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ammuta inspiratsiooni ning registreeri ka enda talgud või leia
sobiv kaasalöömiseks http://talgud.teemeara.ee/events
Pühajärve rannapargi heakorra talgud
Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgulistele pakutav:

3. mai kell 10-16

Pühajärv ning Pühajärve rannapark on suvisel perioodil üks populaarseim turismiobjekt Otepää vallas. 2013. aasta aktsiooni
“Teeme ära” raames korraldati Pühajärvel üks Eesti suurimaid talguid, mille raames sai eemaldatud suur hulk ohtlikke puid ning
heakorrastatud pargi üldmuljet. Tänavuse aasta talgute eesmärk on heakorrastada park saabuvaks suvehooajaks.
Talgusupp, tantsunumber ja mõnus taustamuusika.
http://talgud.teemeara.ee/events/puhajarve-rannapargi-heakorra-talgud

Väike-Munamäe Suusakeskus
Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgulistele pakutav:

3. mai kell 10-16

Suusanõlvade korrastamine.
Supp ja lai valik keelekastet A. Le Coq-lt.
http://talgud.teemeara.ee/events/v-munamae-suusakeskus

Vana-Otepää külatalgud

Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgutööd:

3. mai kell 10-12

Heakorrastatud küla keskus; kokkulepitud suunad küla edasiste ühiste ettevõtmiste osas; kokkulepped, kuidas parandada info liiku
mist külainimeste vahel ja kuidas teha küla nähtavaks.
Koristame oma küla keskust (prügi koristus, riisumine jms); peame maha mõttetalgud küla edasiste tegevuste kohta.
http://talgud.teemeara.ee/events/vana-otepaa-kulatalgud

Pilkuse külamaja korrastamine

Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgutööd:
Talgulistele pakutav:

3. mai kell 10-14

Külamaja ümbruse koristamine.
Võsa lõikamine ja põletamine,muru parandamine, kivi ümbruse koristamine. Kellel on võimalik traktoriga aidata, anda endast
teada telefonil 51974916.
Supp ja tee.
http://talgud.teemeara.ee/events/pilkuse-kulamaja-korrastamine

Otepää Aedlinna ‘’Teeme ära’’ esimesed talgud
Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgutööd:
Kaasa võtta:
Talgulistele pakutav:

Väärtustada meie ilusat ja looduslähedast elukeskkonda. Ka ise hoolida ja hoolitseda selle eest, et meil oleks siin hea elada.
Talve jooksul kogunenud risu koristamine.
Hea sõber, hea tuju, reha, labidas, töökäru, töökindad.
Aedlinna Seltsingu tegevusega tutvumine, oma aedlinna inimestega tuttavaks saamine, lõkketule ääres talgusupiga keha kinnitamine.
http://talgud.teemeara.ee/events/otepaa-aedlinna-teeme-ara-esimesed-talgud

Sassi sauna saatus 2
Talgute eesmärk ja hüvang:
Talgutööd:
Kaasa võtta:
Talgulistele pakutav:

3. mai kell 10-14

3. mai kell 10-17

Heakorratööd ja mõttetalgud uue sauna hüvanguks.
Ümbruse korrastamine ja jõukohased ehitustööd.
Hea töötuju ja tahe teha tööd, vastavalt oma võimekusele.
Mida rohkem jõuame ära tehtud, seda kiiremini saab sauna.
http://talgud.teemeara.ee/events/sassi-sauna-saatus-2

tööd – erinevad laudkonnad pidid koos
välja mõtlema perepuhkuse tooteid
ja teenuseid, mida saaks piirkonnas
pakkuda.
Räägiti ka edasisest omavahelisest
koostööst. Tõdeti, et taolised ümarlauad, koosolekud ja õppereisid on
üksteise tundma õppimiseks hädavajalikud, et piirkonnas turistidele paremaid teenuseid pakkuda. „Mul on hea
meel, et see koosolek sai alguseks järgnevatele kohtumistele ja aruteludele,
mille käigus kujundada piirkonna ühine
turismi arengu- ja turunduskava, “ ütles
Ene Reedi.
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik Kristel Kuslap tõdes, et vaatamata
regionaalpoliitikale ja maakonnapiiride-

Soodusregistreerimise tähtaeg
on 2. mai.
Kõik metsas liikumise fännid saavad
aga jooksumaratoni raja ja olustikuga
tutvuda 28. aprilli õhtul, kui Elvas,
Tartumaa Tervisespordikeskuses
algusega kell 18.30 toimub Tartu
jooksumaratoni ühistreening.
Rohkem infot:
www.tartumaraton.ee.

Otepää Vallavalitsus
kutsub:
Pühajärve rannapargi
koristustalgud
3. mail
TEEME ÄRA!
Lehtede riisumine, prügi koristamine,
okste koristamine, võsa lõikamine,
pinkide remont.
Talgusupp, tantsunumber ja
mõnus taustamuusika.
Registreeri ennast talgutele www.
teemeara.ee lehel!
Täiendav info: Mairo Kangro
mairo@otepaa.ee, 53033035.

Otepää kevadlaat
toimub laupäeval, 17. mail
Otepää AMS-i esisel platsil J.Hurda 5.

algus kell 8.00.

Müügil taimed, istikud, talutooted,
kunstkärg, käsitöö.
Info: 5650 9770.

Otepää piirkonna turismiasjaliste ümarlaud
8. aprillil toimus Otepää Golfi seminariruumis ümarlaud Otepää piirkonna
turismiettevõtjatele. Arutati suvehooaja
avamist ja edaspidist koostööd, ümarlaual osalesid ka ettevõtjad kaugematest piirkondadest. Kokkutulnuid tervitas Otepää vallavanem Kuldar Veere,
ümarlaual osales ka Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.
Lisaks tavapärasele Otepää piirkonna nelja valla – Otepää, Puka, Sangaste ja Palupera valdade ettevõtjatele olid
kohal ka naabervaldade esindajad – Valgjärvest, Urvastest ja Kanepist.
Otepää Turismi juhataja Ene Reedi
sõnas, et uue, riikliku turismiarengukava 2014-2020 läbivaks põhimõtteks on
lähtumine külastaja teekonnast, mille
kohaselt peab külastuselamus olema
kvaliteetne, külalislahke ja turvaline
ning igas vanuses ja erivajadustega inimestele ligipääsetav. Tulenevalt sellest
saabki Otepää turismipiirkonnana vaadelda Otepää naabervaldu ca 50-70 km
raadiuses.
Otepää jooksutuuri üks korraldajatest Margus Mäll tutvustas uut üritust
piirkonnas – Otepää jooksutuuri, mis
toimub 30. maist 1. juunini. Jooksutuuri ajal on planeeritud 31. mail Pühajärve
pargis pidulikult avada suvine turismihooaeg. Ümarlaual tehti ka praktilist

SEB 32. Tartu jooksumaraton
toimub emadepäeval, 11. mail.

le tuleks turismiettevõtjate võrgustikku
edasi arendada.
„Otepääl on hästi toimiv turismialane
struktuur, ka Kanepi vallas on palju võimalusi, mida võiks paremini ära kasutada ja jõulisemalt ning konkreetsemalt
turismikaardil välja tuua. Tähtis on, et
lisaks koosolekutele, mis on väga olulised, kuna seeläbi saavad turismiettevõtjad üksteisest rohkem teada ja kasutada
seda paremaks koostööks, oleks olemas
ka nägemus, kuidas koos edasi minna,“
rääkis Kristel Kuslap.
Lepiti kokku,et järgmise turismiasjaliste töökoosolek on 8. mail Hellenurme
Vesiveskis kell 10.00-14.00. Ümarlaua
korraldas SA Otepää Turism.
MONIKA OTROKOVA
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

25. aprill 2014

www.otepaa.ee

Otepää Tervisekeskust ootavad ees muudatused

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu

istungil:

17.04.2014
Algatati Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 22a kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.
Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomisjon ja nimetati jaoskonnakomisjoni liikmed: 1.
Liivi Borisova; 2. Urmas Kuldmaa; 3. Kristi Mitt; 4. Kaido
Mägi; 5. Kristina Reigo; 6. Kersti Tamm; 7. Avo Tarikas; 8.
Vello Vou. Nimetati jaoskonnakomisjoni esimeheks Vello
Vou. Nimetati jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks: 1.
Katre-Liis Treufeldt; 2. Merle Anton.
Otsustati, et vallavanema ja palgalise vallavalitsuse
liikme puhkuse ajakava koostab vallakantselei kooskõlastatult volikogu esimehega ja kinnitab Otepää Vallavalitsus
korraldusega.
Otsustati anda volikogu esimehele 2014. aasta puhkus
järgmiselt: 01.07.-04.08.2014
Otsustati valida korrakaitsekomisjoni esimeheks
Kalev Lemmik.
Otsustati valida korrakaitsekomisjoni aseesimeheks
Tanel Ojaste.
Otsustati kinnitada korrakaitsekomisjoni koosseis:
esimees Kalev Lemmik, aseesimees Tanel Ojaste, liikmed: Jaanus Kokkonen, Enn Sepma, Neeme Nurmoja,
Aleksander Mõttus, Urmas Kuldmaa.
Vaadati üle Otepää valla üldplaneering. Otsustati
jätkata Otepää valla üldplaneeringu elluviimiseks vajalikke tegevusi tulenevalt üldplaneeringus sätestatust.
Kehtestati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamise kord.
Kehtestati määrus „Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine“. Määrus sätestab huvide deklaratsiooni
esitama kohustatud isikud deklaratsioonide esitamise
korra ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

Otepää Vallavalitsuses
02.04.2014
Anti vallavalitsuse hallatava asutuse Otepää
Gümnaasium valitsemisele: 1. Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 5 kinnistul asuv ehitis (spordihoone);
2. sihtasutuse Otepää Spordirajatised ja vallavalitsuse
vahel 01. aprillil 2014. a sõlmitud vara üleandmise lepingu
alusel valla omandisse tulnud Otepää vallasiseses linnas
Koolitare tn 5 kinnistul asuva spordihoone majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused
ja kohustused, muu hulgas sellega seotud lepingud.
09.04.2014
Peeti võimalikuks jagada Lipuväljak 28 katastriüksus
(katastritunnus 55601:004:1060, registriosa nr 954940)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus
ja määrati kompensatsioon.
Väljastati ASile Baltoil ehitusluba Otepää valla
Tõutsi külas Ilmjärve maaüksusel (katastritunnus
63601:003:2570) ehitise (peahoone ehitisregistri kood
111026070) laiendamiseks.
Väljastati Seilar Jalajasele ehitusluba VanaOtepää külas Salumäe maaüksusel (katastritunnus
63602:001:0651) üksikelamu püstitamiseks.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32
eurot.
Anti Otepää Vallavalitsusele luba korraldada Nüpli
külas ja Otepää vallasiseses linnas 30. aprillil 2014. a
ajavahemikus kell 19.30-21.00 avalik üritus „Volbriöö
Teatejooks 2014“.
Moodustati kirjaliku enampakkumise (vara rent:
Linnamäe oru kinnistu) menetluse läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kuldar Veere (esimees). 2. Janno Sepp,
3. Mairo Kangro.
16.04.2014
Väljastati Elva Tarbijate Ühistule ehitusluba Otepää
vallasiseses linnas Lipuväljak 28 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:1060) ehitise (kaubanduskeskus ehitisregistri kood 111023654) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Tiiu Treufeldtile ehitusluba Raudsepa
külas Kotre-Lubjasaare maaüksusel (katastritunnus
63601:003:0122) üksikelamu püstitamiseks. Väljastati Tiiu
Treufeldtile ehitusluba Raudsepa külas Kotre-Lubjasaare
maaüksusel (katastritunnus 63601:003:0122) abihoone
püstitamiseks.
Väljastati OÜ Tanklatehnika taotlusel kasutusluba

Andres Arike on SA Otepää Tervisekeskust
juhina ametis selle aasta 1. veebruarist. Otepää
Teataja küsib uuelt juhilt esmamuljeid ja tervisekeskuse tulevikuplaane.

Millised on sinu esimesed emotsioonid ja
tegevused Otepää Tervisekeskuse juhina?
Need on olnud meeldivad ja väga töised kuud.
Kuna juhtisin Otepää Tervisekeskust ka aastatel
2001-2006, siis enamik kolleege olid head tuttavad juba varasemast ajast. Nüüd on tutvusringkond laienenud peamiselt seoses hooldekodus
töötavate inimestega. Samuti on meil tervisekeskuses kaks uut perearsti, kellega samuti koostöö
hästi sujub.
Tundub, et tervisekeskuse probleemidki on
suures osas samad, mis aastate eest. Seis on siiski
üsna hea, koostöös Otepää Vallavalitsusega on
tervisekeskust majandatud hästi. Eelmise aasta
majandustulemused olid ootuspärased ja otsene
majandustegevus kahjumis ei olnud, mis on tänastes tingimustes positiivne tulemus.
Küll aga on käes aeg liikuda uuele tasemele
tervisekeskuse edasises arendamises. Vajadus
investeeringuteks on suur, esmatähtsana vajab
uuendust meie kasutuses olev meditsiinitehnika.
Koostan hetkel tervisekeskuse arengukava, selle
koostamise käigus selgub ka vajalike investeeringute plaan.

Otepää on üks kolmest tõmbekeskusest
Valgamaal. Millised arengusuunad on
Otepää Tervisekeskuse ees sellest lähtudes?
Sotsiaalministeerium on koostanud esmatasandi tervishoiu arengukava, mis näeb ette tervisekeskuste väljaehitamist tõmbekeskustesse. Meie
saame juba täna öelda, et Otepääl on esmatasandi tervisekeskus mõningate mööndustega olemas. Arvan samas, et Otepää piirkonna
elanik väärib veelgi paremat. Minu idee on välja
ehitada uus ja kõikidele nõutele vastav tervisekeskus praegu tühjalt seisva vana haiglahoone
asemele. Sinna oleks plaanis koondada perearstid, eriarstid, diagnostika (labor, röntgen), füsioterapeut, hambaravi jne.
Polikliinikumajas (seal, kus asuvad täna perearstid) aga arendaksime edasi õendusteenust
pakkuva asutuse. Seda ideed olen juba tutvustanud SA Otepää Tervisekeskuse nõukogu liikmetele ja vallavolikogu sotsiaalkomisjonis.
Loodan, et nii tekib ühtne arusaam tervisekeskuse tuleviku osas ja kujuneb ka konkreetne
tegevusplaan, kuidas edasi liikuda.

Praegu on sõlmimisel uued lepingud
Haigekassaga, kuidas asjad on edenenud?
Ma olen Eesti Haigekassa esindajatega kohtunud
mitu korda ning arutanud eriarstide lepinguid ja
lepingupartnerite valikut 2014.–2018. aastaks.
Haigekassa eelistab oma partnerina suuremaid
keskusi. Tuleb tõdeda, et hetkel on seis enam kui
keeruline, aga kindlasti ei saa rahul olla ka asjaajamisega Eesti Haigekassa poolt. Kuigi riiklik arengukava näeb ette, et esmatasandi tervisekeskused
peavad olema elujõulised, siis Haigekassa lähtub
oma valikutes eelkõige mastaabist. Otepää ja piirkonna elanikele mingeid olulisi muudatusi arsti-

abi saamisel ei toimu, sest eriarstid (günekoloog
ja kirurg) jätkavad oma tavapäraste tasuta vastuvõttudega, kuid soovime uuendusena pakkuda
mujal keskustes ennast igati õigustanud ja hästi
toimivaid tasulisi eriarstide vastuvõtte.
Esimene selline on günekoloogi vastuvõtupäev,
mis toimub reedel, 16. mail kell 9.00-13.00. Günekoloog dr. Aive Kalinina vastuvõtt sisaldab arsti
läbivaatust ja konsultatsiooni, ultraheliuuringut
ning vereanalüüsi. Vastuvõtt maksab patsiendile
30 eurot. Registreerimine arsti vastuvõtule toimub
telefonil 76 68 560 või kohapeal Otepää Tervisekeskuses, Tartu mnt 2.

Millised arstid Otepää Tervisekeskuses üldse
tegutsevad?
Otepää Tervisekeskuses töötab kolm perearsti:
dr. Evi Lill, dr. Gerta Sontak ja dr. Heiki Annuk.
Eriarstidest töötavad kirurg dr. Andrei Uksov,
silmaarst dr. Viljar Vihmann, psühhiaater dr.
Kadri Toomla, radioloog dr. Jelena Sõrg, günekoloog dr. Aive Kalinina, hambaravis dr. Veronika
Kivimäe ja dr. Liivi Meltsas ning ortodont dr. Erle
Raudam.

Otepää Tervisekeskuse juures on ka hooldekodu. Kuidas seal elatakse?
Praegu on hooldekodus 23 elanikku, kellest
enamik on Otepää piirkonna elanikud, kuid on
ka inimesi kaugemalt. Hooldekodu elanikud tunnevad ennast koduselt, nende eest hoolitsevad
pädevad spetsialistid.

Millisena näed sa ideaalset tuleviku tervisekeskust?
Tuleviku tervisekeskus Otepääl peaks baseeruma
perearstikeskusele, kus oleks lisaks perearstidele
palju eriarstide vastuvõtte, koos hea diagnostilise
baasiga ning õendusabi keskus.
Meil peab olema heal tasemel laboriseadmete park, et saada kiiresti analüüside vastused
ravi määramiseks. Samuti vajame tänapäevastele nõuetele vastavat digiröntgenit. Praegu peab
sellise röntgenipildi saamiseks sõitma Tartusse.
Eriarstide vastuvõtud tagavad meile lühemad
ravijärjekorrad ja sellest tulenevalt ka probleemide kiire lahendamise. Heaks näiteks on siin
kirurg dr. Uksovi praktika - paljudele otepäälastele on ta oma vastuvõtul pakkunud kiiret võimalust
pääseda vajalikule operatsioonile Võru Haiglasse.
Patsiendid on väga tänulikud ja rahul probleemi
kiire lahendusega.
Õendusabi keskus ei hõlma ainult klassikalist statsionaarset õendusabi (hooldusravi) vaid
ka koduõendusabi - püsiva tervisekahjustusega
inimene saab nii võimalikult kaua viibida kodus.
Samuti peab tervisekeskus olema eestvedajaks
tervise edendamisel ja terviseteabe levitamisel ja
tervislike eluviiside motiveerimisel. Seda tegevust
oleme juba alustanud - südamenädala tervisepäevadel käis meil täiendavalt tervist kontrollimas üle
100 inimese.
Ma pean oluliseks, et tervisekeskus arendaks
ka sotsiaalsemaid laadi teenuseid nagu näiteks
haigete inimeste transporti Tartusse haiglasse või
sealt koju jms. Ka selliseid mõtteid plaanime jõudumööda rakendada.

Otepää Vallavalitsus
annab rendile Linnamäe oru kinnistu

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel 5. aastaks rendile osa Linnamäe oru kinnistust pindalaga 16 190 m², katastritunnus 55601:004:1870, alghinnaga 5000 eurot aastas.
Kinnistu osa antakse rendile eesmärgiga pakkuda avalikkusele suunatud teenust (näiteks sportlik
tegevus, snowtubing, mäesuusatamine jms).
NB! Kinnistul kehtivad eritingimused.
Pakkumine tuleb esitada 09.05.2014. a kella 13.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises
ümbrikus märgusõnaga “Linnamäe org”.
Pakkumiste avamine toimub 09.05.2014. a kell 13.30 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuses ruumis
212.
Enampakkumise osavõtutasu ei ole. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast.
Tagatisraha tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele EE351010202008200001 SEB hiljemalt
08.05.2014.a.
Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel helistades ette (kontaktisik Mairo
Kangro tel 766 4810; 53 033 035).
Lisainfot pakkumiste tingimuste kohta vaata Otepää valla veebilehelt www.otepaa.ee rubriigist
„Enampakkumised ja hanked“.

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: Margit Prede,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

AMETLIK INFO
Otepää vallasises linnas Pühajärve tee 14A kinnistul (katastritunnus 55601:004:0025) asuvale üksikelamule.
Kinnitati Kaie Kõivisto taotlusel projekteerimistingimused Otepää külas Vahtramäe kinnistul (katastritunnus 63602:001:2020) abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Nikita Oissar taotlusel projekteerimistingimused Nüpli külas Rüakõrtsi kinnistul (katastritunnus 63602:002:1561) elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli
isikut.
Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: Esimees: Mairo Kangro – Otepää vallavalitsuse
planeerimise- ja ehitusteenistuse juhataja. Liikmed:
Kuldar Veere - Otepää valla vallavanem; Teet Reedi
- Otepää vallavolikogu keskkonna- ja planeeringukomisjoni esimees; Margit Prede - Otepää valla abivallavanem; Anneli Salumaa – Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja. Seati programmist toetatavate
valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 1. prioriteet
I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond; 2. prioriteet II
– kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 3. prioriteet III
- juurdepääsuteede valdkond; 4. prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
Määrati ühele isikule sünnitoetust 384 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128
eurot.
Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 96 eurot.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele isikule, kuna toetuse saamiseks taotluse esitanud isik ei
vasta määruse nõuetele.
Kutsuti Margus Mäll Sihtasutuse Otepää Turism
nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Imre Arro
Sihtasutuse Otepää Turism nõukogu liikmeks kolmeks
aastaks alates 16. aprillist 2014. a.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke
“Otepää valla kruusateede remondi- ja hooldustööd 2014“ hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati
pakkujad AS Kagu Teed, OÜ Anes-Veod, OÜ Maveter ja
OÜ Melior-M vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja
InfraRoad OÜ mittevastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati pakkuja edasisest hankemenetlusest.Tunnistati
pakkujate AS Kagu Teed, OÜ Anes-Veod, OÜ Maveter
ja OÜ Melior-M poolt esitatud pakkumused vastavaks,
kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides
esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Melior-M poolt
esitatud pakkumus summas 30 362,72 eurot ilma
käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke
“Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2014“
hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkujad AS
G4S Eesti ja General Security Service OÜ vastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS G4S Eesti ja General
Security Service OÜ poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja AS G4S Eesti poolt
esitatud pakkumus summas 9 755 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Määrati spordiürituste korraldamiseks toetust: 1.
Noortesport MTÜ 500 eurot Tänavakorvpalli Eesti
Meistrivõistlused 2014 Otepää etapp; 2. MTÜ Tartu
Spordiselts Kalev 150 eurot Otepää kergejõustikuvõistlus Käärikul; 3. MTÜ Otepää Üritused 500 eurot
Otepää Jooksutuur 2014.

SÜNNID
Lennart Jõe
Aliise Oja

16. aprillil
8. aprillil

Sihva külaselts kutsub kõiki 30. aprillil
kell 20.00 Pühajärve kooli tantsuõhtule.
Tantsuks mängib K-2.
Pilet kuni kella 21.00 3 eurot, hiljem 4 eurot.

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 9. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Draamastuudio 5. tegevusaasta on taas edukas
Tänavu täitub Otepää Draamastuudiol juba
5. tegutsemisaasta ja nagu stuudiole kombeks,
osututi jälle võidukaks. Seekord siis Valgamaa Harrastusteatrite festivalil Tsirguliinas,
kus parimaks noornäitlejaks kuuluti Diana
Zimbrot, kelle etendus „Minu viimased 4
kuud“ valiti esindamaks Valgamaad KaguEesti maateatripäevadel Võrus.
Viimane preemia on üks järjekordsetest,
mille trupi liikmed on 5 aasta jooksul kogunud
festivalidelt Monomaania, Harrastusteatrite
ja Kooliteatrite festival. Need on olnud etenduse-, näitleja-, algupärase näidendi ja lavastajapreemiad.
Lühidalt arvudest: 5 aasta jooksul on lavastatud 15 etendust, sealhulgas 9 monoetendust.
Kõik nad põhinevad algupärastel näidenditel,
mille autoriteks on trupi liikmed. Tõenäoliselt just viimane muudabki Draamastuudio
Otepääl ühe eripäraseimaks kultuurikollektiiviks. Preemiate arvult (üle 11, sh ka kõige
värskem video- ja teostuse eripreemia KaguEesti Maateatripäevalt), võib Draamastuudiot pidada üheks edukaimaks kollektiiviks
terves Valga maakonnas.
Läbi nende 5 aasta on Draamastuudiot loonud ja kujundanud 21 inimest. Eriti
tänan Diana Zimbrotit, kes on lisaks värskele Valgamaa parima noornäitleja preemiale võitnud näitleja- ja algupärase näiden-

30. aprill kell 13.00 Otepää Raekoja saalis NALJAPÄEV.
Nalja teeb Tõrva Tilde, musitseerib Arvu Meltsas. Esinevad
Laulurõõm ja Tantsurõõm. Korraldavad Otepää Pensionäride
Ühendus ja Otepää Kultuurikeskus.

10. mail kell 12.00 Otepää Gümnaasiumis Aasta Ema kontsert. Valla Aasta Ema tunnustamine.
Kell 12.30 sündinud lastele sünnikirjade üleandmine.
Korraldab: Otepää Naisselts ja Otepää Gümnaasium koostöös Otepää
Vallavalitsusega.

15. mai kell 19.00
Otepää Palveränduri kirikus emadepäevale
pühendatud kontsert. Maria Listra (sopran), Piia Paemurru
(klaver). Sissepääs prii. Korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös
Palveränduri kiriku ja Pille Lille Muusikute Fondiga.

Kohvik-restoranis l.u.m.i
dipreemia etenduste eest „Oi-Oi-Oidipuses“
ning „Hetk Paradiisis“; samamoodi arvukalt
näitlejapreemiaid võitnud Tairi Jõed, kes on
otsustanud jätkata oma karjääriteed professionaalse teatriga, õppides UK-s näitekunsti;
Maarit Stepanovit, kes kirjutas Draamastuudio esimese eduka näidendi „Heroiin“, mis
valiti 2010. aastal Valgamaa Kooliteatrite festivalil parimaks etenduseks, aga kelle repertuaari kuulub veel algupärane näidend „Oi-OiOidipus“; Mia Melanie Saart – Otepää 2013.
aasta Noortalent, keda valiti ka Monomaanial
parimaks noornäitlejaks tänu oma monoeten-

dusele „Raudhammas“; Ott Rõngast tema
hääletreeningute ja panuse eest multimeedias (sh abi eest Draamastuudio esimese mängufilmi „Pähklipäeva“ eest); Margus Mölli,
Ene Prantsu ja Ilmo Tamme nende koostöö,
õpetuste ja jagatud kogemuste eest Otepää
Teatris.
Nagu mul on proovides ikka kombeks
öelda: Teie oletegi Draamastuudio! Aitäh, et
olete loonud sellest nõnda eduka ja erilise kollektiivi.
KERLI ADOV, Otepää Draamastuudio juhendaja

Otepää lapsed olid edukad Valgamaa lauluvõistlusel
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimunud
lauluvõistlusel „Valgamaa laululaps 2014“
osales ligi poolsada last, esikoha oma vanuserühmas sai Otepää laulutüdruk Loore All.
Võisteldi viies vanuserühmas: 3-7-, 8-10-,1113-,14-16- ja 17-19aastased. Kolme esimese
vanuseastme võitjad pääsesid edasi saatesarja „Laulukarussell 2015”. Otepää laululastel
läks väga hästi. Lisaks esikohale saadi kaks
teist kohta (Hans Markus Danilas ja Laura
Danilas) ning hulgaliselt eripreemiad (Maarja
All, Karl Silmere, Gertrud Aasaroht).

Parimad laululapsed:
3-7aastased
1. Loore All. Esindab Valgamaad ETV saatesarjas “Laulukarussell 2015”. (Otepää lasteaed Pähklike, laulustuudio Laulupesa, juhendaja Airi Liiva).
11- 13aastased
2. Hans Markus Danilas (Otepää Gümnaasiumi, juhendaja Eve Eljand)
14-16 aastased
2. Laura Danilas (Otepää Gümnaasium,
Ülenurme Muusikakool, juh. Ursel Oja)

Eripreemiad:
1. Maarja All (Otepää lasteaed Pähklike,
juhendaja Meeli Rammul) - nunnumeetri eripreemia.
3. Karl Silmere (Otepää Gümnaasium,
juhendaja Livia Kuuskvere) - kaunis vokaal.
10. Gertrud Aasaroht (Otepää Gümnaasium, juhendaja Eve Eljand) - kaunim hääl.
Täname kõiki laululapsi ja nende juhendajaid eduka esinemise eest!
MONIKA OTROKOVA

Muusikaline tegevus on täiuslikeim tegevus
lasteaias. Märkamatult õpime muusika kaudu
arvutama, lugema, teistega arvestama. Saame
tugevamaks, osavamaks, hoolivamaks, oleme
abivalmid, kannatlikud, julged. Areneb keel
ja sõnavara. Muusika peab andma rõõmsaid tundeid, häid emotsioone. Ainult rõõm
arendab. Tähtis on positiivne enesehinnang: mina oskan, mina suudan, mina saan
hakkama! Oluline on tunnustamine.
Kõik meie lasteaia lapsed on tublid ja
andekad. Kõik lapsed tahavad laulda, tantsida, pilli mängida, sporti teha, luuletusi õppida,
näidendis rolli saada, joonistada, meisterdada.
Kõik lapsed tahavad mängida.
Iga laps peab saama kogeda õnnestumise
tunnet. See kasvatab lapses julgust. Julgust üksi
midagi ette võtta, üksi solistina laval esineda.
Laps võtab omaks selle, mis talle meeldib. Iga
lapse arengukiirus on erinev. Kõikidest lastest
ei pea saama lauljat, muusikut, tantsijat, sportlast. Tähtis on rõõm. Rõõm, mida ühest või
teisest asjast kogetakse. Laps peab tundma
rõõmu oma saavutustest.
Pähklikese Laulukarussell, Valgamaa Noor
Talent, Otepää Laululaps, Valgamaa Laululaps – suured muusikalised ettevõtmised
on selleks õppeaastaks seljataga. Lavanärv,
kogemus, musikaalsus, esitus, kleidid, kostüümid... Õnnestumine!
Uudis ei ole seegi, et Pähklikeses kõik lapsed
laulavad! Jah, võimalik! Igal aastal toimub
Pähklikese laulupäev, kus paneme Lauluka-

russelli rohke laste osalusarvuga pöörlema.
Iga aastaga on Otepää Laululapse konkursil suurel laval üha rohkem lapsi bändi saatel
muusikalist kogemust saamas, igal aastal Valgamaa lauluvõistlusel osalemas.

LUGEJA KÜSIB

Miks Otepää Vallavalitsus annab rendile Linnamäe oru, kus varem tegutses Snowtubing?

Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aadressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipuväljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.
Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab
hiljem lehes vastused.

26. aprillil kell 19.00 külas KADRI ADAMSON. Näitleja, kes on
tuttav sadadele tuhandetele teatri- ja telesõpradele, räägib
oma töödest. Vestlust veab Veikko Täär.
Sissepääs TASUTA. l.u.m.i armastab naljakuud!

SPORDIÜRITUSED
30. aprillil
Otepää kesklinnas Volbriöö teatejooks.
Start ja finiš Tehvandi staadionil kell 20.00. Kogunemine
stardipaigas kell 19.30. Võistkondade registreerimine kuni
29.04.2014. Korraldab Otepää vald. Info: Harald Laidre 5886 5315
30. aprillil
Trepimägi. Valgamaa I orienteerumiskolmapäevak. Start on avatud 16.00–19.00. Korraldab: Otepää
Spordiklubi. Info: Voldemar Tasa 515 0092.

Otepää Avatud Noortekeskus
Seoses noortekeskuse juhataja välislähetusega on noortekeskuses asendaja.
Vaata lähemalt: www.noortekeskus.otepaa.ee.
Vaheajal toimus noortekeskuses joonistus- ja jutuvõistlus
“Suve ootuses”. Kohapeal meisterdati kaunid tööd ning tehti
juurde jutt, mida soovitakse suvel korda saata või teha. Finaalis osalevatest töödest said kõik oma lemmiku valida Otepää ANK facebooki fännilehel. Kõige rohkem hääli kogusid:
Bärbel Moros ja Enelin Terav, II koht Laivy Koppas ning III
koht Eliis Tasa. Finaali jõudnud osalejaid ootab väike auhind,
mille saab kätte noortekeskusest. Joonistus- ja jutuvõistlust
toetas Otepää vald.
Tantsuklubi FeelingGood tantsijad osalevad tantsufestivalil
Kuldne Karikas 2014.
24.-25. mail toimuval võistlusel osaleb ligi 16 Otepää valla
noort tantsijat. Kahepäevasel festivalil osaletakse show- ja
tänavatantsus nii soolode, duode kui ka grupikavadega.

Laul on pop!

Head Otepää Teataja lugejad!

KULTUURIÜRITUSED

Õppekäik Taevaskotta

Kas laps peab viisi?

Väga sage küsimus. Usun, kui süvendatult
tegeleda, on viisipidavus lapses arendatav. Kui
sportlane treenib iga päev oma keha, lihaseid,
on võimalik lauljal treenida oma häält, lauldes
iga päev. Laulda üksi, koos sõbraga, koos
rühmaga. Laulda toas, õues...

Kui keeruline on helikõrgust tabada?

On ikka. Aga järjepidevus ja individuaalne töö
annab tulemust. Iga laps võtab omaks selle,
mis meeldib talle sobival ajal. Palju oleneb
sellest, millega kodus süvendatult tegeldakse,

Linnamäe oru rendileping oli sõlmitud viieks
aastaks. Nüüd sai see aeg täis ja vallavalitsus
korraldab uue konkursi. Siinkohal tunnustan
eelmist rentnikku, Eesti Lumeliuglemise Liit
MTÜd talvise meelelahutuse pakkumise eest
Otepääl.
Oleme väljakuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise Linnamäe oru kasutamiseks, mille eesmärk on pakkuda avalikkuse-

mida on laps vanematelt pärinud ja keda lapsevanemad oma lastes näha tahavad: lauljat,
pillimeest, muusikut, sportlast. Ainult rõõm
arendab! Rõõmus laps, rõõmus õpetaja, sõber,
ema, isa...
Selleks, et laps üksi suurele lavale esinema
viia, on läbitud pikk tee. Ja et viia suur hulk
lapsi lavale, on seljataga terve talv individuaalset tööd. Laulu valik, helistiku sobivus, lavale
tulek-minek, kummargus, kniks, emotsioon,
naeratus, diktsioon, laulusõnad, suhtlemine publikuga, üksteisemõistmine, usaldus,
koostöö.
Olen lasteaia muusikaõpetaja. Minu
eesmärk on anda kõigile lastele võrdselt
armastust muusika ja laulu vastu. Laul on pop,
meie seas, sõber, seda teadma pead...

15. aprillil käisid Pühajärve kooli algklasside õpilased õppekäigul Taevaskojas. Ilm oli suurepärane ja õhus oli tunda
kevade hõngu.
Koos retkejuhtidega asusime uusi teadmisi omandama.
Mida uut õppisime? Saime teada, mis on roheline energia
ja kuidas vanasti elektrit saadi. Uurisime, kes elavad puul ja
puus ning missuguseid puid ja loomi Taevaskoja põlismetsas leidub. Lindudest tutvustati meile pöialpossi, vesipappi
ja kaldapääsukest. Kõige suuremat huvi tundsime jäälinnu
elu vastu, keda Ahja jõe ääres võib kohata. Meil teda näha
ei õnnestunud. Kuulasime Taevaskoja legende, otsisime vanapagana tegevusjälgi ning karastasime end Emalätte veega.
Õppimine looduses vaheldus lõbusate mängudega.
Lõpuringis sai igaüks rääkida, mis talle meeldis ning meelde jäi. Laste arvates oli õues õppimine tore ja vaheldusrikas.
1. – 3. klass ja õpetajad

ja Tallinnasse

le suunatud teenust (näiteks sportlik tegevus,
snowtubing, mäesuusatamine jms).
Konkursile on oodatud osalema kõik
ettevõtjad, s.h ka senini teenust pakkunud
ettevõtja.
Oleme kindlad, et konkursi käigus leitakse
atraktiivne kasutus Linnamäe orule.

10. aprill oli osale õpilastele eriline koolipäev. Nimelt käisid
Pühajärve ja Palupera põhikooli 9. klass ning Puka keskkooli
12. klass õppekäigul Riigikogus. Taolised koolipäevad on
kindlasti hea vaheldus rutiinsele koolitööle. Teekond pealinna poole algas hommikul enne tunde. Õpilaste seas oli ka
neid, kelle huvi poliitika vastu on jahe ning see osa ootas
pigem poeskäiku.
Toompeal võttis meid vastu Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Ekskursioon algas kõige tähtsamas paigas – istungisaalis. Härra Ratasega rääkisime päevakajalistest teemadest
nii Eestis kui mujal. Käsitlemata ei jäänud ka hetkeolukord
Ukrainas. Seejärel saime uudistada Valget Saali ning meile
tutvustati ka hoone ajalugu. Viimasena näidati meile Pika
Hermanni torni, kust avanes imeline vaade Tallinna linnale.
Einestasime Riigikogu sööklas. Pärast Toompea külastust
käisime Eesti Panga muuseumis. Huvitaval näitusel nägime
muu hulgas ka ehtsat kullakangi ning erinevaid rahasid, mis
aegade jooksul Eestis käibel olnud. Muuseumi teises osas
saime proovida interaktiivseid mänge.
Päev lõppes Ülemiste keskuse külastusega. Lõbusa meeloluga alustasime sõitu tagasi Lõuna-Eestisse.

Vallavanem KULDAR VEERE

Priit Peterson ja Joonas Rello

Otepää Lasteaia Pähklikese maja
muusikaõpetaja MEELI RAMMUL
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Talgud sinu koduvallas,

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
15. aprillil 2014
Kehtestati Koduteenuste osutamise kord.
Otsustati lugeda ülevaadatuks ja jätta kehtima Palupera
valla üldplaneering (kehtestatud Palupera vallavolikogu
otsusega nr 1-1/25, 20.12.2011) koos hiljem kehtestatud
detailplaneeringutega tehtud muudatustega. Kinnitati
üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
Otsustati toetada OÜ Metsakohin maavara kaevandamisloa andmist Makita kruusakarjääris tingimusel,
et kaevandaja fikseerib naaberkinnistute salvkaevude
veetasemed enne kaevandamise alustamist ja järgneva
aasta jooksul kahel korral ning edastab seire tulemused
vallale ja Keskkonnaametile.
Anti nõusolek Nõuni algkooli ehitise tasuta avalikuks
kasutamiseks (v.a. sotsiaalkorter I korrusel ja ühiskasutusega tualettruum) Nõuni Purjeklubile kuni 31.12.2022.
Edasiselt on kokkuleppe saamisel ühingul taas eesõigus
ehitise kasutamiseks. Ühing kasutab ehitist purjeklubi
seminaride, koolituste ja laagrite jmt läbiviimiseks, purjetamisvarustuse hoiustamiseks ja piirkonna seltsitegevuse
edendamiseks. Samuti tuleb ühingul korraldada ja finantseerida hoone renoveerimise ehitusprojekti koostamist.
Ühing kohustub esitama ehitise renoveerimiseks Euroopa
Liidu struktuurifondidesse taotlusi, eelnevalt need vallaga kooskõlastades. Rahastuse saamisel kohustub vald
tasuma ühingu omaosaluse ja valla osaluse projektis.
Moodustati Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks jaoskonnakomisjonid järgnevalt:
Valimisjaoskond nr 1 Hellenurme kultuurimajas. Komisjoni esimees Toomas Kikas. Liikmed Heldi
Laks, Maimu Noorhani, Merike Terve, Maire Voolaid.
Asendusliikmed Marilin Martinson ja Heli Elbson.
Valimisjaoskond nr 2 Nõuni kultuurimajas.
Komisjoni esimees Aili Keldo. Liikmed Maria Lall, Arno
Maranik, Külliki Reim, Hilja Tamm ja Vaike Viks.
Kehtestati reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord.
Anti nõusolek Palupera vallavalitsusele toetada 300
euroga valla eelarve reservfondist MTÜ OK Ilves poolt
korraldatavat Eesti suurimat orienteerumisvõistlust
ILVES-3 Räbi külas 2-3. mail 2014. Kolmas päev toimub
Otepääl.
Kehtestati Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord. Seaduse täitmiseks korraldatakse õppepäev
piirkonna deklarantidele Hellenurme hooldekeskuses
6. mail 2014.
Vallavalitsus teavitas olulisematest menetlustest
lähiajal, sh Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Lustiääre kinnistu jagamine ja ettevalmistused
osa võõrandamiseks jm).

ammuta inspiratsiooni ning registreeri ka enda talgud või leia
sobiv kaasalöömiseks http://talgud.teemeara.ee/events

Hellenurme Noortekeskuse koristustalgud 3. mai kell 13-18
Talgute eesmärk ja hüvang: Talgu eesmärgiks on korda teha noortekeskuse ruumid ja hoov, et
noortel oleks hea seal oma vaba aega veeta ja ilusaid ilmu õues nautida.
Talgutööd: Akende pesu, värvimine, väiksemad remonttööd, riisumine, hoovi koristus.
Kaasa võtta: töökindad, reha ja hea tuju.
Kogunemine: Hellenurme Noortekeskuses kell 13.00.
http://talgud.teemeara.ee/events/hellenurme-noortekeskuse-koristustalgud

Lammutamine rõdu ehitamiseks

Talgutööd: Kivide ladustamine, ehitusjäätmete sorteerimine. Haljasala laiendamine.
Talgulistele pakutav: Veskitutvustus, veskisöök, veskijook, veskisuveniir igale talgulisele.
Kogunemine: Leivakoja juures kell 11.00, pakume saabumisampsu.
Hellenurme Veskimuuseum on viimane vee jõul töötav püüli- ja jahuveski Eestimaal. Tule ja anna
oma panus veskihoone korrastamisele!
http://talgud.teemeara.ee/events/lammutamine-rodu-ehitamiseks-1

Neeruti külaplatsi korrastamine

3. mai kell 10-12

Talgutööd : Vaatame üle platsi, mis saame veame ära, kui vaja lükkame püsti ja kui ei saa, siis jätame
sinnapaika.
Talgulistele pakutav: Vastavalt tööle tuleb ka tasu :)
Kaasa võtta: Kaasa võib võtta kõik asjad mis tunduvad töötegemiseks sobilikud ja vajalikud ning
mida te ise kasutaksite töö tegemisel. :)
http://talgud.teemeara.ee/events/neeruti-kulaplatsi-korrastamine

Talgupäev Middendorffide
kabelipargis Hellenurmes
8. MAIL

Üks meeldejääv
päev

Alustatakse kell 14.

Middendorffide kabelipargi korrastamine

(võsa raie ja kokkuvedu, trimmerdamine). Valgamaa muinsuskaitsekuu üks traditsioonilistest
üritustest. Talgute lõpetamine Hellenurme veski
leivakojas. Kaasa kindad, trimmer, saag, reha. Talgujuht Mari-Liis Paris Muinsuskaitseametist tel.
5124252, mariliis.paris@muinas.ee ja Terje Korss,
tel. 5174740, terje@palupera.ee.

Teeme seekord jälle ära Nõunis!

Palupera Vallavalitsuse istungil

Et rõõmus roheline rohututt saaks leherisu alt
tärgata, oleks just sinu abi vaja, tore talguline!

17.04.2014 korraldati:

Ootame sind appi pühapäeval, 4. mail kell
11. Kogunemine palliplatsil. Suvel on ju igavesti
vahva palliplatsil palli kõksida, kui kõik rohetab.
Võta kaasa reha, hea tuju ja rõõmus meel. Värske
õhk, hea seltskond ja talgusupp meie poolt kauba
peale!

Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest määrati Kuuse 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kuuse, Koolitare-Vahtra tee katastriüksuse uueks
lähiaadressiks 5820002 Koolitare-Vahtra tee, KruusaPärdo-Vasila tee katastriüksuse uueks lähiaadressiks
5820019 Kruusa-Pärdo-Vasila tee, Hellenurme-PaluRäbi tee katastriüksuse uueks lähiaadressiks 5820011
Hellenurme-Palu-Räbi tee, Kusma-Madala teelõik
katastriüksuse uueks lähiaadressiks 5820051 KusmaMadala-Oja tee, Uibo-Ronga tee katastriüksuse uueks
lähiaadressiks 5820066 Uibo-Ronga tee ja Mäkketõusu
tee katastriüksuse uueks lähiaadressiks 5820026
Mäkketõusu tee.
Määrati riigi omandisse taotletavatele maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustele nimed: Makita külas
piiriettepanek nr AT1311110079 – Aakre metskond 311;
Neeruti külas piiriettepanek nr AT1112160023 – Aakre
metskond 312; Miti külas piiriettepanek nr AT1112160030
– Aakre metskond 314 ja Miti külas piiriettepanek nr
AT031020188 – Aakre metskond 315.
Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜle
Astuvere külas Astuvere alajaama 0,4kV fiider F3 nõuetekohasuse tagamise projekteerimiseks.
Valla teeregistris olevate teede greiderdamise lihthankele laekunud pakkumus ASlt Kagu Teed maksumusega 58 eur/töötund käibemaksuta tunnistati edukaks.
Valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorratöö
lihthankele laekunud pakkumus FIE Kalev Lõhmuselt
maksumusega 100 eur/üks ring tunnistati edukaks.
Anti peredele vajaduspõhist peretoetust kogumahus
124,67 eurot.
Määrati üks matusetoetus 130 eurot, üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 20 eurot ja üks hüvitis
lapsevanemale lapsele prillide ostuks 17,50 eurot.

10. mai kell 11-17

Kanepi harrastusteater esitleb

Nõuni kultuurimajas
kolmapäeval, 30. aprillil algusega kell 20
Leo Talimaa lustlikku lugu

„LONNI OTSIB MEEST“.
Pilet 3 €

Teisipäeval kunstiõpetuse tunnis pakub õpetaja
Marika tavaliselt välja ideid, millest joonistada võiks. Nii ka tol külmal talvisel olümpiakuu
päeval, kus õpetaja pakkus kahte valikut, millest
mina valisin Sotši taliolümpiaplakati joonistamise.
See tundus kõige mõnusam.
Joonistamisel mõtlesin, mis seal siis ikka olema
peaks:– mõned värvilised rõngakesed, maskotiloomad, natuke lund. Aga pidevalt tuli ideid aina
juurde, millest lõpuks plakat valmiski.
Suur oli üllatus, kui minu plakat Eesti Spordimuuseumi korraldatud taliolümpiaplakatite joonistusvõistlusel „Sotši 2014“ sai 3. koha.
Pidulikule vastuvõtul 14. aprillil ootas tänukiri,
kingikott, soe käepigistus laskesuusatajalt Grete
Gaimilt (pildil) ning olümpiakomitee presidendilt
Neinar Selilt, ühine tordisöömine, autogramm ja
ühispilt meie olümpialootusega. Need hetked jäid
meenutama üht toredat päeva!
DAJANA JUŠKIN, Palupera Põhikool

1. aprillist uus noortejuht

Palupera Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

AVAHOOLDUSTÖÖTAJA
töökoha täitmiseks.
Tööülesanded:
aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakaid
igapäevaeluga toimetulemisel.
Kandidaadilt eeldame:
kasuks tuleb hooldustöötaja kutsealane
ettevalmistus või varasem kogemus sotsiaalhoolekande vallas;
B-kategooria juhilubade olemasolu ja
sõidukogemus;
abivalmidus, kannatlikkus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime;
oma auto kasutamise võimalus.
Kandidaatidel palume esitada järgmised
dokumendid:
avaldus;
elulookirjeldus, s.h töö- ja teenistuskäik;
haridust tõendav dokument;
konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Dokumendid palume saata märgusõnaga „Konkurss“
hiljemalt 12. maiks 2014. a (k.a.) Palupera Vallavalitsusele aadressil Hellenurme 67514 Valgamaa või
digiallkirjaga e-posti aadressil: palupera@palupera.
ee. Info telefonil 767 9502.

Palupera vallavalitsus kuulutab välja alljärgneva hanke:
Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumusi
hiljemalt 2. mail 2014. a. kell 15.00 (laekumise tähtaeg) järgnevale tööle:

1. AS Kiirkandur Miti karjäärist
kruusa vedu
Kaevandaja karjääri saabumisel vajame pakkumusi kallur-alussahka (kandevõime 15-16
t, ca 10 m³) omavatelt ettevõtjatelt, kel kehtiv
teehoiutööde luba. Tellija tasub kruusa eest
eraldi AS Kiirkandurile. Kruus (ca 200 koormat)
tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija
poolt etteantud mahus ja valla teederegistris
asuvatele teedele.
Esitada ühe veokilomeetri maksumuse
kohta pakkumus, märksõnaks „Kruusavedu“.
Keskmiseks üheks edasi-tagasi otsaks võiks
arvestada 18 km. Pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust.
Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67514
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus või soovi korral e-post: palupera@palupera.
ee. Info tel. 76 79 501, 51 74 740.

Teade Palupera piirkonna
külade elanikele
Astuvere, Atra, Miti või Palupera küla kinnistuomanikud, kes soovivad AS Kiirkandur
karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga looduslikku kruusa, toimige nii: teatage
vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti:
palupera@palupera.ee) enda andmed – nimi,
talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed.
Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jällegi teile, st kuna võite
oma kruusale ise järgi minna jms.
Vallamaja on vahendajaks siis seetõttu, et
kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus tähendab, et
tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn
2,97 eurot, 15 tonni siis 44,55 eurot. Maksta
saad kohapeal sularahas.
Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

Olete oodatud reedel, 9. mail

Olen Palupera valla kohalik noor. 2008. aastal lõpetasin Palupera Põhikooli ning peale seda jätkasin
õpinguid Otepää Gümnaasiumis. Tartu Kutsehariduskeskuses omandasin hotelliteeninduse ja majutusteenuste korralduse erialad.
Värske noortejuhina tahan innustada noori
rohkem tegutsema ja kaasa rääkima neile olulistel teemadel. Samuti soovin panustada oma koduküla ja valla noorte elu edendamisse, korraldades
üritusi, mis ühendaks kõiki külaelanikke ja tekitaks
suurema kogukonnatunde ning elavdaks külaelu.
Loodan kõigi noorte ja külaelanike meeldivale
koostööle.
Hellenurme-Palupera piirkonna
noortejuht KERSTI VOOLAID

algusega kell 19

Nõuni kultuurimajja

KEVADKONTSERDILE
„Sulle laulan oma kaunimad laulud,
sulle tantsin oma ilusamad tantsud
kallis ema, vanaema, naabritädi...“
*traditsiooniline tordioksjon
(kui soovid toetada laste toimetamisi – võta
magus või siis soolane tort kaasa oksjonile).
*kohvilaud.
*...ja loomulikult ÜLLATUSED!

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

PUKA

25. aprill 2014
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Tuleohutusalane koolitus Aakre lastele

Puka Vallavalitsuses

E

nne kevadpühi käisid Aakre koolis Päästeameti Lõuna päästekeskuse päästjad ja
ennetusbüroo vanemspetsialist Merle Liba
rääkimas üldhariduskoolide 1.-3. klassi õpilaste
projektist „Tean tulest“.
Koolimajas vaatasid lapsed õppefilmi ja täitsid
töölehti. Koos saadi teadmisi tuleohutusest, suitsuanduri vajalikkusest, käitumisest tulekahju
korral, päästeteenistuse kutsumisest sündmuskohale ja paljust muustki. Lapsed teadsid lahendusi
võimalikele ohtudele: järelvalveta küünal kustutada, tikud kõrgele kappi ja küttepuud ahjusuu
eest eemale. Saadi teada aga näiteks ka veel seda,
et pealtnäha korras, kuid ülekoormatud pikendusjuhe on ohtlik. Täna pidas veel vastu, kuid
homme võib juhtuda õnnetus.
Poiste jaoks ootas põnevam osa õues. Päästjad näitasid tuletõrjeautot ja selle juurde kuuluvaid abivahendeid. Päästja Kalle Selleke kustutas kiiresti kooli murul toimunud kujuteldava
tulekahju vahuga ära. Nagu oleks talv tagasi
tulnud. Päästjad selgitasid vahuga kustutamise
eeliseid vee ees.
Iga laps sai tuletõrjujate kiivrit pähe proovida
ja tulekustutiga töötamist harjutada. Katsusime
ka hapnikuballooni raskust ja nägime päästjate

Õpilased ja õpetaja Eda Luht päästevarustusega tutvumas.
tulekindlat varustust, mis kokku kaalusid päris
palju. Tuletõrjuja peab ikka väga tugev olema,
et kõike seda seljas kanda ja siis veel kannatanu
hoonest välja tirida. Tublid mehed!

Täname Lõuna päästekeskust ja Otepää
komandot meeldejääva ja õpetliku päeva eest!
Aakre kooli õpetajad EDA LUHT ja LIINA LAASER

Südamenädala spordipäev Puka lasteaias
Eelmisel nädalal toimunud üle-Eestilise südamenädala raames rääkisime lasteaias tervislikust
toidust ja spordi kasulikkusest tervisele, seega ka
südamele. Igal hommikul korraldasime rühmatoas hommikuvõimlemise.
Nädala keskel aga toimus lasteaia õuel “Suur
Südamenädala Spordipäev”. Kogunesime õue ja
alustasime soojendusharjutustega. Selles osales
kogu lasteaia pere. Edasi aga rivistasime rühmad
eraldi ja liikumisõpetaja Ewe-Ly selgitas, millised ülesanded tuleb kõikidel täita. Et asi oleks
ametlik, võeti iga lapse ülesande sooritamise aeg
ja pandi see diplomile kirja, et oleks ka kodus
emale-isale näidata.
Alguses hüppasime rõngast rõngasse. Vahemaad rõngaste vahel olid valitud vastavad laste
eale, nii et kõik, kes püüdsid, said hästi hakkama.
Rühmaõpetajad olid sekretärirollis ja kirjutasid
kõik sooritustele kulunud ajad paberile.
Teiseks jätkus vigurjooks pallide vahel. Kõiki
osalejaid saatsid pidevalt teiste laste ergutushüüded. Seejärel pandi pall laste mängukärusse ja
selle käruga tuli nende samade rõngaste vahel
slaalomit sõita. Otse loomulikult pidi pall jääma
kärusse. Enamasti ta sinna ka jäi: Aga kui juhtus
maha kukkuma, sai selle ju tagasi panna. Viimaseks kohustuslikuks alaks oli ratastega rõngaste
vahel vigursõit. Kellel ratast ei olnud, laenas selle
koos kiivriga sõbra käest. Kui võistlus läbi, järgnes
AngryBirds’i pallimäng kahe võistkonna vahel

AMETLIK INFO
Väljastati projekteerimistingimused ehitusprojekti
koostamiseks Puka vallas Puka alevikus Metsa tn 1 asuva
maaüksuse (katastritunnusega 60802:003:1900) omanikule elamu ehitamisel.
Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜ
projekteerimisülesannetele: 1) Nr 20637 Asula alajaama
0,4 kV fiider 6 nõuetekohasuse tagamiseks Kibena külas,
rajatakse uus kompleksalajaam koos maakaabelliiniga
Toome ja Kibena talu elektritarbijate toiteks, fiider F6
demonteeritakse osaliselt; 2) Nr 20728 Aakre külas asuva
Siimoni maaüksuse elanike kliendiprobleemi lahendamiseks Veereküla alajaama 0,4 kV fiider F2 rekonstrueerimiseks maakaabelliiniks; 3) Rebaste külas asuva Jõerootsi
Aj F2 nõuetekohasuse tagamiseks.
Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
poolt Osaühingule KESTO OÜ (registrikood 10089544),
aadress Paljassaare 9a, 10313 TALLINN) jäätmeloa andmisega ohtlike jäätmete (käitluslitsents OJKL nr 0241)
kogumiseks ja veoks Valga Maakonnas.
Jalgpalliklubi FC Elva klubi koosseisust on valitud
osalema Soomes toimuval Kokkola Cup 2014 võistlusreisil
Puka vallast Henri Härm ja Robin Paring. Võistlused toimuvad 16. - 21. juulini 2014. Vallavalitsus toetab osalejaid
võistlustel osalemise kulude katmisel 100.- euroga.
Nõustuti Pühaste külas asuv Jansu katastriüksus
(katastritunnus 60801:001:1430) jagamisega kaheks
Jansu, sihtotstarbega elamumaa ja Taga-Jansu, maatulundusmaa; Rebaste külas asuv Mäe-Helmi katastriüksuse (katastritunnus 60801:001:2172) jagamisega kaheks
Mäe-Helmi ja Helmipõllu, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
Otsustati maksta toimetulekutoetust aprillikuus kolmele, ühekordset toetust kokku 205 eurot seitsmele, sünnitoetust 150.- eurot ühele ning matustetoetust 70.- eurot
ühele taotlejale.

SÜNNID
Mia Maarika Mollok

14. aprillil

PUKA KESKKOOL
kuulutab välja konkursi

õppealajuhataja ametikohale (0,5)
alates 2014/2015 õppeaastast.

- ühed olid linnud ja teised notsud. Mängus tuli
suur pall väiksemate pallidega lüüa üle vastasvõistkonna piirjoone.
Spordipäeva lõpetas autasustamine. Iga laps sai
diplomi, hea tuju ja liikumisrõõmu. Lapsed olid

päevaga väga rahul ja rõõmsameelsed ja kuigi
kõigi südamed põksusid võistluse lõpus kiiremini
kui muidu, tuli see ainult kasuks.
Põngerjate rühma õpetaja MILVI REBANE

Kandidaatidel esitada avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide
koopiad 9. juuniks 2014 a. aadressil: Kooli 3,
67217 Puka, Puka vald, Valgamaa.
Lisainfo telefonil 5096142.

Puka Lasteaed
otsib oma meeskonda

Puka Vallavalitsus
müüb
14. mail 2014. a kell 10.00 Kooli 6 ruumides
toimuval suulisel enampakkumisel

2-toalise korteriomandi
(üldpind 48,6 m, remonti
vajav) alghinnaga 3200 €.
Katastritunnus 60803:001:1981,RO nr 2129240,
aadress Ääre 5-5 Puka alevik.
Osalustasu 10 €, tagatisraha 10% eseme alghinnast (32 €) tasuda vähemalt 1 tund enne enampakkumise algust kohapeal vallavalitsuse kassasse või Puka Vallavalitsuse arvele SEB Pank
EE 4410 1020 2000 58 00004, selgitus Ääre 5-5
oksjon.
Avaldusi enampakkumisel osalemiseks võtame
vastu 12. mai 2014 kell 16-ni.
Info tel 76 69414.

Hajaasustuse programm 2014
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni.
Programmi elluviimist Puka vallas koordineerib
Lea Madissov. Info tel. esmaspäeviti 9.00-12.00 766
84 43 või e-postiga: lea.madissov@puka.ee.

Talgud sinu koduvallas,
ammuta inspiratsiooni ning registreeri ka enda talgud või leia
sobiv kaasalöömiseks http://talgud.teemeara.ee/events

kokka 1,0

(vajadusel ka 0,3) ametikohale.
Avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata aadressile:
Võru mnt. 10, Puka alev, 67217, Valgamaa
või nele.bend@hotmail.com.

Puka turg ootab müüjaid ja ostjaid!

Puka noored, Teeme ära!

3. mai kell 12-17

Talgute eesmärk ja hüvang: Eesmärgiks teha korda Puka staadion, järv ning võrkpalliplats ja seda
selleks, et sealne ümbrus oleks ilusam ning noortel oleks parem seal käia.
Kogunemine: 12:00 Puka kultuurimaja ees
Korraldab noortegrupp: Kertu Tilga, Ariane Sarv, Merlicande Lehtsaar ja Laura Melk. Neid on
põhjust eeskujuks seada kõikidele Valgamaa noortele.
http://talgud.teemeara.ee/events/puka-noored-teeme-ara

Rebaste küla talgud

3. mai kell 9-18

Talgute eesmärk ja hüvang: Rebaste küla piires olevate maanteekraavide ja teeäärte koristamine
prahist, bussipeatuste ja paviljonide koristamine,võimalusel ka küla läbival Puka-Aakre maanteelõi
gul asfaldiaukude lappimine. Et vedelev praht ei riivaks silma. Vähemalt sellel ajal, kui me koristame teeääri ei viska keegi oma kohvitopsi autoaknast välja.
Talgulistele pakutav: Nauding tehtud tööst ja puhtamast elukeskkonnast, õhtul küla kiigeplatsil
väike talgutuli (nagu eelnevatel aastatel), kuhu kõik on oodatud. Igal oma piknikukorv on tere
tulnud.
Kogunemine: Rebaste küla,Põllumeeste talu kell 9.00
http://talgud.teemeara.ee/events/rebaste-kula-talgud

Puka alevikus A ja O kaupluse kõrval
aadressil Kooli tn 6 b on avatud turuplats.
Turupäevad on kord nädalas
reedesel päeval.
Müügikoht tasuta.
Tule turule kauplema!

Aakre külaselts kutsub
1. mail kell 12 Aakre külas
KEVADINE KIRBUTURG
Osta-müü-vaheta!
EriƟ oodatud on rohevahetajad.
Kell 14.00 kohalike laste etendus BuraƟno
ainetel.
Lisainfo: KersƟ Salujõe, tel. 5119856,
kersƟsalujoe@gmail.com.

6

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

SANGASTE
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Minasina ja sinamina

Ö

eldakse, et inimeses on vähemalt kaks
mina. Mõnikord on ka rohkem. Sisemine
dialoog iseendaga iseendas on oma olemuselt üks kirglikumaid ja vastandlikemaid. Eks me
ju kõik ole seda mingil kujul kogenud. Sama lugu
on ka sellest johtuvalt mõnikord inimese eri arvamustega ühe ja sama asja kohta. Et siis täna olen
sel arvamusel ja homme teisel. See on küll mõneti
paradoksaalne, teisalt aga inimlik.
Arvamus kujuneb sellest, millist infot inimene
kusagilt saab. Poenurgatagune info loob ühe pildi,
kuulujutud teise ja kained numbrid kolmanda.
Seepärast saab karupoeg Puhhilikult öelda, et millisest purgist mett sööd, sellise purgi kaane järgi
mesi ka maitseb. Ja ka see on inimlik. Just seetõttu ja taolise inimlikkuse pärast arvatakse ka vallas
erinevatest asjadest erinevalt.
Nii lihtsameelne ja igav pole isegi mina, et
oodata kõigilt ühtemoodi mõtlemist ning ühtede
ja samade asjade vihkamist-armastamist. Ikka iga
mees armastab oma mütsi ja vihkab mõnda teist
lätut. (Vahel pole mütsi ollagi, aga ikkagi armastatakse ja vihatakse!)
Vallaametnikuna on mul kohustus aeg-ajalt
anda ka vallapoolne ülevaade valla asjadest. Eriti
just neist, mis kirglikumad ja intrigeerivamad.
Eks ta ikka ole läbi aegade olnud, et ametnikeõpetajate palgad, valla autod ja teehoole ning loss
on meiekandi põletavamad huvipunktid. Lühike
ülevaade siis ka neist asjust.

Valla autod
Vald kasutab Skodat (sotsiaal), Volkswagen
Sharani (vallavanem), Subarut (abivallavanem),
elektriautot (sotsiaal-avahooldus). Kõik autod,
v.a. elektriauto, on vanemad kui 5 aastat. Liisingut
maksame veel vaid Subaru eest, teised on väljaostetud autod.

Seetõttu on ka 2014. aasta autokulud väiksemad
eelnevate aastate omast. Kütusekulule on kehtestatud piirnormid.

Sangaste loss
Sangaste lossi kinnistu kuulub Sangaste vallale.
Seda rendib ja majandab SA Sangaste loss, mille
asutajaks on ka vald. 2013. ja 2014. a Sangaste lossile majandamiseks mingit rahalist toetust
vald andnud ja ka anda ette nähtud pole. Pigem
maksab loss ise 2014. a valla eelarvesse talveaia
taastamise projekti omaosalust. Põhiline (90%)
maksja on siin ikkagi Euroopa Liit ja mitte vald,
kelle eest maksab ka loss ise. Jooksva majandamisega saab loss ots-otsaga kuidagi hakkama.
(Minu isikliku arvamuse järgi võiks ka praegu
valla poolt pisut rahalist toetust lossile olla, et oma
vara majandamise mainele pisut kaasa aidata,
kuid siiani pole see veel saanud volikogult rahalist
tuge.)
Lossi tubli meeskond saab praegu veel kitsastes oludes hakkama, kuid edaspidi peaks ikkagi
mõtlema, kuidas arengus kiiremini edasi minna.

Teedehoole ja teed
Siin on nüüd nii, et mõnele on Keeni kergliiklustee väga õige tegu, teisele aga suisa kuradist ning
asjatu rahakulu. Teisalt oleks nii mõnedki head
asjad (nagu pansionaat näiteks) praegu tegemata,
kui oleks ainult harrastusökonomiste kuulanud.
On kuidas on, aga valmis see tee nüüd on. Paar
aastat tagasi langetas volikogu otsuse, et valmis
teeme selle tee igal juhul, ka vaatamata esialgse
projekti kallinemisele ja riigitoetuse samaksjäämisele. Fakt on, et kui me seda ise poleks teinud,
ei teeks seda meie eest ka hiljem peale võimalikku valdade liitumist enam keegi. Ja teeperv oleks

Jüripäeval jalgsi kooli

Teeme südamele pai!

olnud ainus pääsetee ja lunastus jalakäijale.
Teehooles valitseb arvamus, et kuna lumi jäi
tulemata, siis on vallas kapid säästetud sularaha täis ning kohe-kohe peab selle eest ehitatama
igasse hoovi fooriga asfalttee. Paraku on lumeohtrad talved oma ülekulu saanud teiste vallaasjade
arvelt ning raha lummematmise asemel saab nüüd
muretseda muude asjade pärast. Näiteks hööveldamise kvaliteet ja kruusaparandused jne. Oma
osa läheb ka veel kergliiklustee lõppviimistlusele.
Aga asjad saavad tehtud ka ilma totaalse hooldus- ja asfaldiorgiata. Teeparandused
saavad tehtud ning Sanva ootab ka uut Soomemaa höövlit, mis peaks loodetavasti töö kvaliteeti
kõvasti parandama.

Mida tehakse nn Sangaste ,,Punases majas“?
Võetakse maha tellisevooderdis, et saada teada,
kas seinad on omadega läbi või taastatavad. Seejärel saab valida lahenduse, kas vana maja taastamine või uue ehitamine vanale vundamendile.
Projekt saab tehtud ning loodetavasti paari aasta
jooksul saab Sangastes olema moodne arstikeskus
ja kogukonnamaja. Sellepärast ongi maja ,,paljas“.
Lihtsalt mädanev ja seenetav nostalgia ei maksa
eriti palju, vaja on midagi teha.
Palkadest vallas ja allasutustes, kui põnevusmaiuspalast räägime pisut hiljem, aga räägime
kindlasti!
Nii saidki tulisemad ja huvitavamad küsimised vastatud, iseasi kas kõik seda piisavaks peavad. Aga
küsida saab ju alati ka siis, kui kaardimoor midagi
muud ennustas.
Edulist ja lillelist külvikevadet kõigile!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Talgud sinu koduvallas,
ammuta inspiratsiooni ning registreeri ka enda talgud või leia
sobiv kaasalöömiseks http://talgud.teemeara.ee/events

Keeni külatalgud

1. mai kell 11-13

Talgute eesmärk ja hüvang:Keeni pargi koristus, edasiseks kasutuseks külapidude korraldamiseks.
Talgutööd : lehtede riisumine,okste korjamine, võimalusel põletamine. Kõik huvilised on oodatud
pargi koristustöödele, kaasa töövahendid ja hea tuju. Teeme pargi korda, et 22.juunil valla jaanitulel
ohutult sõnajalaõit otsida! Talgujuht Hiie Vähi, telefon 5198 1657; hiievahi@gmail.com.
Talgulistele pakutav: Tee ja suupisted.
http://talgud.teemeara.ee/events/kulatalgud-6
23. aprillil toimus Keeni koolis väga huvitav üritus: kogu
koolipere tuli jalgsi kooli. Sellega tehti head oma tervisele (kuna aprillikuu on kuulutatud liikumiskuuks) ja katsetati, kui hea on peatselt avatav kergliiklustee Sangaste
ja Keeni vahel.
Matk algas hommikul enne tundide algust Sangastest.
Õpilased ja õpetajad olid rõõmsas meeleolus. Ürituse
avakõne pidas Sangaste vallavanem Kaido Tamberg.
Ja siis anti start ning kõik hakkasid liikuma 5-kilomeetrisel teelõigul kooli suunas. Paar õpilast kasutas liikumiseks ka teistsugust võimalust: sõideti jalgratta ning
rulluiskudega. Matka turvalisuse tagasid politseinikud.
Jalgsirännak meeldis kõigile osalejatele. Matkajate
emotsioonid olid koolimajja jõudes kõrgel, kõik olid väga
õnnelikud. Leidus ka selliseid lapsi, kes läbisid distantsi
joostes.
Osalejad olid väga rõõmsad ja nii mõnigi arvas, et
sellist matka tuleks korraldada sagedamini, kasvõi igal
hommikul. Üks noormees rääkis, et sellise retke võiks
ette võtta ka ilma organiseerimata, võiks ju lihtsalt sõpradega jalutada. Isegi meie kõige pisemad, eelkoolilapsed suutsid rõõmsalt lõpuni vastu pidada.
Ka õpetajate seas pälvis üritus positiivseid sõnu. Kibe
kevadtuul puhus küll otse vastu, aga see ei peatanud
kedagi - päike ja hea tuju soojendasid südameid.

Sangaste kiriku ümbruse korrastamine

3. mai kell 9-13

Talgute eesmärk ja hüvang: Hoolitsetud kiriku ümbrus. Kiriku sisemuse ja ümbruse koristamine.
Talgujuht Riina Pill, telefon 51 27 248; riinapill@hotmail.com
Talgutööd: Okste korjamine, lehtede riisumine.
http://talgud.teemeara.ee/events/sangaste-kiriku-umbruse-korrastemine

Sangaste valla avatud noortekeskuse korrastamine
4. mai 2014 kell 10-18
Talgute eesmärk ja hüvang: Noortekeskuse sisemuse ja ümbruse koristamine, pinkide parandamine. Kaasa kindad, rehad, labidad, tööriistad, koristustarbed. Talgujuht Marju Karavin, telefon 53 98
95 14, marjukaravin@gmail.com.
Talgulistele pakutav: soe supp, tee, kohv, kringel
Kogunemine: Keeni asula kell 10.00 noortekeskuse juures.
http://talgud.teemeara.ee/events/sangaste-valla-avatud-noortekeskuse-korrastamine

Koolitee korda

30. aprill 2014 kell 10-16

(Talgute toimumise aeg on orienteeruv: oleneb ilmast ja muudest kooli tegemistest)

Talgute eesmärk ja hüvang: Riisuda ja puhastada prahist Keeni pargi maanteeäär ning õpilaste
koolitee. Kui õpilased ise koristavad, siis loodetavasti oskavad nad ise hiljem ka paremini korda
hoida ning oma ja teiste tööd hinnata.

MAIRE ROIO

Valgamaa osaleb Maamessil
Oma toodangut tutvustavad Nuustaku seebid, OÜ Otepää Lihatööstus Edgar, Astelpajutooted OÜ, AS Bakula
(Aakre moos), Sangaste Mesi OÜ ja MTÜ Sangaste
Rukkiküla.
Lisaks osalevad messil Valgamaa Partnerluskogu,
Valga Maavalitsus ja Valgamaa Arenguagentuur.
Maamess toimub 24.-26. aprillil Tartus.

25. aprillil algusega kell 19.00
Keeni kooli saalis

Sangaste valla tantsupäeva kontsert

PUUDUTUSE TANTSUD.

Esitamisele tulevad XIX üldtantsupeo
Puudutuse aeg tantsud.
Esinevad kõik Sangaste valla tantsurühmad ja külalised naabervallast.
Üritus on kõigile tasuta!

Teade eakatele
Aprillikuu „Tervisekuu“ üritusena
on ka kõik eakad oodatud valla
ühisele tervisepäevale 27. aprillil
kell 12.00 Sangaste Seltsimajas.
Kui olete pidanud liikumispäevikut, siis võtke kaasa!

Sangaste valla liikumiskuu „Teeme südamele pai“
1.-27. aprillil.
Sangaste valla elanikele
esitati üleskutse liikuda aprillikuus võimalikult palju.
27. aprillil toimub Sangaste
seltsimajas kokkuvõtete tegemine. Kell 11.00 alustavad inimesed ümberkaudsetest küladest liikumist
Sangastesse. Kell 12.00 pakutakse osalejatele Sangaste sooja teed. Perearst oma meeskonnaga mõõdab vererõhku, nõustab ning jagab infomaterjali.
Liikumispäevikute alusel selgitatakse kõige rohkem kilomeetreid läbinud inimesed, parimatele on
auhinnad. Osavõtjate vahel loositakse välja tervisetooteid.
Tervem süda ja hea tuju kauba peale!
Kontaktisik: Diana Sarapuu, tel. 7696222.

Mida vajan täna ja
homme?
Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus ja tema
koostööpartnerid sisustasid Keeni koolis ühe
koolipäeva.
Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse karjääriinfospetsialist Tuuli Mekk ja karjäärinõustaja Reet
Trašanov tutvustasid keskuse tegevusi 5.-7. klassile, 8.-9. klassi õpilastega tegeleti loovuse teemal.
Punase Risti Valgamaa Seltsi sekretär Aina Pääro
jagas teadmisi sugulisel teel levivatest haigustest
ja ravivõimalustest.
Noorsoopolitseinikud Linda Oks ja Thea Tekkel Valga politseijaoskonnast rääkisid lastele
meelemürkide kahjulikkusest, raudteeohutusest,
3. klassi õpilastele selgitati jalgratturi käitumist
sõiduteel, praktiliselt tehti läbi jalgratturi tegevusi politseinike märguannetele toetudes, mängiti
liikluse „Kuldvillakut“.
Valga Maavalitsuse vanemspetsialist terviseedenduse alal Leili Saluveer viis läbi testi kodu- ja
kooliturvalisuse kohta. SA Valga Agentuurist Aet
Arula vestles 6. ja 8.-9. kl õpilastega ühiskonnas
toimuva teemadel. Eesti Töötukassa Valgamaa
osakonna karjääriinfospetsialist Merike Tõldsepp
arutles lõpuklassi õpilastega teemal „Eesti Töötukassa ülesanne, tööturg“. MTÜ TANKLA esindaja
Egle Kõvask tutvustas Valgamaa noortelehe ja
–televisiooni tegemisi.
Päeva lõpetas Valga Maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal Jelena Kalames, kes kohtus
õpilasesindusega ja kuulas noorte ideid ja muresid ning pakkus lahendusi.
Õpilaste koolipäev oli täis asjalikkust ja huvitavate teadmiste omandamist. Aitäh kõikidele külalislektoritele ja praktiliste tegevuste läbiviijatele!
Suur tänu Noorte Nõustamiskeskuse juhile
Nadežda Selivjorstovale, kes selle huvitava projekti meile pakkus!
SAIMA TELL

Keeni kooli
3. õppeperioodi
lõpetasid hästi või väga hästi 49,5 % õpilastest.
Ainult viitele õppisid:
Grete Vällo - 7. kl,
Chris Roio - 3. kl,
Romet Aljas, Kerte Juhkov, Erik Jääger – 2. kl.
Neljadele-viitele õppisid:
Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik,
Nele Linde, Kristi Roosild, Mehis Uibopuu, Taavi
Tamm – 9. kl,
Timea-Helen Teder - 8. kl,
Janely Käärik, Sandra Linde, Laura Roio, Virge
Uibu, Brandon Undrus – 7. kl
Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet Kuus, Kenert
Künnapuu, Katariina Villemson - 6. kl,
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik,
Anton Otrokov, Erki Toomemägi - 5. kl,
Geelika Elvet, Annaliisa Kosman, Kristiina
Linde, Margo Lääts, Larina Pikulova, Mart
Saar – 4. kl,
Rasmus Linde, Marleen Saar, Catharina Undrus,
Reiko Vaher – 3. kl,
Daaniel Gubal, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin, Melina Luik, Jorma Otto,
Henri Tamm – 2. kl.
Väga tublid ja tublid 1. kl õpilased: Kevin Aasala,
Joosep Hinn, Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus,
Laur Mait Lehepuu, Jaanika Lepp, Kristofer Oja,
Marko Oja, Joonas Saar, Lauri Tamm.
Edukat viimast õppeperioodi kõigile!
SAIMA TELL

KUULUTUSED

Mapomets OÜ:

Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu 51978500
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Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Aitame rõõmuga korraldada teie
piduliku sündmuse koos esinejatega hotellis Murakas.

Peolaudade korraldamine
kuni 50-le inimesele.
Info mob. 58531779
mirell@murakas.ee või
info@murakas.ee
www.murakas.ee

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
al.28 eurot/RM, kask 32 eurot/RM.
Hind koos veoga, koorem 6 RM.
Tel.5394 6271.
Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Tel. 5117109

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

Müüa saematerjali. Voodri, põranda ja terrassilauda. Trans. võimalus.
Tel.5258911
Raamatupidamisteenus väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind kokkuleppel! Info tel. 53339544 või
janeliuibu@gmail.com

Kaupluses

„ANNI BUTIIK“
Pühajärve tee 2,

Otepääl asuv OÜ Logwolf tegeleb
ehituse ja remondiga. Vajame oma
meeskonda üldehitajaid. Tel. 5102074
või e-post: logwolf@hot.ee.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399

Otepääl

müügil
ISTIKUD,
SEEMNED,
LILLESIBULAD
JA TIPPSIBUL.
E-R 9-18 ja L 9-16.

Rakkekaevude kaevamine ja puhastamine. 5574792
Pakkuda 1 koht Horvaatia bussireisile 26. juunil, 10 päeva. Hind 490
eurot. Tel. 5241 005
Müüa soodsalt kruusa, liiva, mulda
ja killustiku. Tel: 52 91 256

ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.

OMANIKU JÄRELVALVE

Erinevad
pinnasetööd.

laupäevak
toimub

26. aprillil algusega kell 9.00.

506 7848

Palveränduri kasutatud
kaupade poes
23.-25.04. kõik asjad 10 senti,
30.04.- 02.05. kogu kaup
Pood avatakse uuesti
14.05.

kaotuse puhul.

Juhatus

Õde Tiina ja Kaido perega.

Südamlik kaastunne
Eve Eljandile

Südamlik kaastunne
Eve Eljandile perega kalli

ISA

äia, vanaisa ja vanavanaisa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi hobikoori
praegused ja endised lauljad.

EVALD RAUD

KARLI ANNMANN

Head sõpra

Südamlik kaastunne omastele kalli
isa, vanaisa ja venna

Südamlik kaastunne Riinale, Tiinale
ja Kaidole, Raulile peredega kalli

EVALD RAUA

KARLI ANNMANNI

surma puhul.
Mälestavad kolleegid võrgurajooni
päevilt.

kaotuse puhul.
Eha laste peredega.

Siiras kaastunne Riinale ja Raulile
perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Tiina
Annmannile venna

ISA,

KARLI ANNMANNI

KARLI ANNMANNI

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see.

Siiras kaastunne omastele.

KARLI ANNMANNI

KARLI ANNMANNI

kaotuse puhul.
Perekond Tanni

kaotuse puhul.
Veiko perega

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus.
(J. Tätte)

23.04.1914 – 16.07.1978

KARLI ANNMANNI

KARLI ANNMANNI

100. sünniaastapäeval mälestavad
lapsed ja lapselapsed peredega.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Maie perega

Peeter perega

EVALD RAUD

mälestab Arno

Südamlik kaastunne Riinale
ja Raulile perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

Siiras kaastunne Riinale ja Raulile
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

29.04.1931 – 12.04.2014

KARLI ANNMANNI

Südamlik kaastunne Riinale, Rauli
perele ja Tiinale kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja venna

Südamlik kaastunne Riinale, Raulile
perega ja Tiinale kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja venna

Kallist ema, vanaema,
vanavanaema ja ämma

29.04.1931-12.04.2014

03.07.1948-18.04.2014

Avatud K-R 14-18.

KARLI ANNMANNI

Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi.

17.06.1929-18.04.2014

OLEV UIBOPUU

Info: 5650 9770

EDUARD KIIVIT

toateenijale ja
köögi abitöölisele.

Pärna 15 Otepää

Südamlik kaastunne Riinale, Raulile
perega, Siimule ja Mardile

Mälestus viib meid kallile kalmule,
kus mulla põues puhkab kallis isake.
Seal vaikselt vilgub küünlaleek
ja unelaulu laulab kevadtuul.

ehitusest@gmail.com

Seoses töömahu suurenemisega
suvisel perioodil pakub
Kääriku Spordikeskus
hooajalist tööd

Avaldus ja CV esitada:
heiki@tehvandi.ee.
Täiendav info telefonil
53051265, Heiki Ehte.

Kaasa võtta reha.
Palume aktiivset osavõttu.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

EhitusEST OÜ

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

tasuta.

Otepää AMSi

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

kaotuse puhul.

surma puhul.

Ester, Auli ja Endel

Elvi, Elsa, Marju, Märt, Aivar.

Sügav kaastunne Riinale, Tiinale,
Rauli ja Kaido peredele kalli

Südamlik kaastunne Riinale

Avaldame kaastunnet Raulile

KARLI ANNMANNI

ISA

ISA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Aivo perega

Tehvandi Spordikeskus.

Jan ja Liisa

Nii valus on mõelda,
et Sind enam ei ole.

Kõik armsad ajad,
mälestused neist me meeltes,
mõteteis ja südameis.

Ja kui taas tuleb kevad,
tuleb see teisiti...

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse.

Südamlik kaastunne Raulile ja
Mardile armsa isa ja vanaisa

Mälestame kallist lellepoega

Kallid Riina ja Raul perega.
Südamlik kaastunne abikaasa ja isa

Sügav kaastunne Riinale ja Raulile
perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Mälestame alati abivalmis, andekat
ja töökat aedlinlast.
Naabrid Elsa Kikas, Heljo Viil,
Aili Miks, perekonnad Peetsalu,
Kermas, Viirmäe, Levandi
ja Silver Drenkhan

KARLI ANNMANNI

KARLI ANNNMANNI

KARLI ANNMANNI

KARLI ANNMANNI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Riinale, Rauli
perele, Tiinale ja Kaido perele.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Perekonnad Raudsepp, Väärsi,
Pukk, Kattai ja Aita.

Urmas perega

Südamlik kaastunne Siirile

Alati abivalmis ja sõbralikku

Kallist abivalmis sõpra

Sügav kaastunne lähedastele kalli

EMA

EVALD RAUDA

EVALD RAUDA

EVALD RAUD

kaotuse puhul.

mälestavad perekonnad Möldre,
Kelder ja Silvia Mägi.
Südamlik kaastunne Riinale
ja Ingridile peredega.

mälestavad Elvi, Elsa, Marju, Jaan,
Leena.
Sügav kaastunne Ingridile perega
ja kõigile teistele omastele.

kaotuse puhul.

LAINE JAAMAT
leinavad tütar Urve ja
Pille peredega.

Maja kaks elanikud

Südamlik kaastunne Riinale ja
Ingridile peredega isa igavikuteele
lahkumisel.

Vana-Otepää JS

Tiiu, Ele ja Helgi peredega.

Heili ja Tarmo

Teatame kurbusega, et on lahkunud
meie kallis isa ja vanaisa

EVALD RAUD

29.04.1931 – 12.04.2014
Leinavad omaksed

MITMESUGUST
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Tänavune kaitseväe suurõppus Kevadtorm
toimub 5.–23. maini Lõuna-Eestis

T

Arenguagentuuri klientideks on ettevõtjad, mittetulundusühendused,
kohalikud omavalitsused, turismiasjalised.

änavune Kevadtorm on läbi aastate
suurim – sellel osaleb kokku ligi 6000
kaitseväelast Eestist ja liitlasriikidest,
samuti kaitseliitlased ja reservväelased.
Traditsiooniliselt on Kevadtorm eelmise
aasta suvel ja sügisel teenistust alustanud ajateenijate lõpueksam, kus pannakse proovile
sõdurite ja allüksuste koostööoskus, samuti
kontrollitakse õppusel staapide ja ülemate juhtimis-oskusi. Ajateenijatele teeb vastutegevust
rahvusvaheline üksus, mida juhib elukutselistest kaitseväelastest koosnev Scoutspataljon.
Kevadtorm on aasta-aastalt aina rahvusvahelisem – sel korral jõuavad Lõuna-Eesti
metsadesse lahingut pidama jalaväekompanii
Ühendkuningriigist, luurerühm Leedust, jalaväekompanii ja pioneeriüksus Lätist, õhutõrjujad Belgiast ja rühmajagu Ameerika ühendriikide sõjaväelasi. Lisaks on Eestisse oodata
Poola hävituslennukeid. Osade liitlaste üksuste
osavõtt alles otsustatakse.
Õppust juhib kaitseväe peastaap, mis peab
olema valmis Eesti kaitsmist juhtima samaaegselt maa-, õhu- ja mereoperatsioonidega ka
sõja korral. Kevadtorm pole ainult maaväe
õppus, vaid selles osalevad kõik väeliigid.
Kevadtormil osaleb ka üle tuhande reservväelase, kelle jaoks on see nädala või kahe
pikkune reservõppekogunemine. Algav
Kevadtorm on ka ettevalmistus järgmisel
aastal korraldatavale läbi aegade suurimale
kaitseväe õppusele Siil 2015.

Pakutavad teenused:

Õppus hõlmab viit maakonda

Valgamaa Arenguagentuur ja
Valga Turismiinfokeskus
annavad teada, et ootame kliente uuel aadressil, Kesk tn. 12 (Valga
Maavalitsuse ruumides).

Konsultatsioonid: asutamine, tegevusnõustamine, äriplaanid,
rahastustaotlused, finantsanalüüsid, turundusplaanid.
Projektid: algatamine, koordineerimine, juhtimine.

Koolitused.
Turismiinfo.

Õppus Kevadtorm hõlmab tänavu Põlva,
Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondi.
Viimati toimusid sarnased manöövrid seal
2005. ja 2011. aastal. Kõikjal eespool nime-

Lähem info ja kontaktid aadressil www.arenguagentuur.ee.
Konsultatsiooniks soovitame eelnevalt registreeruda, kas kirjutades
töötajate meiliaadressidele, helistades või kontoris Kesk 12, Valga.

Eelmise aasta Kevadtorm. Pildistas Sven-Erik Mändmaa.
tatud maakondades siiski otsest lahingut ei näe.
Peamine lahingutegevus toimub Valgamaal ning
seal paikneb ka enamik õppusest osa võtvaid
kaitseväelasi, teistes maakondades asuvad
pigem erinevad tagala- ja toetusüksused.
Kohalikud elanikud peaksid tavapärasest
hoolsamad olema, sest liiklust on rohkem.
Loodame mõistvale suhtumisele, sest paratamatult tolmavad teed liikluse tihenedes
rohkem, vihmaste ilmade korral võivad väiksemad teed muutuda poriseks. Tasub jälgida ka
meediat, sest seal antakse infot, kus on oodata
suuremaid õppelahinguid. Kui te jääte lahingute lähedale, siis on mõistlik kinni panna
loomad, kes kardavad paukpadrunite müra.

Maakasutusest
Õppuse meeskond teavitab maaomanikke, kelle maad pikemaajaliselt kasutatakse:

näiteks vägede majutusalad, kus sõdurid telgid
püsti panevad ja ühes kohas mitu päeva peatuvad. Kui juhtubki, et kaitseväelased kogemata
kasutavad eramaad loata, siis palume mõistvat
suhtumist.
Igal juhul lubame, et kasutame maad heaperemehelikult ja tehtud kahju teeme ka
korda. Ning kindlasti ei kasuta kaitsevägi
õppuse pidamiseks haritud põllumaad. Üldiselt on maaomanikud, kellega oleme siiani
suhelnud, vastutulelikud ja lubavad oma
maad kasutada.
Kui maaomanikul on mure, et tema käest ei
ole maakasutusluba kü situd ja tal on pretensioone, siis võtke kindlasti ühendust telefonil
717 1085 või e-posti teel: kevadtorm@mil.ee.
Reamees HENDRIK REIMAND,
Staabi- ja sidepataljoni Teavituskeskus

Soome ja Rootsi sihtturgude seminar Tehvandil

Aitame teie ideed teoks teha!

Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustiku koostöös EASi ja suursaatkondadega toimub Soome ja Rootsi sihtturgude seminar,
mille eesmärk on anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/ või Rootsi turgudele paremaks sisenemiseks.
Seminar annab näpunäiteid, kuidas nimetatud riikide turgudel edukalt tegutseda. Lisaks jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste
leidmise kohta.
Seminar on mõeldud nii neile ettevõtetele, kes alles planeerivad siseneda Soome/ Rootsi turule, kui ka neile, kes juba tegutsevad nimetatud turgudel ning soovivad oma tegevust laiendada.

SEMINARI TOIMUMISE AEG:
TOIMUMISKOHT:

6. mai 2014
Tehvandi Spordikeskus, Otepää

SEMINARI PROGRAMM:
09.45
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

Kappermäe seltsimaja
ja puukuur-väliklassi
valmimisele aitasid kaasa:
Idee ja projekti eestvedamine: Mati Naruski, Ain Kaha, Toomas Vernik, Peeter Kangur, Pille Kangur, Esmar Naruski.
Raha: Euroopa maksumaksjatelt PRIA maaelu arengu meetmest 3.2,
põllumajandusministeeriumi toetus, Otepää vald, Mati Naruski, Toomas Vernik, Peeter Kangur, Priit Jaagant.
Projekt: Kadri Ader, Priigus Grupp OÜ.
Ehitaja: Tarmo Ladva ehitajad Otepää Ehitusgrupp OÜ.
Toolid: Natur OÜ.
Mööbel: FIE Tarmo Rello ja Sander Lepik.
Rulood: Roosimari OÜ.
Kaltsuvaibad: Anne Pärnapuu.
Saali valgustus: Valter Luuse, Toomas Vernik.
Raamatupidamine, aruanded: Lilit Jaagant, Pille Kangur.
Projektide kirjutaja: Ene-Mall Vernik-Tuubel.
Tublid talgulised: perekonnad Ader, Arjus, Borissov, Gavriloff,
Grünberg, Jaagant, Jürgenson, Kaha, Kangur, Kiis, Kimmel, Krull, Kullerkann, Kurvits, Lahesoo, Leopard, Matrov, Mõttus, Mäeveer, Naruski, Niilo, Oinus, Pallok, Peterson, Praakle, Pusa, Pärnapuu, Rein, Ruus,
Saar, Sibul, Tael, Tapfer, Teder, Tamm, Tau, Tiirats, Tuubel, Vernik.
Suur tänu kõigile!

12.30
13.00
13.20

Kogunemine, kohvipaus
Avasõnad. Kaarel Lehtsalu, Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja.
Suundumused Soome majanduses ning senised kaubandussuhted Eestiga. Jaanus Varu, majandusnõunik, Eesti Suursaatkond
Soomes.
Kuidas siseneda edukalt Soome turule, sh ärikultuur, uute koostööpartnerite, klientide leidmine, kõige sagedasemad probleemid,
lühiülevaade paarist sektorist. Irene Surva-Lehtonen, EAS ekspordinõunik Soomes.
Praktiline kogemus Soome turul tegutsemisest. Tanel Joost, EQUA OÜ. http://www.equa.ee/
Kohvipaus
Rootsi majanduskonjunktuurist, Eesti-Rootsi majandussuhetest, saatkonna võimalustest ettevõtjate abistamisel. Kattri-Helina
Põld, majandusnõunik, Eesti Suursaatkond Rootsis.
Rootsi turule sisenemine, kuidas olla edukas, ärikultuur, Eesti kuvand Rootsis. Christa Torm, EAS ekspordinõunik Rootsis.
Praktiline kogemus Rootsi turul tegutsemisest. Kaider Puniste, OÜ Doordec. http://www.doordec.ee/
Arutelu ja küsimused, võrgustumine.
Võimalus jätkata võrgustumist ja arutelu Tehvandi kohvikus, kus sel päeval päevaprae pakkumist pikendatud kuni kl.14.30ni.

REGISTREERIMINE: https://docs.google.com/forms/d/1610ukFbrf-k8XsPsIJHNmF6VcrUmYK-UfSO7O2as5xM/viewform.
Täiendav info: Elo Mets, Valgamaa Arenguagentuuri investorkonsultant, e-mail: elo.mets@valgamaa.ee, tel: 511 3932.

3. mail tähistame Arula 595. aastapäeva
Kell 14.00 kohtume Emalätte juures, kus saavad kokku loodus ja inimene, minevik ja olevik, loodus- ja kultuurilugu.
Seejärel Lutsul kell 15.00. Lumi sai varakult ära sulatatud. Kõiki, kes tunnevad ajaloolist sidet Arulaga või on seotud
tänaste toimetamistega, kutsume meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja uusi leidma.
Lõkkematerjali on nii palju kogunenud, et oleks kahju lõkketuld vähestega imetleda. Koos kosutame keha talutoiduga,
lustime ja tunneme ennast mõnusalt.
Meeste tants, lastele batuut, mängud, kanuu ja orienteerumine. Minevikku vaatamised fotoalbumite abil ning käsitöönäitus kohapeal.
Väike üllatus ka.
Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames kaasa ning jaga seda meiega. Too peolauale natuke meelepärast kohvikõrvast
nt. koduküpsetatud koogike, puuvili või midagi mida oled sügisel purki teinud ja mida soovid teistega jagada.
Meene ja soe söök on teid juba ootamas.
Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma tulekust aadressil: arulakyla@gmail.com või telefonil 5218653.
Osalustasu (10 €) saad kanda EE311010202008060005 SEB Voldemar Tasa, ülekande selgitus – Arula pidu. Lapsed kuni
10 aastat tasuta.
Ära jää koju teleka ette tukkuma!
Kohtumiseni!

