenud paarkümmend aastat ja mis nüüd on ka trükikotta jõudnud. Kirjanikul on 
ilmunud palju luulekogusid. Küsimustele vastates andis ta malbe olekuga sõnumi, 
mille võiks kokku võtta luuleridadega kogust „Mandragora“:

 Müra sees varjul on vaikusepaiku,/vaikusepaiku on vaja
 selleks, et hing kuuleks vaikuse kaiku,/vaikuse kaiku ja kaja…

Noorluuletaja Eda Ahi (sünd. 1990) luges uue, järjekorras 2. kogu „Gravitatsioon“ 
luuletusi veel „trükisoojast“ eksemplarist. Ahi valdab suurepäraselt riimilis-rütmi-
lise luule vahendeid. 2012. aastal võitis ta debüütkoguga „Maskiball“ Betti Alveri 
nimelise preemia.

Prosaist Peeter Helme (sünd. 1978) luges katkendi oma hiljaaegu ilmunud teosest 
„Tuleviku mäletajad“. Kui esimesed kolm romaani „Puudutus“, „September“ ja 
„Varastatud aja lõpus“ on psühholoogilise koega, siis viimane on ulmeromaan, mille 
tegevus toimub 26. sajandil, mil inimesed on jõudnud koloniseerida märkimisväärse 
osa meie galaktikast, kuid teadlased pole suutnud peale inimese leida ühtki teist 
mõtlevat organismi.

Kooliõpilastes tekitas elevust Jürgen Rooste küsimus, miks üldse lugeda. Tihti 
on loetut, eriti luulet, raske mõista. Kirjamees märkis, et kui tänapäevased suht-
lusvahendid, näiteks Facebook, ehitavad inimest väliselt, siis lugemine ja teostesse 
süvenemine seestpoolt. Ja kui esmakordse lugemise järel tundub, et ei saa millest-
ki aru, siis tuleb uuesti ja uuesti lugeda. Nii loomine kui ka loomingu mõistmine 
nõuavad tööd. Lugemise käigus saame eelkõige teadmisi iseenda olemuse kohta. 
Nii et lugege ja saate teada, kes te olete…
 parimad luuletused/kui neist on saanud raamatud/ (või siis ka mitte)/
 annavad mingit pidet/räägivad mingi loo meile
 kes enese mõistmisest saamatud/loovad maailmaga habrast sidet 
   (J.Rooste kogust „Kõik tänavanurkade muusikud“)

Nimetatud raamatu pühendusega „Pühajärve noortele lugemiseks“ kinkis Jürgen 
Rooste ka raamatukogule. Vastu kinkisime kirjanikele omakandi trükiseid: Püha-
järve Põhikooli VII almanahhi „Koolilood“ ja brošüüri „100 aastat Pühajärve Raa-
matukogu“.

Kogu kohtumise sõnumi võiks võtta kokku mõttega, et erinevate aegade kirjan-
dusloomingus kajastubki kõik see, kes me oleme või olime: hea ja halb/ jäävad liiva-
kasti/ luulelaev – piraadilipp tõmmatud masti - / kannab seni veel/ me inimeseks olemise 
lasti/ 
   (J.Rooste kogust „Kõik tänavanurkade muusikud“)

Pühajärvelt sõitsid kirjanikud kohtuma Valga Keskraamatukogu kirjandussõpra-
dega. Üle-eestilisi kirjanike ringsõite korraldab Eesti Kirjanike Liit, Eesti Rahvus-
raamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. Tänavune oli kümnes.

Pühajärve Raamatukogu juhataja LY HAAVISTE

„Pipi“ lasteaia liitrühma isadepäeva-
üritus toimus 5. novembril Tartu Loo-
dusmajas. Pärast pisikest esinemist 
isadele-emadele avaras ja valges kon-
verentsisaalis, oli pisipõnnidel võimalus 
isadega tantsu lüüa ja üle anda isade-
päevakingitused – laste endi valmis-
tatud unenäopüüdjad. 

Järgnevalt kutsusid lahked võõrus-
tajad meid lemmikloomadega tutvust 
tegema. Nägime kilpkonni, Aafrika 
hiidtigusid, tšintšiljasid, papagoisid, eri-
nevaid närilisi ja prussakaid, kes olid 
pea 10 cm pikkused, saime silitada küü-
likuid. Meile räägiti, mida lemmikloo-
mad eluks vajavad ja kuidas nende eest 
hoolitseda. Et kuuldut praktikas raken-
dada, anti meile kaasa kolm Aafrika 
hiidtigu, kes elavad nüüd Pühajärve las-
teaias. Pidime ära tundma ka erinevate 
loomade skelette, kihvu ja sarvi. 

Järgnevalt siirdusime avarasse astan-
gulisse talveaeda, kus nägime millise 
taime viljad on banaanid. Uurisime 
mandariinipuud, sidrunipuud ja putuk-
toidulisi taimi. Koridorides olid loodus-

teemalised täpsust ja osavust nõudvad 
mängud. 

Uus Tartu Loodusmaja pole kaugeltki 
veel valmis, nii mõnigi ruum ootab veel 
sisustamist. Ent see ei sega koolidele ja 
lasteaedadele pakkumast erinevaid loo-
dusprogramme, loodushuvilised lapsed 
saavad teadmisi koguda loodusringides, 
tegevust jätkub igas eas huvilistele ka 
koolivaheaegadel. 

Olime tänulikud Tartu Loodusmaja 
külalislahketele perenaistele. 

Sõimerühma isad käisid mitmel 
päeval lasteaias. Isa Peeter oli püüdnud 
hulga erinevaid kalu, tõi need siis lastele 
vaadata ja uurida. Saime kalu katsuda ja 
õppisime särje, ahvena ja koha erinevu-
si. Isa Andrus viis lapsed matkale koo-
liranda. Seal ootas meid tore üllatus – 
põles lõke ja oli kaetud piknikulaud. Isa 
Valle tutvustas ja õpetas „meeste töid“, 
ühtlasi sai korda lasteaia kiikhobu. 

Aitäh kõikidele isadele – koos 
olemine ja koos tegemine on väärtus!

LII PETERSON, SOLVEIG RAAVE

Isadepäev „Pipi“ lasteaias

Tartus treener Elsa Sinijärve käe all treenivad Otepää gümnaasiumi tüdrukud 
Augustiine Tamme ja Karmen Matsalu esindavad Eestit mainekal iluvõimlemis-
võistlusel Brüsselis.

Kohal on kogu maailma paremik. Võistlus toimub pühapäeval, 24. novembril. 
AARE TAMME

Otepää tüdrukud võistlevad Brüsselis

Raamatu “Aferismiga teenib rohkem 
kui aforismiga” tutvustus Otepää 
Raamatukogus

Ivo Lani on kaante vahele saanud järjekordse raamatu. Kõik 
huvilised, nii raamatu- kui ka muusikasõbrad on oodatud 
26. novembril kell 18.00 Otepää Raamatukogu lugemissaali 
raamatu tutvustusele. 

Aforismide raamat “Aferismiga teenib rohkem kui afo-
rismiga” sisaldab umbes 1000 aforismi ja kuus rubriiki: 
armastus, elu, raha, poliitika, religioon ning tundemaailm. 
Raamatu autor Ivo Lani ütles, et 95% aforismidest on oma 
peaga välja mõeldud.

Ivo Lani pole otepäälastele tundmatu – ta on pikka aega 
töötanud Otepää Kultuurikeskuse juhatajana ning tuntud 
kui üks vanimaid ja kogenenumaid diskoreid. Varem on tal 
ilmunud proosateos ”Murtud tiivaga ingel” ja luulekogu 
“Ava meelsed kahetsused”.
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Palupera Valla valimiskomisjoni 
otsusega

31.10.2013
 Kinnitati vallavolikogu valimistulemus: valida valla-

volikogu esimeheks Vambola Sipelgas.

Palupera Vallavolikogu istungil
31.10.2013
 Kinnitati vallavolikogu aseesimeheks Ermo Kruuse.

Palupera Vallavolikogu istungil

8. novembril 2013
 Palupera vallavanemaks valiti Terje Korss. 

Vallavanema töötasuks määrati 1. detsembrist 2013 1500 
eurot kuus.

 Moodustati 4 Palupera vallavolikogu alatist komisjoni 
ja määrati nende tegevusvaldkonnad: eelarve- ja majan-
duskomisjon – rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus; 
sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravi-
kindlustus, terviseedendus, lastekaitse; maaelu-, kesk-
konna- ja ettevõtluskomisjon – maa-, teede- ja kesk-
konnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, 
muinsuskaitse, maavarad, areng, ettevõtlus, ruumiline 
planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, 
veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, valla-
sisene transport; haridus- ja kultuurikomisjon – hari-
dus, noorsootöö, huvitegevus, kultuur, külaliikumine, 
vaba aeg.

 Valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Kalev 
Lõhmus ja aseesimeheks Evelyn Uuemaa; sotsiaalko-
misjoni esimeheks valiti Marika Viks ja aseesimeheks 
Pille Plinte; maaelu-, keskkonna- ja ettevõtluskomis-
joni esimeheks valiti Vahto Sikk ja aseesimeheks Kaido 
Lokk; haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti 
Ermo Kruuse ja aseesimeheks Marika Viks.
 Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks 

valiti Anu Narits ning liikmeteks Erich Andressoo ja 
Alo Roodla.
 Kinnitati Palupera vallavalitsus 8-liikmelisena: val-

lavanem ja 7 vallavalitsuse liiget: Merike Terve, Tõnu 
Kukk, Heli Elbson, Külliki Reim, Maire Lemberg, 
Toomas Kikas ja Aili Keldo.
 Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkooso-

lekule Palupera valla esindajateks kohaliku omavalitsuse 
volikogu volituste tähtajaks volikogu esimees Vambola 
Sipelgas ja tema asendajaks volikogu aseesimees Ermo 
Kruuse, vallavanem Terje Korss ja tema asendajaks pea-
raamatupidaja Merike Terve.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 28. novembril 2013 
(kell 16.00).

Palupera Vallavalitsuse istungil

19. novembril korraldati:
   Hellenurme ja Palupera jalg- ja jalgrattateede lumetõrje 

2013-2015 talvedel hankele laekus üks pakkumus FIE 
Vahto Sikk Vahi talult, kes tunnistati kvalifitseerituks, 
pakkumus tunnistati vastavaks ja edukaks hinnaga 60 
eur/tund käibemaksuta, kui ainuke laekunud pakkumus 
sellele osale. Anti vallavanemale nõustumus astuda 
läbirääkimistesse hanke II osale (Päidla-Räbi piirkonna 
teede ja platside lumetõrje) teenustöö osutaja leidmiseks 
hankemenetlust korraldamata eelnevalt sõlmitud 
hankelepingute osapooltega – Moiraks OÜga ja Tasemix 
OÜga kas ühes osas või jaotades piirkond omakorda veel 
osadeks. Läbirääkimiste tulemus – kahel talvel teostab 
Päidla-Räbi piirkonnas lumetõrjet Tasemix OÜ hinnaga 
20 eur/km käibemaksuta.

   Rahuldati hajaasustuse programmi esitatud  taotlu-
sed järgnevalt:
2.1.Tõnu Kutsar taotlus „Päidla küla Tomsoni talu joogi-
veetorustiku ehitus, kaevuseadmete paigaldus ning reo-
vee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsioonitorus-
tiku ehitus“, summas 3677,75 eurot (projekti kogumaht 
5516,42 eurot), tingimusel, et Palupera vallavalitsus on 
väljastanud ehitustöödele kirjaliku nõusoleku. Sõlmida 
kolmepoolne toetusleping. Projekti kestus 01.12.2013 
– 30.09.2014. Aruande esitamise tähtaeg 30.10.2014.
2.2.Lembit Lõhmus taotlus „Atra küla Kitse talu joogivee-
torustiku ehitus, reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja 
kanalisatsioonitorustiku ehitus“, summas 4676,75 eurot 
(projekti kogumaht 7014,81 eurot). Taotleja soovil sõlmida 
kolmepoolne toetusleping. Projekti kestus 20.11.2013 – 
30.09.2014. Aruande esitamise tähtaeg 30.10.2014.
2.3.Tarmo Märss taotlus „Lande talu salvkaev“, summas 
2143,15 eurot (projekti kogumaht 3214,73 eurot). Projekti 
kestus 01.12.2013 – 31.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg 
30.06.2014.
2.4.Piret Vaerand taotlus „Päidla küla Savikoja talu 

AMETLIK INFO

Valiti Palupera valla 
noortevolikogu 
Palupera valla noortevolikogu valimiskomis-
joni protokolliline otsus nr 4 „Valimistulemus-
te kindlakstegemine“.

Palupera valla noortevolikogusse 
osutusid valituks:

Hellenurme piirkond: Hele-Riin Udeküll, Triin 
Tiimann, Kai Laas;
Nõuni piirkond: Merily Viks, Grete Liivamägi, 
Stever Liivamägi;
Palupera piirkond: Deivi Sarapson, Artur 
Lõhmus, Triinu Rannala.

Jõudu, jaksu, vahvaid ideid, koostööd ja 
tegutsemislusti teile, armsad noored!

Palupera valla noortevolikogu valimiskomisjon

Koolidel on aastapäevade tähistamiseks erinevaid 
traditsioone. Mõned korraldavad aktusi, erine-
vaid võistlusi ja konkursse, kutsutakse külla tuntud 
vilistlasi.
Ka meie Palupera põhikoolis oleme kasutanud 

kõiki eelpool mainitud erinevaid viise märkimaks 
kooli tähtpäeva 16. novembril. Juubeli ajal on 
selleks kindlasti pidulik aktus südamlike luuletuste 
ja lauludega ning saalitäie vilistlastega. 
Tavalist sünnipäeva tähistame juba mitmendat 

aastat tordi meisterdamisega. Kooli sünnipäeval 
koguneb kogu koolipere 3. tunni ajal sööklasse ning 
algabki suur tordi valmistamine. Nimelt teeb iga 
klass koolile ja iseendale küpsisetordi. Kooli poolt 
on küpsised ja hapukoor. See, millega torti pealt 

kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus“, summas 
3122,55 eurot (projekti kogumaht 4683,61 eurot) 
tingimusel, et Palupera vallavalitsus on väljastanud 
ehitustöödele kirjaliku nõusoleku. Projekti kestus 
01.12.2013 – 31.10.2014. Aruande esitamise tähtaeg 
30.11.2014.

   Tunnistati edukaks pakkumuseks Hellenurme 
mõisa peahoone välisviimistluse põhiprojekti koos-
tamisel OÜ RESTAURAATORPROJEKT pakkumus 
3200 eurot käibemaksuta.

   Korraldati peretoetuse maksmine lapsevane-
male, kes ei täida oma kohustusi, teise lapseva-
nema kasuks.
   Määrati novembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 

11 isikule kogusummas 260,72 eurot.
   Määrati novembrikuul hooldajatoetust 19 isikule 

kogusummas 352,78 eurot.
   Määrati kolmele majanduslikesse raskustesse 

sattunud perele ühekordne toetus 20 eurot/pere 
ja üks matusetoetus 130 eurot.

   Määrati novembrikuul toimetulekutoetust 4 
perele kogusummas 595,32 eurot.

   Anti üheksale perele vajaduspõhist peretoetust 
kogusummas 163,03 eurot.

8. novembril korraldati:
   Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 
7.11.13 – 31.12.17, kuna kinnistut ei kasutata ja teise 
taotluse puhul vabastati üks kinnistu omanik ise 
liitumisest 1.12.13 – 31.12.17, kuna omab ühise 
kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut 
naaberkinnistu omanikuga.

   Määrati sünnitoetust ühele lapsevanemale 130 
eurot, ühele majanduslikesse raskustesse sattunud 
perele ühekordselt toetust 20 eurot ja kaks sünni-
päevatoetust 90.a. ja vanemale eakale kogusummas 
40 eurot.

31. oktoobril korraldati:
   Muudeti Palupera valla noortevolikogu vali-

miste korraldamiseks moodustatud komisjoni 
koosseisu järgnevalt: arvati välja komisjoni koos-
seisust Triinu Rannala ja asendusliikmest Hanna 
Voolaid, kuna nad kandideerivad noortevolikokku. 
Valimiskomisjoni liikmeks nimetati Merilyn Terve 
ja asendusliikmeks Helen Tiisler.
   Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sat-

tunud perele ühekordne toetus 20 eurot, üks toetus 
lapse 1.a. saamisel summas 100 eurot ja üks hüvitis 
haigla voodipäeva tasumiseks arve alusel summas 
65 eurot.

   Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Nõuni 
külas Tüki 10/04kV alajaama 0,4kV maakaabellii-
nile.
Väljastati projekteerimistingimused K.L-le 
Astuvere külas Savi kinnistule puhkemajade ja 
grillikoja projekteerimiseks.
   Väljastati ehitusluba I.B-le Makita külas Sillakese 

kinnistule majandushoone ehitamiseks.
   Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 
1.11.13 – 31.12.14.

AMETLIK INFO

Lisette Jelle 20. oktoobril

kaunistada, on klassi õpilaste enda välja mõelda ja 
muretseda. Ka õpetajad löövad kaasa, tuues oma 
klassile kaunistusvahendeid ja meisterdades õpeta-
jatele samuti magustoiduks torti. 
Peab ütlema, et tordid on alati väga rohkete kau-

nistustega kaetud. Neljanda tunni järel söögiva-
hetunnis peale küünlavulkaanide põletamist, kui 
tordid on juba piisavalt seisnud, asutaksegi magus-
toitu sööma. Kuna tordid on erinevad, pakutakse-
vahetatakse neid naaberklassidega ja tuuakse oma 
klassi torti ka lahkelt õpetajale maitsta. 
Õpilased leiavad, et see on tore traditsioon, mis 

vajab märkimist ja jätkamist veel mitmeid aastaid.

Palupera põhikooli huvijuht Reet Allak

Palupera kool pidas 
237. sünnipäeva

Esimene klass oma esimest ühistorti valmistamas.

8. detsembril kell 12.00 

Nõuni kultuurimajas 

Nõuni piirkonna pensionäride ja 
töövõimetuspensinäride

  P I D U

Meeleolukas lõõtspillimuusika.
Osalustasu 2 eurot.
Sõiduauto ringil: Neeruti teerist 11.30, Tuule 
teerist 11.45.

Info. telefonil : 7657333, 53494380

Seoses remonttöödega on Hellenurme 
raamatukogu suletud 25. novembrist aasta 
lõpuni. 
Kohtumiseni uues kuues uuel aastal!

Hellenurme raamatukogu

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja 
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2014. 
aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahendi-
test, esitada taotlused 30. novembriks k.a. Palupera 
Vallavalitsusele. 

Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuu-
rimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume 
samuti esitada oma taotlused 2014. aasta valla 
eelarvesse hiljemalt 30. novembriks k.a.

Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte, et 
nende andekas laps võiks alustada õpinguid 2014. 
aasta sügisest muusikakoolis või muus huvikoolis, 
osaleda treeningus, siis ka sellest tuleks teavitada 
kohalikku omavalitsust kirjalikult 30. novembriks 
2013. a. Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku 
omavalitsuse omaosalust ja väljastada garantiikir-
ja huvikoolile, kui sellega eelnevalt, enne eelarve 
koostamist pole arvestatud. Ilma garantiikirjata ei 
või huvikoolid õpilasi vastu võtta või tuleb kogu 
osalus tasuda lapsevanemal endal!

Täna toetamise kehtiv kord ja vormid saada-
val http://www.palupera.ee/content/view/110/143/, 
lehekülje all.

Palupera valla 2014. aasta 
eelarvest rahaeraldiste 
taotlemine

Teade

Palupera vallavalitsus kutsub 25. novembril kell 
15.00 vestlusringi ehitusettevõtet, kellega koos 
arutada Hellenurme raamatukogus 59 m2 suu-
rusel pinnal (4 ruumi) remonttööde teostamist, 
mahtu, võimalusi. 

Tellija kõneleb oma ettekujutusest (vana maja 
stiil, raamatukogu funktsionaalsus) ja soovib, et 
töödega alustataks juba 49. nädalal.

Vestlusringi järgselt ootab tellija hinnapakkumi-
si ja seejärel otsustab edukuse üle.

Palupera vallavalitsus, info vallavanem Terje 
Korss, 5174740.

Talveperioodil 2013/2014 
teostavad lumetõrjetöid Palupera 
valla teedel 

Hellenurme-Palupera piirkonnas Moiraks OÜ ja Räbi-
Päidla-Nõuni-Neeruti-Lutike piirkonnas Tasemix OÜ. 
Kergliiklusteed hoiab lumevabad FIE Vahto Sikk Vahi talu. 
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vaja-
dusel kuni 24 tunni jooksul. 

Teede osas, mille lumetõrjet kohalik omavalitsus ei 
finantseeri, tuleb töö tellijal tasuda ise vastavalt kokku-
leppele teostajaga. Võimalus on esindajate poole pöör-
duda, kui on soov lumetõrjeteenust osta (Margo Narits tel. 
5269983 Moiraks OÜst; Tamur Tamm tel. 5053426 Tasemix 
OÜst). Selleks on aga kasulik teada tee, millest juttu tuleb, 
nimetust ja numbrit. Kel see veel teadmata, võta ühen-
dust maakorraldaja Tõnu Kukega 76 79 504 või e-post: 
palupera@palupera.ee.

Palume mõistvalt suhtuda ja vaadata üle teede registrisse 
kuuluvate erateede äärne võsa. Teele langev võsa lõhub 
suure masina, seetõttu jääbki see teelõik siis lumetõrjeta.

NB! Palupera valla lumetõrjet teostavad ettevõtjad palu-
vad tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem 
tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse erilist tähe-
lepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms. et ära hoida 
nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.
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SÜNNID

Lasteaia sünnipäev Aakres 

Puka Vallavolikogu istungil 

30. oktoobril:
   Vallavolikogu esimeheks valiti Kalle Põldmägi ja ase-

esimeheks Anu Uint.
   Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve, Vallavalitsus 

jätkab oma ülesannete täitmist kuni volituste lõppemi-
seni, s.o  uue vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

14. novembril
   OÜ Nor-Est Wood esitas Valga maavanemale taot-

luse loa saamiseks Valga maakonnas Puka vallas Kibena 
külas asuva Sokajaani kinnistu, katastritunnusega 
60802:003:0040, pindala 12,67 ha, omandamiseks. Puka 
Vallavolikogu nõustus sellega, sest eelpoolnimetatud kin-
nistu üleandmine OÜle Nor-Est Wood ei ole vastuolus 
kohaliku omavalitsuse avalike huvidega;
   Moodustati  alljärgnevad vallavolikogu alatised komis-

jonid:
 Eelarve- ja majanduskomisjon
 revisjonikomisjon 
 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
 haridus-, kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon;

   Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Ana Vink, liik-
meteks Arno Kangro ja Kalle Põldmägi ning kinnitati 
komisjoni koosseis;

   Määrati Puka Keskkooli hoolekogusse volikogu 
esindajaks Aleksander Sven Esse ja Aakre Lasteaed-
Algkooli hoolekogusse volikogu esindajaks Anu Uint.

   Valiti vallavanemaks Heikki Kadaja
   Elektrilevi OÜ taotleb Puka Vallavalitsuselt, kui 

katastriüksuse Jaama tn 4/Vääri omanikult maakasu-
tusõigust katastriüksusele, tunnusega 60803:001:0100, 
kinnistu nr. 232340, tehnorajatise püstitamiseks kasu-
tusõiguse seadmist  asjaõiguslikku kokkuleppe alusel ( 
Eesti Energia Võrguehitus AS tööprojekt „Puka I rikete 
vähendamine Puka, Puka vald, Valga maakond“ tööpro-
jekti  nr. IL 1436-1). Volikogu nõustus sellega ning voli-
tas notariaalset kasutusõiguse seadmise kokkulepet 
sõlmima vallavanem Heikki Kadaja.

Puka valla valimiskomisjonis 

   Otsustati: lugeda Heikki Kadaja volitused volikogu 
liikmena  peatunuks seoses tema valimisega vallavane-
maks ning anda asendusliikmele Helgi Pung volikogu 
liikme volitused.

Puka vallavalituses

sügiskuudel:
   Toimetulekutoetust maksti septembris neljale ja 

oktoobris ning novembris viiele taotlejale; sünnitoe-
tust maksti viiele (á  319,56), matusetoetust kaheksale 
(á 63,91), ühekordset toetust üheksale kokku 399.-€ ja 
vajaduspõhist toetust kahele taotlejale.

   Toetati Puka Keskkooli aastapäevaürituse läbiviimist 
250.- euroga;

   Moodustati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus: 
Marika Uibo (vallavalitsuse esindaja), Anne Riis,Ene 
Haaboja, Liina Meitern-Jüriado, Jane Everst ja asendus-
liikmeteks Diana Prii ja Malle Teder.
   Moodustati  Aakre Lasteaed - Algkooli hoolekogu koos-

seisus: Anu Uint  (volikogu esindaja), Krista Tiirmaa, Priit 
Piirisild, Kalmer Elias, Enn Kull, Jaanis Veskimets, Kaia 
Otsa, Merle Kiissa.   

   Väljastati projekteerimistingimused Puka alevikus 
asuva Valga mnt 7 omanikule garaaži ehitusprojekti 
koostamiseks.
   Põru külas asuv Lepaniidupõllu katastriüksus (katastri-

tunnusega 60802:002:1124) jagati kaheks iseseisvaks 
katastriüksuseks: Lepaniidupõllu, ja Lepaniidumetsa, 
sihtotstarbed – maatulundusmaad.
   Muudeti Puka Keskkooli hoones asuva jõusaali ruumide 

kasutajatele teenuste (valgustus, külma- ja soojavee kasu-
tamine, ruumide küte) hinnad järgnevalt: täiskasvanu-
tele - ühekordne kasutus (1,5 tundi)- 2.- €; kuutasu 15.- €, 
Puka valla õpilastele - ühekordne kasutus (1,5 tundi) 0,50 
senti; kuutasu 4.-€.
   Nõustuti MTÜ Aakre külaseltsi poolt Puka vallas Aakre 

külas Aakre  rahvamajas avaliku ürituse „Kadripäeva 
tähistamine“ läbiviimisega 24. novembril k.a.
   Puka Keskkooli kuuenda klassi vanemad organiseeri-

vad lastele ekskursiooni Riia loomaaeda ja Livu veeparki. 
Vallavalitsus toetab 80.- euroga.

   Kinnitati Puka vallavalitsuse poolt teostatavate 
teenuste osutamise kord ja tingimused.
   Kinnitati vallasisese õpilastranspordi korraldamise ja 

busside kasutamise kord.

AMETLIK INFOPuka alevikus on valminud turuplats

Juba päris pikka aega on tulnud inimestega koh-
tumisel arutlusele Pukka turuplatsi rajamise 
vajadus. Loomulikult mäletavad veel paljud 

pukalased ajaloost, et Pukas oli turuplats olemas 
ning eks nii see, kui ka naabervallas Rõngus te-
gutsev turuplats tõi pähe mõtte, et miks ei võiks 
ka meil turg toimida.

Selliselt see mõte tekkis ja sai läbi inimeste 
ettepanekute viidud ka meie valla arengukavas-
se. Hakkasime otsima turuplatsi ehitamiseks raha 
taotlemise võimalusi ja nägime seda Euroopa 
Liidu Liider meetmes. Selle meetme rahastamist 
korraldab PRIA ja projektide ettevalmistamist 
aitab läbi viia Valgamaal Valgamaa Partnerlus-
kogu.

Esitasime taotlusprojekti kahel korral ja teine 
taotlus meie rõõmuks ka rahastati. Projekti esi-
tajaks oli MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed 
ja koostajaks Aleksander Sven Esse. Konkuree-
rivaks taotluseks meie piirkonnast esitati MTÜ 
U-tuur poolt taotlus Puka Pritsumehe muusika-

li lavale toomiseks. Kohalike aktiivsete inimeste 
ümarlaud oli siiski seda meelt, et turg on inimes-
tele olulisem ja nii esitati see projekt PRIA le.

Ehitustöödega tehti algust septembris ja valmis 
lootsime töödega saada Puka sügislaada toimu-
mise ajaks 12. oktoobril. Ehitustöid valiti teosta-
ma Raian OÜ. Nagu ikka enamiku kavatsuste-
ga, läks ka seekord nii, et üks päev kippus puudu 
jääma.

Sügislaadale eelnenud päeval tuli teha ära suur 
osa haljastustöödest. Õnneks tulid appi ja panid 
käed külge nii MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsu-
mehed esindajad, vallavalitsuse töötajad, kui ka 
mõned lihtsalt toredad inimesed, kes nähes vaja-
dust aidata abi pakkusid ja käed külge lõid. Tööd 
lõpetati kell 19.30 õhtul. Kõik see oli nõudnud 
parasjagu pingutust ja rahmeldamist, kuid pärast 
töö lõpetamist oli tunne siiski hea. 

Tahan siinkohal ära nimetada ja tänada inimesi, 
kes oma vabast  ajast ei pidanud paljuks aidata 
kaasa turuplatsi valmimisele. Abivalmi inime-

sena tulid appi Malle Orastu ja Kalle Põldmägi. 
MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed poolt oli 
abis Ervin Savisaar, Puka Vallavalitsuse töötaja-
test tegid käed mullaseks Andres Orastu, Anita 
Kallis ja Adu Kurg.

Turuplats on nüüd valmis, kuid järgnevalt on 
vaja ka ost-müük ehk turg käivitada. Arutle-
des kohalike inimestega leiti, et kõige sobilikum 
turupäev oleks meile reede.  Kutsumegi nüüd nii 
müüjaid, kui ostjaid reedesel päeval Puka turup-
latsile, et olla vastastiku üksteisele kasulikud. On 
ju parim äri see millest mõlemad osapooled või-
davad. 

On hea tõdeda, et vaatamata sellele negatiivsu-
sele, mida on viimasel ajal proovitud inimestesse 
külvata, on  inimesed siiski siiralt abivalmid ning 
toetavad. Sellise positiivne mõtlemine annab usu 
paremasse tulevikku. 

Parimat äri kõigile soovides HEIKKI KADAJA

Puuduvad täpsed andmed, millisel kuupäeval Aakre lasteaed 25 
aastat tagasi avati, aga kindlasti oli see oktoobris-novembris. Kool 
taasavati Aakres täpselt 1. septembril 1988, aga lasteaia avamiseks 
oli lastele vaja voodeid. Need valmistati erijooniste järgi tolleaegses 
Valga EPTs Ritsul. Voodid valmisidki, tillukesed kõige väiksematele 
ja kahekordsed suuematele lastele.

Lasteaiapeoks olid lapsed kaua valmistanud, korranud laule-luu-
letusi. Eriti vahva oli aktusel vaadata Annabeli kirjutatud näidendit 
„Konna ja siili sõprus“ ning kuulata Sandralt omaloomingulist luu-
letust „Õunake“. Lapsed tantsisid-mängisid ja pakkusid külalistele 
omavalmistatud õunaküpsiseid. Järgnevalt said tänukirja, joonis-
tustarbeid ja veidi magusat vabariiklikel joonistusvõistlustel tublilt 
esinenud Eve-Liis, Ellen, Sandra ja Henri ning nende juhendaja 
õpetaja Kaia. Tänati lasteaia töötajaid, kellest õpetaja Silvi Johan-
sonil täitus 25. tööaasta ja õpetajaabil Inge Pikal 20. tööaasta. 

Tähtsa juubeli puhul olid lasteaeda tervitama tulnud Puka valla-
vanem Heikki Kadaja, Puka lasteaia direktor Nele Bend, lasteaia 
vilistlased, lapsevanemad, vanavanemad ja endised töötajad. Kuigi 
peo lõpu ühispildistamiseks vajus mõnigi väikemees sügavasse unne, 
maitses sünnipäevatort pärast aktust väga.

Tänan kõiki lapsi ning õpetajaid peo õnnestusime eest ning küla-
lisi heade soovide eest.

ILME HÕBEMÄGIPidulised pärast esinemist.

Aakre külaselts kutsub pühapäeval 

24. novembril kell 11

Aakre rahvamajja

KADRIPÄEVA LAADALE

• avatud kohvik
• tegutsevad töötoad
• loterii
• kadrikostüümide konkurss

Ootame rohket osavõttu!

Kadripäeva toimumist toetatakse regionaal-
ministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest.

Aakre Raamatukogus on müügil 

Aakre asula majanumbrid.

Info tel 7693 333.

TULE TEATRISSE
28. detsembril kell 19 Pärnu Endlas

Muusikal   V I I M A N E K AU BO I

Mängivad Tanja Mihhailova, Piret Laurimaa, Car-
men Mikiver, Karin Tammaru, Triin Lepik, Sepo 
Seeman, Ago Anderson, Jüri Vlassov, Lauri 
Kink, Tambet Seling, Ahti Puudersell jt.
Sooduspileti hind 16, bussisõit 9 eurot. Kontakt: Aakre 
külaselts facebookis, kerstisalujoe@gmail.com,  5119856

Puka lasteaia isadepäeva tähistamine toimus 8. 
novembri õhtupoolikul Puka Keskkoolis pere 
spordipäeva nime all. Kohale tulnud emad-

isad, õed ja vennad said katsuda oma osavust kümnel 
erineval spordialal. Tegevusteks olid näiteks hularõn-
ga keerutamine, tekiralli, kaugushüpe ja palju eri-
nevaid pallimänge. 

Peresid paremuse järgi ei hinnatud, küll aga sai 
iga pere keskuse läbimise tõestuseks ja preemiaks 
kleepsu perekaardile. 

Spordipäeva lõpetuseks pidasid kõik isad ja suu-
remad vennad rahavastepalli lahingu. Kuna mängiti 
kokku kaks mängu, siis lõppes võistlus sõbraliku 
viigiga. Kõik osalenud pered said tubli osavõtu eest 
ka pärjatud diplomiga.

Suur aitäh kõigile osalenud peredele lustaka 
õhtu eest!

NELE BEND

Isadepäeva perepäev Puka lasteaias

Puka Rahvamajas 

26. novembril kell 17.00 

alustab line tantsijate algajate grupp.

Ootame rohket osavõttu.

Kuigatsi X Sügisturniir vene   
kabes
toimub 7. detsembril 
algusega kell 11.00 Kuigatsi Külamajas. 

Vajalik registreerimine, 
info tel. 53412420. 

Lenna Sarv          7. oktoober
Jass Everst       18. oktoober
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„24 tundi Eestimaa Rahvamajad“ Sangaste 
Seltsimajas 

Keeni kooli sünnipäev

Väga austatud 60aastased ja 
vanemad MEHED! 

Tekkinud on mõte, et meil, eakatel härradel 
oleks tore iga kuu üks kord omavahel kokku 
saada. Vahetaksime elumõtteid, kuulaksime 
vestlusi meid huvitavatel teemadel ja veedak-
sime mõnusalt koos pealelõunase aja. Huvi 
korral organiseeriksime oma „Seeniorklubi“.

Ootame teid meie esimesele kohtumisele 
9. jaanuaril 2014. a. Koos saame juba planeeri-
da tulevasi kokkusaamisi. 

Et saaksime teile ette valmistada toreda tee-
kohvilaua, palume oma tulekust ette teatada 
telefonil 76 68 040. Loodame väga teid kõiki 
näha! 

Peatse kohtumiseni, härrased! 
Korralduskomisjon 

Sangaste seltsimaja võttis osa üritustesarjast „24 
tundi Eestimaa Rahvamajad“. Alustasime hom-
mikul kell 7.00 leiva- ja saiaküpsetamise tööto-
aga. Õpetajaks oli meile Kati Velner, kes juhen-
das tegema leiba väga eriliste retseptide järgi, 
näiteks karamellileib ja magus mitmeviljaleib 
said ütlemata hääd. Tegime ka maiustamiseks 
sefiirikooke.

Kell 12.00 kogunesid seltsimajja endise 
Keeni sovhoosi ja Sangaste kolhoosi töötajad. 
Registreerunuid sai 74, kellel kõigil oli paljugi 
meenutada vanast ajast. Ka praeguseks Sangas-
te kandist lahkunud inimesed ei pidanud paljuks 
kohale tulla. Juttu jätkus kauemaks ning otsustati 
selline sündmus muuta iga-aastaseks.

Seltsimajas sai vaadata vanadest fotodest 
näitust „Peod läbi aegade“. 

Kell 20.00 alustas kohvikklubi ansambli-
ga Boomer. Tantsu vaheaegasid sisustasid 
10aastaseks saanud line-tantsurühm Ke-Sa Line 
ning nende sõbrad Õrust ja Narvast. Peolt ei puu-
dunud ka sünnipäevatort.

Täname Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
gruppi rahastuse eest ja kõiki, kes aitasid seda 

päeva läbi viia!

Korraldajate nimel Katrin Kõiv

Kui isad lastega koolimajja jõudsid, olid tunnid 
juba ammu lõppenud ja ees ootas üks tore õhtu 
oma pere, teiste perede ja koolipere seltsis. 
Tänavu tähistati isadepäeva Keeni koolis 7. 

novembril, aga hoopis teistmoodi kui varem 
ja see oli väga vahva “teistmoodi“. Kui püüda 
otsida isadepäeva üritusele ühtset nimetajat, siis 
saab öelda, et tegemist oli suisa “kunstilise isa-
maalis-gastronoomilise luuleõhtuga”. Korralda-
jad olid andnud raamid, mille osalejad ehk pered 
ise vabatahtlikult sisuga täitsid. Väga kaval kor-
raldajate poolt, mis aga osalejate rõõmu sugugi 
ei kahandanud.

Mismoodi see kõik päriselt välja nägi? Õhtu 
koosnes kontserdist ja neljast töötoast. Kont-
sert, mille eeskava esitasid lapsed ja õpetajad, 
oli lühike, aga lööv. Kunstitöötoas tegid pered 
kunsti ehk pereportreesid, lõigates välja ajakirja-
dest pildikesi ja neid kokku kleepides ja joonista-
des. Luuletoas “tegid” pered luulet, mida igapäev 
ei kuule. Tõeliste kunsti ja luule šedöövritega 

Isadepäev 
Keeni koolis

Esimese õppeperioodi tublid õppurid

Keeni koolis on 110 õpilast, neist 52 ehk 47% õppis 
hästi või väga hästi. 

Meie tublimad: Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela 
Käärik, Taavi Tamm, Mehis Uibopuu – 9.kl; Timea-He-
len Teder – 8. kl; Laura Roio, Virge Uibu, Grete Vällo – 7. 
kl; Ingeri Aer, Tambet Kuus, Katariina Villemson – 6.kl; 
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Markus 
Zimbrot, Anabel-Liisbet Õim – 5. kl; Geelika Elvet, An-
naliisa Kosman (koduõppel), Tervo Kuusmaa, Kristiina 
Linde, Margo Lääts, Larina Pikulova, Mart Saar – 4. kl; 
Rasmus Linde, Mariana Pikulova, Chris Roio, Marleen 
Saar, Emil Saaron, Catharina Undrus, Reiko Vaher – 3. 
kl; Romet Aljas, Daaniel Gubal, Kerte Juhkov, Erik Jää-
ger, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin, 
Melina Luik, Henri Tamm – 2. kl; Kevin Aasala, Joosep 
Hinn, Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus, Laur Mait Le-
hepuu,  Jaanika Lepp, Kristofer Oja, Marko Oja, Joonas 
Saar, Lauri Tamm, Siim Urm, Andrias Viks – 1. kl.

Täname hea koostöö eest vanemaid ja soovime edu-
kat õppeaasta jätku!

SAIMA TELL

Igal aastal on üks meeleolukamaid päevi koolielus kooli 
sünnipäeva tähistamine. Sel päeval tulevad kõik pidu-
likult riietatutena kooli, meeleolu on teistsugusem kui 
muidu, sööklas ootab tordilõik ja loomulikult peetakse 
ka väike sünnipäevapidu.

Tänavu tähistasime oma kooli sünnipäeva 13. novem-
bril. Kogu koolipere kogunes aulasse, igal klass esines 
oma pisikese õnnesooviga koolile. Näha ja kuulda sai 
väga erinevaid etteasteid: oli lõbusaid laule, luuletusi, 
akrobaatikat. 

Ka meie kooli kõige pisemad, eelkoolilapsed astusid 
rahva ette ja laulsid sünnipäevalaulu, eriliselt vahva oli 
aga luuletus, mille nad pühendasid oma koolile:

Su sünnipäev on alati novembris
ja sinust on nüüd saanud minu kool.
Siin tähti õpin, arvutan ja mängin
ning sünnipäevaks sulle laulu loon.

on peagi võimalik tutvuda Keeni kooli kodule-
hel. Militaaria töötoas kostitas Kaitseliit peresid 
– mitte kuulirahe, vaid isamaalisusega ja “Karl 
Kustavi” ja teiste relvade  tutvustamisega ning 
kaitseliitu tutvustava filmiga.  Neljas töötuba oli 
gastronoomiaalane , kus pered 5tärni restorani 
tasemel võileibasid valmistasid, mis kõik ühiselt 

õhtu lõpuks ka nahka pisteti.
Just pereüritusena jättis seekordne isadepäev 

väga vahva mulje. 20 pere nimel suur tänu meie 
lastele ja kooliperele, kes sellise meeleoluka 
ürituse korraldasid!

CATHARINA, BRANDON, SILLE, RANDO

Neljapäeval, 28. novembril algusega kell 14.00 
viib Lõuna prefektuur Valgamaal Sangaste los-
siõue territooriumil ja osaliselt ka lossis läbi 
äkkrünnaku tõrjumise õppuse.

Legendi järgi on tegu võrdlemisi rahuliku nel-
japäevaga, mil lossis on lisaks hotellitöötajate-
le mõned kliendid. Teiste seas on Sangaste lossi 
tulnud ühes perega puhkama ka mees, kel viima-
sel ajal on ette tulnud keerulisi olukordi peresu-
hetes. Nüüd tuligi ta ühes perega lossi, lootuses 
peresuhteid parandada. Lossis olles kuuleb mees 
aga juhtumisi pealt oma abikaasa telefonikõ-
net ning sellest johtuvalt järeldab, et parandada 
pole siin enam miskit. Suurest pettumusest võtab 

mees ette väga drastilisi samme, millega kogu 
perepuhkus muutub õudusunenäoks. Sündmust 
saabuvad lahendama politsei ja tema koostöö-
partnerid Lõuna-Eesti pommigrupist, Lõuna 
päästekeskusest, ka Valga Haiglast.

Lõuna prefektuuri operatiivteabeteenistuse 
vanem Künter Pedosk ütles, et sellise õppuse 
eesmärgiks on selgitada välja politsei reageeri-
misvõimekus kiireloomulise sündmuse lahen-
damiseks nagu seda on äkkrünnak. „Igasugune 
ründetegevus tuleb lõpetada võimalikult kiiresti 
vältimaks ohvreid või kahju tekitamist,“ selgitas 
ta. Pedosk lisas, et selline õppus näitab ilmekalt 
kätte sündmusele reageerivate ametnike koostöö 

võimalikud kitsaskohad. Neid kõrvaldades saab 
aga reaalses olukorras oluliselt parema etteval-
mistusega tegutseda ja mis peatähtis - säästa ini-
melusid,“ märkis ta.

Politsei juhib kohalike tähelepanu sellele, 
et õppuse tõttu võib pärastlõunasel ajal olla 
ses piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud. 
Õppuse ala on tähistatud vastava teavitustahvli-
ga „Õppuse ala“. Õppuse lõpuajaks on planee-
ritud kell 17.00, siis peaks taastuma ka tavapära-
ne liiklus.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsiooni-
büroo pressiesindaja KERLY PEITEL

Politsei harjutab Sangastes äkkrünnaku lahendamist

Sangaste Vallavolikogus

05.11.2013
 Valiti volikogu esimeheks Rando Undrus.
 Valiti volikogu aseesimeheks Tatjana Laadi.
 Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.

18.11.2013
 Moodustati volikogu alatiste komisjonidena revisjonikomis-

jon, eelarvekomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuuri-
komisjon ning majanduskomisjon.
 Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Kaido Kirt.
 Valiti eelarvekomisjoni esimeheks Rando Undrus.
 Valiti sotsiaalkomisjoni esimeheks Tatjana Laadi.
 Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Diana 

Sarapuu.
 Valiti majanduskomisjoni esimeheks Virgo Roose.
 Kinnitati eelarvekomisjoni liikmeteks Peeter Adler ja Kaido 

Kirt.
 Otsustati maksta volikogu esimehele hüvitust 139 eurot kuus 

ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 
64 eurot kuus.
 Valiti vallavanemaks Kaido Tamberg.
 Kinnitati vallavalitsus kolmeliikmelisena, kuhu kuuluvad 

vallavanem Kaido Tamberg, abivallavanem Priit Areng ja val-
lavalitsuse liige Eve Süld.
 Määrati vallavanema Kaido Tambergi töötasuks 1400 eurot 

kuus.
 Nimetati valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu 

üldkoosolekul Rando Undrus (asendaja Tatjana Laadi) ja Kaido 
Tamberg (asendaja Priit Areng).
 Määrati volikogu esindajaks Keeni Põhikooli hoolekogu 

koosseisus Maire Murumaa.
 Muudeti avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike maan-

teede ja tänavate nimekirja.

AMETLIK INFO

7. detsembril kell 10.00–15.00

Sangaste seltsimajas

JÕULULAAT

Osta saab kohalike inimeste tooteid 
ja mujalt pärit käsitööd.

Tule uudistama, ehk leiad 
sobiva jõulukingi ;)

Info: Rait (5664 8555)

Olete oodatud Sangaste valla 

eakate JÕULUPEOLE 
Sangaste Seltsimajas 

pühapäeval, 15. detsembril 
algusega kell 12.00.

Jõulupeo külaline on Ervin Lillepea.

 Peo pileteid müüvad Vaike Tuisk Sangas-
tes (telefon 56 56 64 52) ja Ilme Lepik Keenis 
(telefon 76 71 335). 
 Pileti hind ühenduse liikmetele on 10 
eurot, teistele 12 eurot. 
 Pileteid müüakse kuni 10. detsembrini.

SVPÜ juhatus



22. november  2013

Parima hinnaga 
soojustusmaterjalid. 
Kauple endale 
paras hind 
5574079!

7K U U L U T U S E D

Nuustaku Pubi

Pakub tööd

KLIENDITEENENDAJALE.

Info:veiko@nuustaku.ee

+372 52 99713

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

Kõike võib tahta,
karta ja loota.

Seda, mis tuleb,
keegi ei oota.

Südamlik kaastunne Leili Miti 
perele

ALAR SÕBER
surma puhul.

Leili, Annika, Alli, Kersti, Aili, Kaja 
ja Kalju.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

Iga lahkuminek on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Kajale perega 
isa ja vanaisa

KALJU VÄÄRSI

surma puhul.

Helja, Erich, Ilse, Arved, Ilmar ja 
Külliki.

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

Tel. 5091575
Ants Erik

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

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 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.

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

MAGNETMASSAAŽ   56695952

Müüa 4-toaline korter Nõuni külas. 
Üldpind 69,9 m2. Täpsem info tele-
fonil 5242745.

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

Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd. 56 866 157

Ostan maja otse omanikult Otepää 
vallas. 5299372

OÜ Viher pakub raamatupidamis-
teenust ja konsultatsioone. Lisain-
fo www.viher.ee telefonil 5292181, 
anu@viher.ee. 

Soovime üürida maja Otepääl 
või selle lähiümbruses edasise 
ostuvõimalusega(4 aasta pärast). 
53819610.

Üürile anda keskküttega korter 
Sangaste alevikus. Kaks tuba ja 
köök koos sisustusega. Info tel. 
5178036

Müün hanesid. Telef. 58045839

Ostan vanu spordimärke. 5395 
8295, Madis

Koerte ja kasside
VAKTSINEERIMINE
marutaudi vastu toimub

pühapäeval, 24. novembril 
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2, 
Otepää linnas

kell 12.30 Otepää aedlinnas 
Looduspargi maja juures

esmaspäeval, 25. novembril 
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2.

Informatsiooni saab volitatud 
loomaarst Kaja Väärsilt, 
tel. 5347 4771.

Ökoteh OÜ 

ostab 

metsa- ja põllumaad.

Ostame raieõigust ning 
teostame metsa hooldust ja 
raietöid.
Tel + 372 50 56829, Olev
olev@okoteh.ee

VILJAM KIURU 
02.06.1935 - 02.11.2013

HILDEGARD ABERMANN 
24.11.1926 - 18.11.2013

Avaldame kaastunnet Reesi Treile
perega kalli

ISA
surma puhul.

Jana, Annika, Heidi, Maret ja 
Merike peredega.

Armas Janne!
Tunneme kaasa Sinule ja perele 

kalli vanaisa

KALJU VÄÄRSI
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 9.b klass ja 
klassijuhataja Anu.

Avaldame kaastunnet Aino Väinale 
lastega 

ABIKAASA (ISA) 

surma puhul.

Maie Kikkas perega.

Avaldame kaastunnet 
Hilda Rohtlale perega kalli venna 

VILLU KIURU
kaotuse puhul.

Perekonnad Ernits, Puura, Ilme, 
Aino ja Silvi.

LUISE VUKS 
03.01.1925 - 31.10.2013

VVV advendiaegsed laternamatkad

1. detsembril kell 16.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK 
peredele.
Matka kestus ~2 tundi. Retkejuhid Karin Raud ja Triinu Pertels. 
Reg. tel 5254172 (Triinu).

8. detsembril kell 17.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. 
Matka kestus ~2 tundi, pikkus ~2, km. Lõpetame väikse piknikuga 

lõkke ääres. Retkejuhid Aini Hermann ja Eevi Volmer.
Reg. telefonil 5254290 (Eevi), 7 456660 (alates 17.00).

15. detsembril kell 16.00 JÕULUKUINE LATERNA-
MATK.
Retkejuhid Annereet ja Kristi Paatsi.
Reg. tel 5206651 Annereet.

Matkapäeva matkad on tasuta! Toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.

Kaks Eesti suurimat Urmas Alenderi sõpra on mööda kodumaa erinevaid paiku ringi käimas, jutus-
tamas 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, esitatakse 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 pii-
ratud kogus.

Otepää 
Raekoja saalis

23. novembril  kell 18.00
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Otepää segakoori Eveko ja 

Eesti Metsatöötajate Meeskoori Forestalia 

ühine talvekontsert 
Otepää Gümnaasiumi aulas reedel,

13. detsembril 2013. a

kell 19.00. 

Sissepääs tasuta.

8 M I T M E S U G U S T

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki 
huvilisi veresooni kontrollima.

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?

Kas Teil on perekonnas esinenud südame-
veresoonkonna haigusi?

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haiges-
tuda jala arterite ateroskleroosi.

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub:

28. novembril alates      kell 10.00 Sangaste raamatukogus,
29. novembril alates      kell 10.00 Puka raamatukogus,
  2. detsembril alates     kell 10.00 Nõuni raamatukogus ja
         alates kell 14.00 Hellenurmes Palupera vallamajas,
  3. detsembril alates       kell 10.00 Otepää vallamajas.
 

Vastuvõtule tuleb ette registreerida!
Registreerimine ja info tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633.

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli 
säärelihastes valu ja krambihooge.

Protseduur maksab 6 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!

Tänapäeval on ravimid väga kallid. Soodusravimite omaosalu-
se vähendamine on haigekassa lähiaastate prioriteet. Peame 
oluliseks, et ravimi patsiendi poolt tasutav summa ehk oma-

osalus ei oleks takistuseks vajaliku ravimi kasutamisel. Omaosaluse 
vähendamisel on oluline patsientide teadlikkus oma õigustest soo-
dusravimite ostmisel.

Vahe on ravimi hinnas
Mari põeb kõrgvererõhutõbe ja peab seetõttu tarvitama regulaarselt 
mitmeid ravimeid. Aastaid võttis ta originaalravimit Norvasc 10 mg 
üks kord päevas. Ühes pakis oli 30 tabletti, mida jätkus 30 päevaks. 
Ravimi hind 15,04 eurot. Haigekassa küll kompenseeris ravimi piir-
hinnast 90%, kuid sellest hoolimata pidi Mari maksma iga kord 
apteegis 13,48 eurot. Nüüd kirjutas perearst Marile toimeainepõhi-
se retsepti. Mari valis apteegis kõige odavama ravimi, mille hind on 
2,90 eurot. Nüüd maksab Mari apteegis vaid 1,43 eurot. Nii hoiab 
Mari ühes kuus raha kokku 12,05 eurot.

Mis on toimeainepõhine ravim?
Ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest. Toimeaine ravib või 
leevendab haigust, seevastu abiained on ravimis vajalikud selleks, 
et toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (nt tabletina, salvina, 
aerosoolina).

Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav 
ravim. See on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on sama 
tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.

Originaalravim ja geneeriline ravim
Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toi-
meainet sisaldav ravim. Tootja on selle uue ravimi osas läbi viinud 
kõik vajalikud uuringud ja kliinilised katsetused ning seetõttu on ka 
ravim kallim.

Enamasti on see ravim patenteeritud. Pärast patendiaja lõppu 

(tavaliselt 6–20 aasta pärast) võivad ka teised firmad hakata seda 
sama toimeainega ravimit tootma. Ning neid ravimeid nimetatakse 
geneerilisteks ravimiteks.

Geneeriline ravim on ohutu
Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toi-
meainet täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab 
organismis samasugust mõju kui originaalravim.

Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi tootmis-
protsess vastab kehtestatud nõuetele. Geneeriline ravim võib erineda 
originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi 
erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas.

Eesti apteekides turustatakse ainult selliseid ravimeid, mis on 
läbinud Ravimiameti range kontrolli.

Toimeainepõhise retsepti alusel saab valida taskukohaseima 
hinnaga ravimi

Ravimit määrates kirjutab arst retseptile üldjuhul ravimi toimeaine.
Kui Eestis on müügil mitu sama toimeainet sisaldavat ravimit, siis 

pakub apteeker erineva hinnaga preparaate ostjale valida. Nii on 
ostjal võimalik valida taskukohaseima hinnaga ravim.

Täna on kindlustatu omaosalus 6,41 eurot ühe retsepti kohta. Võr-
reldes eelmise aasta sama perioodiga on omaosalus vähenenud 4%.

Kindlasti on seda mõjutanud asjaolu, et toimeainepõhiste retsep-
tide osakaal on originaalravimitele kirjutatud retseptidega võrreldes 
möödunud aastaga kasvanud ligi 10%. Toimeainepõhine retsept või-
maldab patsiendil teha apteegis kallimate originaalravimitega võrrel-
des soodsamaid valikuid. 

Parima valiku tegemisel abistavad Teid arst ja apteeker.

Eesti Haigekassa usaldusarst ENE KIISK

Kuidas ravimite eest vähem maksta?

Eestis viibis Rahvusvahelise Koolispordi Liidu (ISF) peasek-
retär Jan Coolen, kes tutvus märtsis Otepääl toimuva kooli-
noorte murdmaasuusatamise MMi võistluspaikade ja maju-

tusvõimalustega.
”Otepää on imeline paik, kus noored suusatajad saavad kahtlema-

ta väga erilise võistluselamuse,” võttis Coolen pika päeva kokku.
Eesti Koolispordi Liit sai MMi korraldusõiguse kõigest mõne kuu 

eest, kui selgus, et erinevatel mõjuvatel põhjustel oli ISF sunnitud 
tühistama murdmaasuusatamise võistlusosa läbiviimise Hispaania 
kõrgmäestikus. Cooleni hinnangul oli võistluse korraldusõiguse 
andmine Eestile kasulik mõlemale osapoolele.

”ISF leidis kiiresti partneri, kelle korraldamisvõimekus on teada. 
Eesti jaoks avanes aga võimalus korraldada suusavõistlust, sest 

tavaliselt toimub meil murdmaasuusa ja mäesuusa MM koos ning 
selle taotlemiseks kahjuks Eestil mägesid ei ole,” lausus Coolen, kes 
loodab, et võimalikult paljud riigid võtavad ette sõidu Lõuna-Eesti 
linnakesse, kus elab ühe ruutkilomeetri kohta kõige enam olümpia-
võitjaid.

Jan Coolen kohtus ka kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri 
Tõnu Seiliga. Jutuajamise käigus leiti üksmeelselt, et Eesti on valmis 
võõrustama koolinoorte tippvõistlusi ka tulevikus. 

Koolinoorte murdmasuusatamise MM peetakse 9.-14. märtsini 
2014 Otepääl, võistluste koostööpartnereiks on Eesti Suusaliit, Teh-
vandi spordikeskus, kultuuriministeerium ning hasartmängumaksu 
nõukogu.

Otepää valmisolek koolinoorte MMiks on väga hea

Valga maavanem Margus Lepik kutsub nii firmasid, omavalitsus-
te töötajaid kui ka eraisikuid annetama koolidele ühiskasutuseks 
mõeldud talispordivarustust (suusad, kepid, suusasaapad, suusaside-
med, kelgud, uisud jne). Toetus võiks olla täpselt nii suur, et ka vähe-
kindlustatud ja/või suurperede lapsed ei peaks muretsema talispordi 
inventari pärast ja saavad nautida talverõõme koos teistega. 

Haridus- ja teadusministeeriumi vastvalminud koolide sportimis-
tingimuste ülevaade näitas, et talispordiinventari on piisavalt ainult 
6% Eestimaa koolides. Valgamaal selgus, et 22 koolist kümnel on 
puudu suusavarustusest. „Siinkohal võiks heategevus olla abiks. 
Oleme maakond, kus talvel palju lund ja suusatamine peaks kuuluma 
talviste traditsioonide hulka igas perekonnas,“ kommenteeris maava-
nem talispordivarustuse soetamise üleskutset. 

Selle üleskutsega on ühinenud juba Hawaii Expressi Valga pood, 
kes müüb igasugust spordivarustust 20% allahindlusega just neile 
headele inimestele, kes oma talispordivarustuse Valgamaa koolide 
jaoks ära annab. 

„Allahindlust saavad ainult need, kes annavad koolide jaoks ära 
korraliku talispordivarustuse. Kohapeal hindab pood vastavat varus-
tust ja nii ei teki olukorda, kus koolid saaksid kasutuskõlbmatu suusa-
paari või saapad. Samuti on maavalitsuse töötajad koolide jaoks juba 
esimesed suusaapad ja kuus paari suuski välja pannud,“ lisas Lepik. 

Heategevuslikule ettevõtmisele on õla alla pannud ka tippsuus-

ataja Jaak Mae, kes annab oma vabatehnika suusasaapad ühele Val-
gamaa koolile. Milline kool selle väärtusliku kingituse enda lastele 
kasutamiseks saab, selle loosib 2. detsembril välja fortuuna. Valga 
maavalitsusele on suusavarustuse soovist teada andnud kuus kooli: 
Keeni põhikool, Ritsu lasteaed-algkool, Palupera põhikool, Valga 
vene gümnaasium, Tõrva gümnaasium ja Hargla kool. Lisaks suus-
avarustusele on näiteks Valga vene gümnaasium väga tänulik ka 
uiskude eest. 

Kõigi annetajate vahel loositakse välja veel maakonna brändiga 
villane komplekt, kuhu kuuluvad müts, sokipaar, kindad ja sall. 
Talispordivarustust saab tuua nii maavalitsuse infolauda kui Hawaii 

Expressi Valga poodi 2.detsembrini. „Vajadusel leiame võimaluse 
pakutud varustusele järele tulemiseks. Teretulnud on ka talispordi 
inventariga kauplevate ettevõtete heategevuslikud pakkumised,” 
lisas maavanem. Äraantavale talispordivarustusele lisada kindlasti 
oma nimi ja kontaktandmed.

Kas sul on kogunenud uuemat, vanemat suusavarustust, mida 
enam ei kasuta või mis ei ole kunagi kasutusse jõudnudki ja oled 
selle unustanud panipaika või  niisama prügimäele ka ei raatsi visata? 
Pakume sulle võimaluse anda see varustus maakonna koolidele. 
Teeme koos head, Valgamaa koolid on abi eest väga tänulikud!

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht KAJA MÕTS

Maavanem kutsub annetama talispordivarustust

Palume toetust!
On valmimas raamat Arula oma koolidest, mis sisaldab ka inimeste 
mälestusi. See puudutab paljusid meie kandi peresid ja nende esi-
vanemaid kahe sajandi jooksul. Selles raamatus on heidetud põgus 
pilk minevikku läbi mälestustepeegli ja arhiivimaterjalide. Et see 
kõik ei vajuks unustusehõlma, saame ainult ise kaasa aidata. 

Kui suur tuleb raamatu maht ja palju saame lisada pilte oleneb 
meie võimalustest. Kõik toetajad saavad olla abiks ja anda oma 
panuse MTÜ Külaselts Arula a/a -le 10220112835014. 

Soovime annetajaid avalikustada, seda muidugi juhul, kui pole 
anonüümseks jäämise soovi, mida igal juhul austame.

Täname Puka Vallavalitsust, kes on juba meid toetanud.

MTÜ Arula Külaselts

17.-19. juulil Lõuna-Eesti teedel sõidetav ralli kuulub 2014. aasta 
Euroopa autoralli meistrivõistluste kalendrisse. See tähendab, et järg-
mise aasta juulikuus saab Eestis näha sõitmas Euroopa ralliparemik-
ku. Kokku on Euroopa autoralli meistrivõistluste sarjas 12 etappi.

FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp toob Lõuna-Eestisse 
lisaks rallisõitjaile hulgaliselt ajakirjanikke ja üle 10 000 rallituristi ca 
20 riigist. Kokku ootavad korraldajad rallile kuni 40 000 pealtvaatajat. 
Läbi Eurospordi ja tema partnerite jõuab telepilt ja ralli eelreklaam 
20 miljoni televaatajani erinevatel kontinentidel. Hinnanguliselt toob 
auto24 Rally Estonia FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste etapina 

Eestile otsest majanduslikku tulu 5 miljonit eurot, millele lisandub 
läbi teleülekannete ja erinevate turundustegevuste kaudset tulu üle 
5 miljoni euro. 

2014. aasta auto24 Rally Estonia tegevus Lõuna-Eestis on laie-
nenud. Traditsiooniliselt asuvad ralli võistluskeskus, hooldusala ning 
kaubandus- ja teemaalad Otepääl Tehvandi Spordikeskuses. Ralli 
kiiruskatsed sõidetakse Valga-, Tartu,- Põlva ja Võrumaa teedel. 
auto24 Rally Estonia stardi- ja finišipoodium asub aga Tartu kesk-
linnas, kus sõidetakse ka linnakatse ning reede õhtul toimub suurel 
laval kontsert. Samuti asub Tartus rallijärgne kinnine park.

auto24 Rally Estonia on 2014. a FIA Euroopa autoralli 
meistrivõistluste etapp


