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Valgamaa parimate hulka jõudsid
mitmed meie piirkonna ettevõtted
7. oktoobril tunnustati Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses toimunud ettevõtluskonverentsil konkursi „Valgamaa
ettevõtluse auhind 2013“ võitjaid ja
nominente.
Parimaks tootmisettevõtteks valiti
seekord Helme vallas puitliistude tootmisega tegelev OÜ Combiwood. Tegemist on Eesti kapitalil põhineva firmaga,
mis alustas oma tegevust 2004. aastal.
Toodang eksporditakse põhiliselt Skandinaaviasse ja teistesse Euroopa riikidesse. Ettevõte on piirkonnas oluline
tööandja umbes 150 inimesele.
Nominendid olid veel Atria Eesti AS,
OÜ Hummuli Agro, Otepää Oskar OÜ,
OÜ Kesa-Agro.
Tunnustuse „Parim teenindusettevõte“ pälvis Valga linnas tegutsev
A.Karuse AS. Ettevõte tegutseb Valga
linnas alates aastast 1993, peamised
tegevusalad on rahvusvaheliste ja Eesti-siseste transportteenuste osutamine,
kasutatud sõiduautode import ja müük
ning sõiduautode remont. Ettevõte on
nii oluline tööandja kui ka aktiivne kogukonna toetaja – spondeeritakse erinevaid spordiklubisid ja -võistlusi ning
lüüakse kaasa Valga Lastekodu lastele
ürituste korraldamisel.
Nominendid: OÜ Marex Grupp, restoran LILLI, Greaton OÜ.
Tiitli „Parim turismiettevõte“ sai
AS Pühajärve Puhkekodu, mis pakub
spa ja puhkekeskuse teenuseid Ote-

Vasakult Otepää vallavanem Kalev Laul, restorani Mr Jakob
juhataja Karina Peterson ja Valga maavanem Margus Lepik.
pääl vallas. Turistide lemmikpaika
iseloomustab kõrge teenindustase,
teenuste mitmekülgsus ning omanäolisus ja atraktiivsus. Nominent oli
SA Sangaste Loss.
Tunnustuse „Parim uustulnuk“ sai
seekord Naudingumaitse OÜ Restoran
Mr Jakob. Otepää golfikeskuses asuv

restoran suutis aastase tegutsemise järel tõusta Eesti restoranide TOP 50 hulka. Seda tänu suurepärasele menüüle
ja kõrgekvaliteedilisele teenindusele.
Lisaks golfiüritustel osalejate toitlustamisele korraldatakse pulmi ja muid tähtpäevi. Restorani seminariruumis korraldatakse koolitusi ja ümarlaudu. Toitude

valmistamisel eelistatakse võimaluse
korral kohalikku toorainet, toetades sellega kohalikke (väike)tootjaid.
Nominendid: OÜ Sanvir Bistroo Väike
Tõnisson, Ööbiku Ürditalu OÜ.
Tiitel „Ettevõtluse edendaja“ anti
MTÜle Sangaste Rukkiküla. Rukkiküla
on positiivne näide sellest, kuidas on
võimalik arendada koostööd nii turismiettevõtete kui ka teiste valdkondade
ettevõtete vahel kogukonnas. Rukkiküla
väärtustab piirkonna traditsioone ja
ajalugu läbi traditsiooniliste ürituste
korraldamise Näiteks Rukkipäev, mis
samuti liidab omavahel erinevaid ettevõtlusharusid. Nominendid olid: Valga
Linnavalitsus, Sille Roomets, MTÜ Maavillane, Marika Vasemägi, Ele Lepp.
Konkursi komisjon otsustas välja
anda ka eriauhinna „MAA SOOL“. Selle
pälvis Maavillased MTÜ Karula vallast,
mille asutasid 2009. a maale elama kolinud kolm (kõrgharidusega) noort taluperet, et edendada väikelambapidamist
ja villa kasutamist Karula piirkonnas.
Konkurss „Valgamaa ettevõtluse auhind“ viidi läbi seitsmendat korda ning
selle korraldajateks on Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur,
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu.
Tänavu laekus konkursile 22 ettepanekut 19 nominendi kohta.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Otepää valla tänukirja pälvisid:

Aili Mägi – algklassiõpetaja, Pühajärve põhikool, Valgamaa Aasta õpetaja
kandidaat. Aili Mägi on olnud 17 aastat
õpetaja Pühajärve Põhikoolis. Aili on
võimekas, loov, järjekindel, pühendunud ja hooliv õpetaja ning väga tore
kolleeg. Ta on abivalmis, töökas ja hea
organiseerimisvõimega. Õpetaja Aili
juhendatud õpilased on olnud edukad
spordivõistlustel.
Liana Vihm – rühmaõpetaja, Otepää
lasteaed, Valgamaa Aasta õpetaja kandidaat. Liana Vihm on aastaid silma
paistnud oma tööpanusega laste positiivsete käitumisharjumuste kujundamisel ja heade tulemustega koostöö osas
lapsevanematega. Liana on oma ideede
ja tegevusega väga palju kaasa aidanud
lasteaia hea maine kujundamisele, kogukonnas on ta tunnustatud ja tuntud lasteaiaõpetaja. Liana juhendatud lapsed
pälvisid Eesti lipu 130. aastapäevale
pühendatud Otepää valla loomekonkursil „Minu sinimustvalge Eesti“ lasteaialaste vanusekategoorias kolm esikohta.

Ta on Haridus- ja Teadusministeeriumi
aasta lasteaiaõpetaja kandidaat.
Meeli Rammul – muusikaõpetaja, Otepää lasteaed, Valgamaa Aasta
õpetaja kandidaat. Meeli Rammuli korraldamisel toimuvad Otepää Lasteaia
Pähklikese majas igakevadised lauluvõistlused, ta valmistab kõiki soovijaid
ette ka “Otepää laululapse” konkursiks.
Meeli on olnud paljude lasteaiaürituste
eestvedaja ja kava kokku panija, paljud
tema läbiviidud üritused on pälvinud
lapsevanemate sooja tagasiside ja heakskiidu. Meeli on läbi aastate kasvatanud
tublisid “laulupisikuga” lapsi ja toonud
sellega Otepää Valgamaa kaardile kui
rohkemaarvulise osalejate hulgaga
lauluvõistluse koha. Ta on Haridus- ja
Teadusministeeriumi aasta lasteaiaõpetaja kandidaat.
Anne Are – Otepää muusikakool,
Valgamaa Aasta õpetaja kandidaat.
Anne Are on oma tööle väga pühendunud õpetaja, ta on töötanud Otepää
Muusikakoolis alates selle avamisest,
ehk juba 39 aastat. Tema õpilased osalevad aktiivselt konkurssidel ja kontsertidel. Ka kolleegina on Anne see kellelt
on alati võimalik nõu küsida, kellega
arutada õppetööd puudutavatel teemadel.
Kaja Oja – algklassiõpetaja, lisaeriala – inglise keel, Otepää gümnaasium,
Valgamaa Aasta õpetaja kandidaat. Viimastel aastatel on just Kaja Oja see, kes
kõige rohkem huvitub interaktiivsetest
õppemeetoditest. Õpetaja Kaja Oja on
valmistanud oma õpilasi ette maakondlikeks olümpiaadideks ja võistlusteks,
innustades neid motoga „Tähtis pole
võit, vaid osavõtt!“. Klassijuhatajana on
õpetaja Kaja väga toetav, pöörates indi-

viduaalset tähelepanu igale oma õpilasele nii tundides kui väljaspool ainetunde. Ta suudab oma klassi õpilasi innustada esinemisteks, leides igale õpilasele
sobiva ülesande. Tihti toimuvad Kajal
klassiõhtud, käiakse kõik koos teatris ja
kontsertidel, kooli ühisüritusest võtavad
nad klassiga alati nurisemata osa.
Merlin Jalajas – algklassiõpetaja,
Otepää gümnaasium, Valgamaa Aasta
õpetaja kandidaat. Merlin Jalajas
alustas Otepää Gümnaasiumis tööd
2010. aastal. Lapsevanemad on leidnud,
et selle nelja aasta jooksul on märkimisväärselt arenenud nii lapsed kui
ka õpetaja. Lapsevanemad hindavad
kõrgelt õpetaja koostöövõimet ning
huvi töötada koos vanematega nende
laste arengu nimel. Tänu tema ettevõtlikkusele osalesid tema õpilased mitmetel konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel. Peale õpetajatöö juhendab ta
ühte kooli mudilaskooridest, maleringi
ja arvutiringi. Koolile olnud väga oluline
Merlini ettevõtlikkus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetatud projekti
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Valgamaa aasta isa
konkurss
Valga maavalitsus kuulutab välja aasta isa
konkursi, et väärtustada tervet ja tugevat
peret ning eriti isa rolli perekonnas.
Kandidaadina võib üles seda valgamaalase, kelle perekonnas kasvab või on üles
kasvanud vähemalt kaks tublit last ja kes
on tunnustatud nii oma ametis kui ka perekonna väärtustamisel, olles ühiskonnale
heaks eeskujuks ka väljaspool pereringi.
Aasta isa kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, omavalitsused
ja firmad.
Aasta isa konkursile oodatakse ettepanekuid kuni 30. oktoobrini. Avaldused,
kus on ära märgitud kandidaadi ees- ja
perenimi, elukoht, töökoht, amet, laste
arv, nende vanused ja nimed ning kandidaadi lühike elukäik koos põhjendusega, tuleb saata aadressile: info@valga.
maavalitsus.ee.

Valgamaa
naiskodukaitsjad
pidasid spordipäeva

„Matkaõpe neljal aastaajal“ vedamisel,
kus ta sai väga edukalt hakkama nii projekti sisuliste tegevustega kui ka selle
keerulise administreerimisega.
Ene Raak – liikumisõpetaja, Otepää
lasteaed. Ene Raakil on suurepärased
organiseerimis- ja koostöötulemused
lasteaiaväliste huvigruppidega, ta on
alati südamega oma töö juures ja panustab igasse ettevõtmisse maksimaalselt.
Aive Tämm ja Ere Paala – rühmaõpetajad, Otepää lasteaed. Nad on rühmameeskonnana omavahelise suurepärase
koostöö tulemusena saavutanud väga
head suhted lapsevanematega ja edu
ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.
Uued õpetajad on Otepää Lasteaia
rühmaõpetaja Maarja Raud ja muusikaõpetaja Anneli Narusk, Pühajärve
Põhikooli logopeed Epp Rätsep ning
Otepää Gümnaasiumi emakeeleõpetaja Rita Arik.
Täname kõiki õpetajaid ja soovime
edu ja jaksu!

5. oktoobril toimus Otepää Kaitseliidu
maja juures Naiskodukaitse Valga ringkonna spordipäev. Sportlik kohtumine tõi
kokku võistkonnad Valgamaa erinevatest
jaoskondadest: Valgast, Tõllistest, Tõrvast, Otepäält, eraldi osales ka NNK Valga
ringkonna juhatuse võistkond. Pealtvaatajatena elas võistlejatele kaasa arvukalt
kaasavõetud lapsi, kokku osales spordipäeval pea 40 inimest.
Päeva avasõnad ütles spordipäeva
korraldajate poolt NKK Valga ringkonna
Otepää jaoskonna esinaine Mari Mõttus.
Spordipäeva sisustasid nii tõsisemad
kui ka meelelahutuslikumad võistlusalad,
mis pakkusid kaasategemislusti kõigile
osavõtjaile. Mälumäng pani proovile
võistkondade teadmised Naiskodukaitse
organisatsioonist ja ka Valgamaast laiemalt. Sportlikus osas võeti mõõtu näiteks
suusasaapa viskamises, hularõnga keerutamises ja lustlikust teatevõistlusest.
Teadmistest ja tulemustest olulisem oli
meeskonnavaim ja koostööd ning sõbralik ja rõõmus õhkkond.
„Spordipäeva pidasime juba teist korda, loodame, et see traditsioon jätkub,“
sõnas Mari Mõttus. „Hea meel oli, et kõik
jaoskonnad olid esindatud ja ka juhatus
pani välja oma võistkonna.“
Spordipäeva üldvõitja oli Valga NKK
ringkonna juhtidest koosnev võistkond.
Teise koha saavutas Valga ja kolmanda
Otepää võistkond.
Sportlik kohtumine lõppes autasustamisega. Seejärel nauditi koos ilusat
päikeselist pühapäeva ja laeti patareisid
maitsvate suupistete, ahjusooja kringli ja
taimeteega.
„Täname kõiki osavõtjaid,“ ütles Mari
Mõttus. „Erilised tänusõnad meie naiskodukaitsjatele Inga Kotkamäele, Ene Prantsule, Tuuli Merimaale ja Rita Pärnikule.
Järgmise spordipäeva korraldab aga juba
võitja – NKK Valga ringkonna juhatus.“
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Otepääl peeti õpetajate päeva
6. oktoobril toimus Otepää Gümnaasiumis õpetajate päevale pühendatud
kontsert, kuhu olid kutsutud Otepää
valla õpetajad, kasvatajad, juhendajad ja
treenerid. Kontserdi korraldasid Otepää
Kultuurikeskus koostöös Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Vallavalitsus.
Õpetajaid tervitasid Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal ja vallavanem Kalev Laul. Õpetajatele esines
Lauri Saatpalu koos oma bändiga.
Volikogu esimees Jaanus Raidal ja
vallavanem Kalev Laul tänasid ja tunnustasid Otepää valla tänukirjaga tublisid pedagooge.
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Suured asjad algavad
väikestest tegudest

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
29.09.2014
Väljastati Maris Kreegile ja Toomas Kreegile ehitusluba Truuta külas Mäeotsa maaüksusel üksikelamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 maaüksusel ehitise tehnosüsteemi (automaatne tulekahjusignalisatsioon) muutmiseks.
Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele
ehitusluba Otepää vallas ehitise (mikrotorusüsteemi- ja
fiiberoptiline sidekaabel) püstitamiseks.
Tunnistati pakkuja AKTSIASELTS TARTU TERMINAAL
(registrikood 10171518) vastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 323 eksemplari
aegunud õpikuid ja 201 eksemplari kasutusele võetud
töövihikuid, kokku summas 3 043,24 eurot.
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas
256 eurot.
Määrati neljale isikule sünnitoetust kogusummas 960
eurot.
Määrati ühele isikule ühekordset toetust kogusummas
64 eurot.
Määrati kahekümne kahele isikule esmakordselt kooli
mineva lapse lapsevanemale toetust kogusummas 2 200
eurot.
Määrati kahekümnele isikule kooli- ja lasteaiatoidu
toetust.
06.10.2014
Peeti võimalikuks jagada Tõutsi külas asuv Koljo
katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2071) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Hariduse
tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kevade
tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Koolitare
tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tänava
teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe
tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tänava
teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas Pargi tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve
vastavalt moodustatud plaanile.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tehvandi
tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus
ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tiigi tänava
teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks
isikut.
Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke
„Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel
ja tänavatel 2014 – 2017“ tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2 (registrikood 11402434) ja Eesti
Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) vastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Bergermaster OÜ (registrikood
10983564) mittevastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt:
1. hanke I osas pakkuja AS Teede REV-2 poolt esitatud
pakkumus summas 1226,17 eurot/kord ilma käibemak-

Juba kuu aega on Otepää vallavanemana olnud ametis Kalev Laul.
Alljärgnevalt tutvustab vallavanem
iseennast ja annab ülevaate oma esimestest muljetest.
Kuigi õpingud ja töö on viinud mind nii Tartusse
kui ka Tallinnasse, võin ütelda, et olen põline valgamaalane. Olen siin sündinud ja gümnaasiumi
lõpetanud.
Kaugemalt vaadates tundub Otepää olevat
omaette piirkond ja pigem osa Tartumaast kui Valgamaast. Eks see asukoht maakonna piiril ja Tartu
lähedus on selle pildi nii kujundanud. Minu jaoks
on Otepää siiski osa kodumaakonnast. Seetõttu
ei olnud mul kartust kandideerida siia tööle, sest
tegemist oli ju teada-tuntud kohaga. Samas andis
kindlustunnet ka varasem töökogemus erinevatest
riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutustest ja kõrgharidus Maaülikooli majandus- ja sotsiaalteaduskonnast.
Tundub, et pidev vallavanemate vaheldumine on
Otepää arengusse oma jälje jätnud. Nii näiteks on
valla tegutsemise aluseks olev põhimäärus aastast
2008. Samas kohaliku omavalitsuse korralduse
seadust, mis sätestab omakorda riiklikud alused
omavalitsuste tegevuseks, on muudetud vahepealsel ajal üle 20 korra.
Oma kogemustest Valga linnavalitsuse aselinnapeana võin ütelda, et täieliku ülevaate saamiseks
omavalitsuse toimimisest on vaja kokku panna
vähemalt kaks eelarvet. Kuna vald on eelarveline
asutus, siis aasta jooksul tekkivaid mõtteid, mis
vajavad rahalist katet, saab üldjuhul hakata realiseerima alles järgmisel eelarveaastal. Seega hetketegevustes on põhitähelepanu koondunud juba
järgmise aasta eelarve kokkupanemisele, et tagada
kate kõige olulisematele tegevustele.
Olen näinud vallamajas häid ideid, mille realiseerimiseks on õige aeg mööda lastud. Nii näiteks
10 aasta tagune Linnamäe ja oru ajaloo teemapargi
projekt, mis ellu viies oleks olnud võimeline konkurentsi pakkuma teistele Eesti teemaparkidele ja
linnustele. Otse loomulikult kavandame ka tänasel
päeval Linnamäe oru edasiarendamist, kuid nüüd
on selleks vähem võimalusi.

Sama lugu on ka uue lasteaia hoone ehitamise
ja kultuurimaja renoveerimisega. Vald ei suuda
omavahenditest neid projekte ellu viia, kuid neid
meetmeid, kust teised omavalitsused varasemalt
oma lasteadu või kultuurimaju ehitada said, uuel
struktuurifondide perioodil vähemalt hetkeseisuga enam ei ole. Seda olulisem on, et suudaksime
ette valmistada need taotlused, kus on võimalik
kaasrahastust saada: olgu selleks siis tervisekeskuse rekonstrueerimine, soojamajanduse parandamine või inimeste sotsiaalset toimetulekut
parandavad projektid.
Loodan valla inimest toetusele, et saaksime
ellu viia kõik selle, mida oluliseks peame. Tihti
algavad suured asjad just väikestest tegudest.
Minu kabineti uks on avatud kõigile, kes tulevad
heade mõtete ja sooviga midagi ära teha.
Soovin kõigile head koostööd ja ilusat kuldset
sügist!

Tehvandi Hotellile
omistati 3 tärni tase

Otepää Vallavalitsus
võtab teenistusse

arendusnõuniku
Töö kirjeldus:

• valla arengu planeerimine ja arendustegevuste
elluviimine arengukavade ja taotluste koostamise
ning projektide juhtimise kaudu.
• valla teenistujate ja asutuste ning ettevõtete ja
kolmanda sektori organisatsioonide nõustamine.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus
• projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime
• hea suhtlemis- ja koostööoskus.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu järgukomisjon omistas 2013. a suvel avatud Tehvandi Hotellile 3 tärni taseme. Järgukomisjon tutvus kohapeal
hotelli ja kõikide esitatud materjalidega ning otsustas omistada Tehvandi hotellile 3 tärni. Tärnid on
omistatud järgmiseks viieks aastaks ehk 2019. aasta
septembrini.
Uus üle-Euroopaline ühtne tärnisüsteem Hotelstars Union hakkas kehtima 2011. a maist. Tehvandi
Hotell on senini ainus tärnihotell Valgamaal.
Tehvandi Hotellis on 45 kõigi mugavustega tuba
84 voodikohaga, mis koos lisakohtadega võimaldab majutada kuni 100 ööbijat. Hotellis on saunaga
suur sviit, mullivanniga juuniorsviit ja invatuba.
Kõikides tubades on vannituba, kuivatuskapp, konditsioneer, televiisor, telefon, rõdu.
Hotellis on selvepesula, arsti-, massaaži- ja
saunaruumid, inventari lao- ja hoolderuumid ning
tasuta WiFi ala. Tehvandi Hotellis on avatud ka 92
kohaga buffet-restoran, kus pakutakse hommiku-,
lõuna- ja õhtusööki.
SA Tehvandi Spordikeskuse turundus- ja
klienditeenindusjuht MERLIN MÜÜR

Omalt poolt pakume:

Head Otepää linnaelanikud!

Kandideerimiseks saata hiljemalt 29.10.2014.a oma CV
ja motivatsioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile
vald@otepaa.ee.

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk
veab alates 25. oktoobrist 2. novembrini 2014
ära koristatud lehed.
Palume koguda prügikottidesse AINULT
puulehed. Palume kotid puulehtedega asetada
oma maja värava taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!
Täiendav info: Urmas Kuldmaa, 5022316.

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku toetavat kollektiivi

Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

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

AMETLIK INFO
suta; 2. hanke II osas AS Teede REV-2 poolt esitatud
pakkumus summas 16,08 eurot/km ilma käibemaksuta.
Määrati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 25. jaanuaril - 4. veebruaril 2015. a toimuva rahvusvahelise
laskesuusatamise tiitlivõistluse „IBU Open European
Championships Biathlon Otepää 2015“ korraldamiseks
5000 eurot; 1.2 Eesti Suusaliidule 17. – 18. jaanuaril
2015. a toimuva FIS murdmaasuusatamise Otepää
Maailma karikavõistluste etapi korraldamiseks 5000
eurot; 1.3 Jalgpalliklubile FC Otepää rahvusvahelise
laste jalgpalliturniiri „Otepää Cup 2014“ korraldamiseks 500 eurot; 1.4 MTÜ-le OTI SPORDIKLUBI Otepää
XV Rattamaratoni korraldamiseks 500 eurot.
Määrati andeka noorsportlase lisatoetus MTÜ-le
Karupesa Team alljärgnevalt: 1.1 Triin Ojaste 853
eurot; 1.2 Hans Teearu 1000 eurot.
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 1500
eurot eelarvereale „Spordiorganisatsioonid“ alljärgnevalt: 1.1 Otepää Spordiklubile sportlase Karl August
Tiirmaa Sotši taliolümpiamängudel osalemise kulude
katmiseks 1000 eurot; 1.2 MTÜ-le Karupesa Team
treeneri Kalju Ojaste poolt sportlase Hans Teearu
2014. a INAS-i suusatamise maailmameistrivõistlusteks ettevalmistamise kulude katmiseks 500 eurot.
Otsustati viia 1. novembri 2014. a seisuga läbi aastainventuurid Otepää valla asutustes.
Määrati 11-le esmakordselt kooli mineva lapse lapsevanemale toetust kogusummas 1100 eurot.
Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kuuele
vähekindlustatud perede lastele.
Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas
256 eurot.
Jäeti rahuldamata toetuse saamiseks esitatud
avaldus.
29.09.2014
Väljastati Maris Kreegile ja Toomas Kreegile
ehitusluba Truuta külas Mäeotsa maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 maaüksusel ehitise tehnosüsteemi (automaatne tulekahjusignalisatsioon)
muutmiseks.
Väljastati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele
ehitusluba Otepää vallas ehitise (mikrotorusüsteemija fiiberoptiline sidekaabel) püstitamiseks.
Tunnistati pakkuja AKTSIASELTS TARTU
TERMINAAL (registrikood 10171518) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 323 eksemplari
aegunud õpikuid ja 201 eksemplari kasutusele võetud
töövihikuid, kokku summas 3 043,24 eurot.
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas
256 eurot.
Määrati neljale isikule sünnitoetust kogusummas
960 eurot.
Määrati ühele isikule ühekordset toetust kogusummas 64 eurot.
Määrati kahekümne kahele isikule esmakordselt
kooli mineva lapse lapsevanemale toetust kogusummas 2 200 eurot.
Määrati kahekümnele isikule kooli- ja lasteaiatoidu
toetust.

Talvepealinn otsib jõulukuuske
Otepää vald otsib jõulukuuske. Jõulupuu
kaunistab jõulude ja uue aasta paiku Talvepealinna keskväljakut ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada
15 meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga
kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas.
Sobiva puu omanikel palume ühendust
võtta kuni 9. 11.2014 telefonidel 766 4821;
5022316 (Urmas Kuldmaa).

Otepää Vallavalitsus on suletud
7. novembril
Seoses ametnike koolituspäevaga Otepää Vallavalitsus suletud 7. novembril 2014.

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 24. oktoobril.
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OTEPÄÄ

3

www.otepaa.ee

Otepää matkahooaeg jõudis lõpule
Nagu projektis oli ette nähtud, toimus 11 matka
veebruarist septembri lõpuni.
Kõik matkajad, keda kogunes hooajal kokku
327, said valla matkapäevadel osalusauhinnad,
aga selleks tuli ka enne natuke vaeva näha,
kuna matkaraja kontrollpunktis pidid osalejad
saama hakkama korraldajate poolt ettevalmistatud üllatusülesandega, mis sobis igas vanuses
osalejale. Nagu näiteks: tasakaaluharjutus – kes
seisab kauem ühel jalal kitsal puuklotsil, täpsusharjutus – kes veeretab petanki kuuli lähemale mahamärgitud tähiseni, kiirusharjutus – kes
jookseb kõige kiiremini lühikesel 20 m pikkusel

rajal nii, et käes peab hoidma reketit, kus peal
on tennise pall ja mis ei tohi jooksu ajal sealt
maha kukkuda ja käega ei tohi palli kinni hoida,
või mäluharjutus - tuli ära lugeda, mitu trepiastet on, kui ronida jalgsi Tehvandi 90 m suusahüppetorni, vaadelda kaunist Otepää loodust
ja kust sai liftiga tagasi alla sõita jne.
Hooaeg lõpetati 28. septembril Otepää Spordihoones, kus Eesti Maanteeameti spetsialistid
Kerli Leiman ja Andri Tallo korraldasid matkadest osavõtnutele väga hariva liiklusalase viktoriini Kuldvillaku saate stiilis ja jagasid ka kõigile
osalejaile liiklusalaseid auhindu. Matkapäeva-

dest osavõtjad said kaela medalid, parimatele
anti karikad, jagati välja hulk loosiauhindu.
Eriline tänu matkapäevade organiseerijatele Helle ja Ilder Tallole! Korraldajad tänavad
toetajaid: Eesti Kultuurkapitali, Otepää vallavalitsust, meie valla tublisid sponsoreid – Otepää
Lihatööstus Edgar, Pühajärve SPA, Otepää
mesi A.Orasson, Oti Pubi, Otepää kauplus
Maxima, Anni Butiik, Oteks AS, maitsvad
õunakoogid küpsetas FIE Kalju Saaremäe.
Otepää valla spordispetsialist HARALD LAIDRE

Õpetajate päev Pühajärve Põhikoolis
Õpetajate päev toimus reedel, 3. oktoobril.
Päev algas aktusega, kus esinesid 9. klassi õpilased. Õpetaja Aili Mägile anti üle aasta õpetaja
tiitel.
Toimus pidulik direktori saua üleandmine
noorele direktorile Hanna Liis Kihole. Pärast
seda suundusid õpilased koos oma uute õpetajatega tundidesse. „9. klassi õpilased“ said
osaleda õpetajate päeva viktoriinis, mis oli
pühendatud selle aasta läbivale teemale – keskkonnale. Võitis võistkond, mille koosseisu
kuulusid Ülle Tomson, Pille Kangur ja Krista
Sumberg.
Algklassidele andsid tunde Essi Pusa, Anete
Kannik, Marie Leopard ja Remo Almar.
Aineõpetajad olid Taavi Vihmann (ajalugu),
Kevin Kaur (inglise keel), Karel Kaupmees
(matemaatika), Liis Antsi (bioloogia, geograafia ja loodusõpetus), Danel Prans (kehaline kasvatus). Eesti keele õpetaja äkilise haigestumise
tõttu viisid tunde läbi need noored õpetajad,
kellel juhtus vaba tund olema. Lasteaias olid
abiks Reili Valdson, Liisi Prans, Iti-Riin Jaagant

KULTUURIÜRITUSED
17. okt. kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis Jan Uuspõllu
monoetendus „BRÜSSELI KAPSAS“. Pilet 15/13 €. Piletid
müügil Otepää Kultuurikeskuses alates 17.september E-N kell 8-14 ja
Piletilevis. Info:7655212;58043215

31. okt. kell 18.00
Otepää Palveränduri kirikus
„Hingemuusika“ kontsert. Alla Popova (sopran), Eino Keningi
(kitarr). Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Pille
Lille Muusikute Fondi ja Otepää Palveränduri kirikuga. Sissepääs prii.

14. nov. kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis komöödiateatri etendus „KVARTETT“. Helgi Sallo, Katrin Karisma,
Hans Miilberg, Tõnu Aav või Endrik Kerge. Pilet 13/11 €.

Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses E-N kell 8-14 ja Turismiinfos.
Info:7655212;58043215.

1. dets. kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Henrik
Normann püstijala soolos „Nuta või naera“.

SPORDIÜRITUSED
11. okt. kell 11.00 Tehvandi Sügisjooks 2014. Start Tordikarbi
juures. Info www.audentes.22/otepaa.
12. okt. kell 12.00 Otepää valla lahtised meistrivõistlused
suundorienteerumise lühirajal Kastolatsis.

Endel Susi raamatu
“Vana-Otepää – seitsme professori
noorpõlvemaa”
tutvustus 15. oktoobril kell 17.00 Otepää Gümnaasiumis.
12. septembri “Otepää Teatajas” oli teose sisust lühike
ülevaade.

Reedel, 10. oktoobril kell 19

ja Annabel Eensoo.
Päev möödus rahulikult ja ilma suuremate
vahejuhtumiteta. Õpetajad said oma ülesannetega hästi hakkama. Saime jälle kogemuse

võrra rikkamaks ning oskame nüüdsest õpetajate tööd paremini väärtustada.

Pilkuse külamajas kohviõhtu
koos Margus Konnula e Contraga.
Tantsuks mängib ansambel.
Pilet 5 €.
Info: Reet Tinno 5382 3446.

HANNA LIIS KIHO ja LIIS ANTSI

Otepää Gümnaasiumi

Lugupeetud spordiklubide juhid
ja treenerid!
Otepää valla 2015. a noortespordi tegevustoetuse taotlusi saab esitada kuni 1.
novembrini (treeningrühmade nimekirjad 1. oktoobri seisuga!). Lapsevanemate kinnitused kuni 1. detsembrini.
2015. a andeka noorsportlase lisatoetuse taotlusi ja spordiürituste taotlusi
saab esitada kuni 1. detsembrini.
Praegu töös olevast valla noortespordi tegevustoetuse määruse muudatustest annan koheselt teada, juhul kui muudatused kinnitatakse
valla volikogu poolt.
Spordiklubidel palun teatada vabas vormis millal ja millises mahus
tahate kasutada treeninguteks Tehvandi spordirajatisi hooajal 2014/
2015. a. Kas olete rahul Tehvandi spordirajatiste kasutamisega?
Kes spordiklubidest ja millal tahavad eelkõige Otepää valla rahvale
mõeldud võistlusi korraldada Tehvandi spordirajatistel 2015. a?
Kõik taotlused tuleb esitada Otepää Vallavalitsusse või e-mailile:
vald@otepaa.ee. Taotluste vormid ja kehtivad määrused, mille alusel
toetusi jagatakse leiate: http://www.otepaa.ee/sport/toetuse-taotlemine.
Valla spordijuht HARALD LAIDRE

Kummardus möödunud suvele
Kõikides lasteasutustes, Pilkuse külas ja Techne tanklas toimusid nunnunäitused. Esitatud nunnud olid tehtud hinge ja südamega. Igale tööle oli
antud elu, igal neist on rääkida oma lugu.
Loodan, et nunnunäituste komme mitte ainult ei jätku, vaid leitakse
ka uusi mõtteid, kuidas armastada oma kodukandi loodust. Võistluse
objektiivsuse parandamiseks tuleb edaspidi hindamistingimusi oluliselt
muuta.
Oleme tänulikud ilusale suvele ja kõikidele inimestele, kes näitusel osalesid. Sügis pakub meile nüüd oma võlu, oskame seda ainult märgata.
KARL MÕTS, nõukogu liige

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI SAALIS
17. oktoobril kell 19.00
JAN UUSPÕLD monokomöödias

BRÜSSELI KAPSAS
Autor: Rein Pakk

Otepää valla lahtised
meistrivõistlused suundorienteerumises
12. oktoobril Kastolatsi külas (Otepää-Tartu tee 4 km).
Algus kell 12.00.
Võistlusklassid:
M;N16 1998.a.ja hiljem sünd.,
M;N21 1975.-1997.a sünd.,
M;N50 1964.a. ja varem sünd.
Rajad:
R1: M21 – 4 - 5km; R2: N21, M16, M50 – 3 km;
R3: N50, N16 – 2 km;
Autasud: kõikide võistlusklasside kolmele parimale.
Oma soovist andke teada 10.10.2014.a. aadressil: talu@lutsu.ee).

Tehvandi Sügisjooks 2014
toimub 11. oktoobril.
Võistluste start kell 11.00 Tordikarbi juures.
Jooks eraldistartidest 15sekundilise
intervalliga 1,5 km, 3 km ja 5 km ringil.
Korraldab Audentese SG Otepää filiaal,
info www.audentes.ee/otepaa/.

Mäletate seda daami, kes eelmisel aastal küsis laval Jan Uuspõllu
suu läbi, et “Miks mina?” Täna tuleb ta lavale tagasi, aga seda küsimust tal enam pole, sest ta kohtas välismaa meest!
Ja olete ehk tähele pannud, et välismaa meestel kaovad ka kõik
küsimused niipea, kui nad kohtavad Eesti naist!? Küsimused
tekivad neil hiljem…
Tule, vaatame koos kuidas näeb välja Väike Eesti väga kaugelt
vaadates. Uskuge, see pilt on… naljakas. Paksu Eesti metsa seest
astuvad lavale Koidula ja Jannsen, Juuretis ja Viinakurat, Päts ja
Baruto, Kalev ja võibolla ka tema poeg ning paljud teised märgilised tegelased. Läbi hüppavad ka Kilgid, Vooglaiud ja täiesti narratiivivabad poliitikud, ei puudu ka esimesed leedid ja viimased
maanteeäärsed maasikamemmed.
“Brüsseli kapsas” on Jan Uuspõllu uus pöörane monoseiklus, kus
Eesti naine küsib: Kes ma olen?
Vastus sellele küsimusele…olgu hoiatuseks igale välismaa
mehele!
Pilet 15/13 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses E-N kell
8-13 ja Piletilevis.
Info:7655212;58043215

lastevanemate üldkoosolek toimub 16. oktoobril algusega
kell 18.00 gümnaasiumi aulas.
Päevakord:
1. Otepää Gümnaasiumi koolikorraldus ja ettevõtmised
2014/15. õppeaastal.
2. Vanemate esindaja valimine Otepää Gümnaasiumi hoolekogusse.

Pühajarve Põhikoolis
alustas oktoobris eelkool 2015. aasta sügisel kooliminevatele
lastele. Meie koolis on traditsioon, et eelkooli õpetajaks on
tulevase I klassi õpetaja ja eelkoolitunnid toimuvad samas
klassiruumis, kus aasta pärast päris õppetöö algab.
Selle aasta eelkooliõpetaja on Krista Sumberg. Tema sõnutsi on tulevasele koolilapsele parim kooliellu sisse elada
tasapisi.
“Minu kogemus õpetajana ütleb, et sel viisil kooliteed alustanud õpilastel pole koolituleku stressi. Eelkooli ajal õpime
üksteist tundma, harjume koolielu ning õpikeskkonnaga. Ka
lapsevanematel on aega kohaneda muutustega, mida toob
kaasa lapse kooliminek. Eelkool toetab lapse iseseisvamaks
muutumist, õpiharjumuse tekkimist ning annab õpetajale
infot tulevasest klassist kui kollektiivist.“
Eelkool toimub igal teisipäeval kell 8.30-11.05.
Pühajärve Põhikool

Otepää Avatud Noortekeskus
16. oktoobril kell 16.00 reisiteemaline “Kuula ja küsi”. Noortekeskuses külaline, kes jagab oma muljeid reisimisest suuliselt ja pildimaterjaliga. Tule kuulama ja küsimusi küsima!
21. oktoobril Moekoolitus noortele. Täpsem info tulekul!
23. oktoobril Väljasõit noortega Harjumaale. Skyparki ja noortekeskuste külastus. Täpsem info: noortekeskus.otepaa.ee.
26. oktoobril kell 18.00 Tantsuklubi FeelingGood sünnipäevakontsert OG aulas.
30. oktoobril kell 17.00 Kostüümipidu “Õuduste maja”.
Otepää ANK on avatud T, N, R 13-20.00. Asume vallamaja
keldrikorrusel!
Info: noortekeskus.otepaa.ee (vaata ka tegevuskava kalendrit
kodulehelt!)
Kontakt: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270.

Otepää Palveränduri koguduses
Otepää Invaühingu liikmed

Traditsiooniline Mihklipäeva tähistamine toimub
14. oktoobril kell 14.00 Edgari Trahteris.
Oma osavõtust teada anda hiljemalt
11. oktoobriks tel. 5562 8634 Kalev.

12. oktoobril kell 11 külas pastor Jaanus Ringmäe.
18. oktoobril Suur Lastepäev “Unistuste buss”.
19. oktoobril kell 11 Jumalateenistus.
26. oktoobril kell 11 Jumalateenistus.
31. oktoobril kell 18 Hingemuusika kontsert.

Tasuta sissepääs. Olete oodatud! Asume Pärna 15, Otepää.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
7. oktoobril 2014
Kehtestati määrusega Reklaamimaks Palupera vallas.
Kehtestati Palupera valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord.
Kehtestati Palupera valla eelarvestrateegia 20152018.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Neeruti
külas asuv Vahe-Saare maa-ala suurusega 26283 m².
Sihtotstarve on maa-alal maatulundusmaa ja sellel asub
end peremehetu Vahe-Saare elamu.
Anti arvamus Palupera IV uuringuruumi uuringuloa
taotluse ja otsuse eelnõu kohta – nõustuda ASle Kagu
Teed geoloogilise uuringu loa andmisega maavara tarbevaru uuringu teostamiseks.
Muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korda – sünnist kuni põhikoolis õppimise lõpuni muudeti
jõulupakitoetuse määra 5,20 eurolt 7,20 euroni.
Moodustati häältelugemiskomisjon ja võttes aluseks
vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni
uue esimehe valimise hääletamise tulemust, valiti uueks
komisjoni esimeheks Ain Veemees.
Vallavalitsus andis informatsiooni – Vahtra kinnistu
otsustuskorras võõrandamise vormistamisest; taotluste
esitamisest 2015. aasta eelarvesse; koolibussi liinidel
vedaja leidmiseks korraldatava riigihanke ettevalmistamisest – avatud e-menetlus, hankedokumentide projekti
tutvustamine, aastateks 2015-2018 sõlmitav hankeleping
ja seos järgnevate aastate eelarve kuludega jm.

Vanavanemate päeval üllatasime
oma armsaid vanavanemaid
sooja leivaga
Vanavanemate päev on tore päev ja vanavanemad
on toredad! Ikka oleme midagi neile meisterdanud
selle vahva päeva puhul, seekord aga küpsetasime
tädi Kaja õpetusel leiba. Peab ütlema, et tädi Kaja
on väga hea küpsetaja. Leib sai täitsa tavaline must,
aga eriliselt hea, lõhnav ning ülimaitsev.
Vanavanemate üllatus oli suur, kui me sooja
leiva korviga ja õnnitlustega neile külla läksime. Oi,
aitäh! ja komm põske – nii ikka jälle edasi.
Viimane leivakäär oma armsatele kodustele ja
kindel plaan ka päris ise proovida noortetoas leiba
küpsetada – nii sai üks tore pühapäev punkti.
ELERIN, GEIRI, HELEN, REBECCA, MARIKA

Rahvusvahelisel liikumisnädalal Nõunis

Meisterdamise perepäev
Vapramäe loodusmajas
Pühapäeval, 12. oktoobril kell 12-16 toimub meisterdamise perepäev Vapramäe loodusmajas. Tule sulle
sobival ajal päeva jooksul.
Meisterdame kaelkirjak-märkmehoidjat, vilet ja võluspiraali. Juhendab VVV SA retkejuht Anneli Lehtla.
Info ja registreerimine telefonil 55544231 ja meilil
anneli.lehtla@mail.ee. Lisainfo www.vapramaja.ee.
Meisterdamine on tasuta ja sobib nii lastele kui täiskasvanutele. Toetab Nõo valla Omaalgatuse Fond.

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2015.
aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 31. oktoobriks k.a. Palupera
Vallavalitsusele. Palume täita taotlemisel vastav
vorm.
Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume
samuti esitada oma taotlused 2015. aasta valla
eelarvesse hiljemalt 31. oktoobriks k.a.
Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte, et nende
andekas laps võiks alustada õpinguid 2015. aasta sügisest muusikakoolis või muus huvikoolis,
osaleda treeningus, siis ka sellest tuleks teavitada
kohalikku omavalitsust kirjalikult 31. oktoobriks
2014. a.
Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku omavalitsuse omaosalust ja väljastada garantiikirja
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 saadaval
http://www.palupera.ee/content/view/110/143/,
lehekülje all.

Meeldetuletus õpilaste
huvihariduse toetamisest
Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6-19aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr
on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas
huviringis.

Õnnitleme sind Relika Kalbus

Valgamaa aasta õpetaja 2014 nominent,
soovides Sulle jätkuvat edu ja õnne õpetajana
ning palju särasilmseid lapsi!
Sinu kolleegid Palupera Põhikoolist.

Palupera valla 2015. a
eelarvest rahaeraldiste
taotlemine

Rahvusvahelisel liikumisnädalal Nõuni kandis laulsime, tantsisime, matkasime – ikka oma eale vastavalt.
1. oktoobril tähistasime eakate päeva Otepääl.
Kõigepealt tänusõnad eakate päeva korraldajale
Helle Kuldmaale, kes muutis ilusa sügispäeva veel
ilusamaks ja rõõmsamaks paljudele, kes olid kogunenud vallavalitsuse saali, et osa saad eakate esinemistest. Nii särtsakaid eakaid „tantsutüdrukuid“
Valguta mailt nimega „Valguta nägusad moorid“,
tuleb ainult kadestada. Väga kirevad kostüümid ja
julgus esineda. Tuleb kiita neid ja nende juhendajat.
Ka meie, Nõuni lauluansambel „Lõbusad lesed“,
andsime oma parima. Järjekindlalt juba 17 aastat
koos käia, õppida ja end noorena tunda. Soovitame
soojalt kõigile end kodust välja ajada rahva sekka
tegutsema. Hing on kohe palju noorem. Ka tubli
kandlemees Sander lasi kõlada viisidel, mis meid
tantsu keerutama kutsusid. Suur tänu kõigile, kes
peole tulid ja meid oma aplausiga tänasid. Oli ilus
päev. Neid võiks olla tihedamalt!
2. oktoobril toimus Nõuni kultuurimajas loeng
eakatele. Rääkisime teemal „Liikumine, tervise
pant“. Häid nõuandeid ja eakohaseid harjutusi
jagas Marika Ein. Kõik see, mis tundub mõnikord
igapäevane – tervislikud eluviisid, positiivsus, kal-

listamine, vaimne tervis, väike ergutus tegelda
kepikõnniga, see on mõttekoht.
Pühapäeval, 5. oktoobril olid matkasellid kutsutud Räbi küla avastama. Saime teada, kus looklevad Tartu maratoni jooksu- ja rattarajad, kus asus
Elvaküla veski, kus Eesti tuntud skulptori Starkoffi
suvila. Ja seda, et Eestimaa sügis on imeilus. Lõpetuseks oli võimalus vibu lasta vibuklubi harjutusväljakul, tunda end hästi ning mõnusalt pere ja
sõprade seltsis.
Kokkuvõtteks võib öelda, tunne rõõmu liikumisest – see on imetore!

12. oktoobril algusega kell 10.00 toimub
Palupera staadionil
6. PALUPERA KÜLADE JALGPALLITURNIIR.
Pange oma küla või mitme naabriga
võistkond kokku ja tulge palli mängima!
Tulge küladele kaasa elama!
Info: 5139071 Kalev

ÖÖRÄNNAK
11.–12. oktoobril
Palupera valla mail.
Sportlik-meelelahutusliku matka algus- ja lõpp-punkt on Tartumaa
Tervisespordikeskuses.
Start 11. oktoobril kell 16.00. Võimalik valida 3 eri raja vahel: 17 km,
29 km ja 40 km.
Mängust lähemalt, hinnakiri, ohutusjuhend, registreerimine jm: http://
www.adasti.eu/matkad/.

Palupera valla naiskoor

alustab uut meeleolukat hooaega.
Ootame oma pessa uusi laululembelisi hingelt noori naisi.
Info: Merle 56626481 ja Maia 56640264.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või
vähemalt 18aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse (veebilehel) hiljemalt eelneva
aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja.
Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.
Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/
428052013052.
Palupera vallavalitsus

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Aitäh, et olete õppimise muutnud rõõmuks

Puka Vallavalitsuses

S

elliste meeldivate sõnadega algas õpetajatele pühendatud päev Puka Keskkoolis.
Selle päeva ettevalmistustega alustati juba
kooliaasta alguses. Mõeldi, mida ja kuidas teha,
et muuta päev meeldejäävaks.
Ürituse ladusa korralduse eest seisis õpetaja
Tiiu Venski koos õpilastega. Kooli koduleheküljel oli üleskutse vilistlastele ja lapsevanematele
tulla õpetajate päeval klassi ette. Tänan neid, kes
kutsele vastasid ja tunnid ette valmistasid.
Sel ajal, kui õpilastele toimusid koolitunnid,
veetsid õpetajad oma päeva samuti kooli vilistlase Evelin Punga nõuandeid kuulates. Järgnes
hoolega ette valmistatud aktus. Kohvikulaual
ootasid tordid vallavalitsuselt ja kringlid-koogid
oma maja töötajatelt.
Pärastlõuna veetsid õpetajad ikka ja jälle
õppides. Seekord Hellenurme veskis Mae Jusket
kuulates. Selle nimel, et oma õpilastega veskisse
tagasi tulla.
Vesteldes päeva lõpus õpilastega, rääkisid nad
suure elevusega õppetundidest, kus õpetajateks
olid vanemate klasside õpilased, kooli vilistlased ja
aktiivsed lapsevanemad. Nad tõid õhinal välja erinevusi, mis selle päeva võrreldes tavalise koolipäevaga
eriliseks tegi: sai palju nalja, võis palju rohkem ja
valjemini rääkida ja kõik ei pidanud olema nii korralik ja vaikne kui tavalises koolitunnis.
Samas oli hea meel mõtiskleda selle üle, kas
kõik koolipäevad võiksid sellised olla. Kuid õpilased jõudsid järelduseni, et selline lõbus koolipäev oleks igapäevases mõttes ehk veidi väsitavgi

Lapsevanemad annavad tundi.
ning et korral ja reeglitel on omad põhjused.
Küsides, kas ka nemad tahaksid õpetajaks
saada, arvasid õpilased, et pigem mitte, sest õpetajatöö on päris raske, õpetaja peab ju olema väga
tark ja lapsed ka targaks tegema.

Õpetajatel tuleb hoida rõõmu ja elevust ning
tasakaalustada see teadmiste ja distsipliiniga, et
õpilastele jaguks koolirõõmu ja õppetöö kulgeks
toredas koostöös.
LIIDIA SAARNMANN

Projekt „Tulest targem” Puka Lasteaias
Tuleohutuse teema on aktuaalne aastast-aastasse
ja seda nii noorte kui ka vanade seas. Puka lasteaia vanema rühma mudilastele ja Puka Keskkooli
1. klassi õpilastele üheskoos viis seekord tuleohutusalase koolituse läbi Otepää päästekomando.
Kokkulepitud ajal sõitis lasteaia õuele punane
tuletõrjeauto. Lapsed juba ootasid. Alustuseks
pakkusid tuletõrjujad lastele „tuletõrje komme”.
Kui suu magusaks tehtud, sai hakata tähtsaid mehi
ja tähtsat autot lähemalt uudistama. Päästemeeskond demonstreeris kõigepealt oma eririietust ja
abivahendeid suitsu sukeldumisel. Seejärel avati
päästeauto luugid ning laste silme ees avanes keeruline tehnikamaailm. Mida kõike selle töö tegemisel tarvis läheb! Tänapäeval ei olda ju ainult
tuletõrjujad, vaid päästemeeskond, kes vajadusel ruttab appi ka liiklusavariide ja veeõnnetuste
korral. Seepärast on varustuses olemas kaitseülikonnad ning vastavad vahendid ja aparatuur.
Lastel lubati ka oma käega mõningaid asju
katsuda. Mudilased said proovida, kuidas töötab
soojusandur, samuti passiti pähe tuletõrjuja
kiivrit. Päästeameti autosse ronimine aga pakkus
kõige rohkem huvi. Seda voli kasutasid lapsed
kohe mitu korda. Oma tööst rääkides huvitusid
tuletõrjujad ka laste teadmistest. Eriti altid vastajad ja jutustajad olid 1. klassi lapsed. Teati, et
päästemeeeskonna abi on vaja näiteks inimese
välja lõikamisel avariilisest autost, läbi jää vajunud
inimese päästmisel. Mehed omakorda tõid erinevaid näiteid veel juurde.
Kui päästeameti auto oli üle vaadatud ja sel-

Käisime Tallinnas
Meie tublid taidlejad, tantsurühm Vokiratas ja
rahvamaja naisansambel võtsid osa eakate juubelifestivalist pealinnas. Juba varakult tuli teade, et
festivalile oodatakse esinejaid kõikjalt.
Registreerisin ka meie taidlejad ja jäin ootama
kutset osavõtuks. Möödus mitu kuud ja alles septembris tuli teade, et oodatakse ka meie rahvast.
Nüüd siis rääkisin meie juhendajatele Vaike
Eichele ja Evald Raidmale.
Tore oli kuulda nende positiivset suhtumist. Ja
algaski ettevalmistus esinemisteks. Kultuurkapitalilt saime transpordiks toetust ning tänu Puka
Vallavalitsusele saigi sõit teoks.
Vokiratas esines Tallinnas kontserdi esimeses
pooles. Juba nende esimene tants pani rahva
elama, kokku esitati neli tantsu.
Meie naisansambel esines pärast vaheaega esimesena. Nende laul kõlas isegi naabersaali. Kõik
laulud laulis kontserdi juht Reet Linna kaasa.
Suur tänu teile tantsijad ja lauljad, Vaike, Evald
ja meie tore bussijuht Arvo. Tänan ka Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi ja Puka Vallavalitsust meie toreda sõidu eest!
HELGI PUNG

AMETLIK INFO
Hankele „Puka aleviku sauna remontimine“ laekus
kaks pakkumust, tunnistati edukaks Pemate OÜ pakkumus kokku maksumusega 29 860,80 eurot, kui hinna
poolest kõige soodsaim ning otsustati asuda läbirääkimistele nimetatud osaühinguga tööde teostamiseks.
Kuulutati välja lihtmenetlusega hange „Aakre koolihoone küttesüsteemile termostaatventiilide paigaldamine“.
Kooskõlastati Aakre Algkooli palgakorralduse alused.
Hankele “Kruusakattega teede ja tänavate profileerimiseks, profiili parandamiseks loodusliku
kruusaga ja kulumiskihi taastamist purustatud
kruusaga” laekus kolm pakkumust, soodsaimaks osutus AS Valmap Grupp pakkumus maksumusega 20 011.eurot.
Hankele “Pinnatud teede ja tänavate aukude
parandamine” laekus üks pakkumus AS Teede REV-2,
maksumusega 4104.- eurot, vallavalitsus tunnistas hanke
vastavaks ja edukaks.
Nõustuti Prange külas asuva Prange maaüksuse jagamiseks kolmeks iseseisvaks maaüksuseks: Prangemetsa
ja Ala-Parnge sihtotstarbega maatulundusmaa ja Prange,
elamumaa; Kibena külas asuva Toome maaüksuse
jagamisega Toome, sihtotstarve elamumaa, EbumäeKibena tee ja Ebumäe-Kroonimäe tee, transpordimaad,
Toomevälja, Toomemäe, Toomepõllu ja Toomenurga,
maatulundusmaad.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle “Veereküla alajaama 0,4 kV fiider F2 kliendiprobleemi lahendamine” ,
töid teostatakse Aakre külas piirkonnas Kivisika, Vähja,
Päeva, Siimoni, Kuusiku ja Aakre-Pühaste.

SÜNNID
Kadri-Liis Saar

4. septembril

Puka sügislaat
toimub 11. oktoobril
Puka rahvamaja juures
algusega kell 8.00.
Olete oodatud ostma ja müüma!

Uus näitus rahvamajas
gitused saadud, jätkus koolitus rühmaruumis läbi
eakohaste mänguliste ja praktiliste tegevuste.
Koolituse teemad olid:
Tikkudega mängimine.
Järelvalveta lahtine tuli – põlev küünal laual,
televiisoril, aknalaual.
Suitsuandur – vajalikkus, toime ja hooldus.
Esmane käitumine õnnetuse korral.
Telefoninumber 112 ja abi kutsumine.
Evakuatsioon – õnnetuse korral ära peida end
kappi.
Päästemeeskonnast onu Rein ja onu Urmas

arutlesid lastega ja otsisid vastuseid erinevatele
tuleohutust puudutavatele küsimustele. Tegevus
oli illustreeritud rikkaliku pildimaterjaliga.
Koolituse lõppedes sai iga laps endale mälestuseks kleepsu ning nendele lastele, kellel järgmisel aastal ees koolitee, kingiti temaatiline mäng,
et kodus koos vanematega mängida ja teadmisi
kinnistada.
Täname Otepää päästekomandot toreda ja
huvitava koolituse eest.

Valgamaa aasta
õpetaja kandidaat

Minu õpetaja Tiiu

Puka Keskkooli eesti
keele ja kirjanduse
õpetaja Tiiu Venski on
tänaseks
õnnitlused
vastu võtnud ja alanud
õppeaasta pakub uusi
väljakutseid.
Emakeele
riigieksami tulemuste põhjal
on tänavused lõpetajad üheksandal kohal. Õpetajalt küsisid mitmete soliidsete väljaannete ajakirjanikud ühe ja sama küsimuse: „ Mis on edu
saladus?“
Aastaid on õpetaja Tiiu Venski õpilasi aineolümpiaadideks edukalt ette valmistanud. Möödunud õppeaastal võitis emakeeleolümpiaadi
12. klassi õpilaste arvestuses tema õpilane Anni
Suun. Õpilaste loov- ja uurimistööde juhendamine , osalemine õpilastega omaloomingu konkurssidel, kooli traditsioonide hoidja, klassijuhataja,
….. ja võiksime loetelu pikalt jätkata.
8. klassi õpilane Birgith Pedajas pani mõtted oma
emakeeleõpetajast paberile luulevormis.

Põgerjate rühma õpetaja ENE HAABOJA

Me õpetaja Tiiu on range
ja ta iseloom on vahel kange.
Kuid õppimisel on see hea,’
seda alati meeles pea.
Temaga saad selgeks kõik,
see pole kaotus vaid võit,
Eta tunnid on nii lahedad,
et teised õpilased on lausa kadedad.
Tunnis teha jõuame kõike,
kuid õppida ikka ennekõike.
Kirjutame, loeme ja arutame
ning pärast tarkusega koju jalutame.
Kui keegi küsib, kust me seda teame,
siis me ta käekõrval õpetaja Tiiu juurde veame.
Kui vaja, ta puust ja punaselt seletab
ja alati vastu teretab.
Õpetaja Tiiu silmaring on väga lai,
kui oled tubli, saad ka pai.
Ta oma tarkust sinuga jagab
ja emakeeles hea tuleviku tagab.

Puka rahvamajas on pärast remonti koha leidnud
maali- ja käsitöönäitused. Juba aastaid on maalinäituse eest hea seisnud meie kunstikooli õpetaja Esti
Kittus. Esti tunneb alati huvi näituse uuendamisest
rahvamajas, on organiseerinud kunstikooli laste
ja täiskasvanute maalinäitusi, tema sõpruskonna
maalid on ka jõudnud meie rahvamajas olla rahvale
vaadata hinnata.
Tore oli ka Liina Laanoja personaalnäitus. Esti Kittuse personaalnäitused on olnud rahvamajas vaadata juba mitu korda ja nüüd on tema pildid taas meie
rahvamajas. Olen tänulik Estile, kes on alati toeks ja
abiks rahvamajas oma hea sõna ja soovitustega.
Käsitöönäitused rahvamaja väikeses saalis on ka
rahvale huvi pakkunud. Oma töid on toonud näitusele Lea Madisov, MTÜ Pritsumeeste Marid. Tuleval
nädalal paneb oma ilusad kardinad teistele vaatamiseks Esti Kittus.
Suur tänu teile käsitöö- ja kunstiinimesed nende
ilusate väljapanekute eest, mis kaunistavad meie
rahvamaja saalide seinu.
HELGI PUNG

Puka rahvamajas

11. oktoobril kell 21.oo

PUHKEÕHTU

TANTSUKS MÄNGIB TIIT HELLENURM
PÄÄSE
ESIMESEL TUNNIL 5€, HILJEM 7€.

„Anna ära“ korraldajad tänavad
Puka Aianduse ja Mesinduse Seltsi,
kes andis ürituse läbiviimiseks
tasuta ruumid.
Suur tänu kõikidele asjaosalistele,
nii kauba toojatele kui ka külastajatele.

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

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
29.09.2014
Algatati Sangaste valla arengukava 2012 – 2018
muutmine.
Määrati Sangaste valla 2014. aasta majandusaasta
aruande auditeerijaks Audiitorbüroo ELSS AS.
Muudeti volikogu 26. märtsi 2009. a määrust nr 4
“Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord”.
Muudeti volikogu 19. oktoobri 2006. a määrust nr 6
“Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks”.
Muudeti volikogu 21. juuli 2014. a määrust nr 4
“Koduteenuste osutamise tingimused ja kord”.
Muudeti volikogu 7. aprilli 2011. a määrust nr 3
“Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord”.
Otsustati Väike-Maarja vallas Pandivere külas asuv
Titemäe kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel
alghinnaga 10 000 eurot.
Otsustati maksta ajavahemikul 22. – 23. august 2014. a
Läti Vabariigis ja ajavahemikul 24. – 26. september 2014.
a Valgevene Vabariigis välislähetuses viibinud vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.
Otsustati maksta volikogu esimehele Rando Undrusele
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude
hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse
alusel arvestusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui
64 eurot kuus.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Indrek Kapile
Lauküla külas asuval Tielsikalda kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks ja OÜ-le Keskkonnaprojekt Restu
külas ja Lauküla külas Murrangu kinnistu – Vahemetsa
kinnistu lõigul elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Leo Kuusmetsale Sangaste alevikus Kalda tee 3 asuval kinnistul elamu rekonstrueerimiseks.
Vabastati kolm isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Kehtestati koduteenuste hinnaks 2 eurot/tunnis.
Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 704
eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 90 eurot.
Määrati 2014/2015 õppeaasta 1. ja 2. õppeveerandiks
ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümne ühe lapse koolitoidu kulude katmiseks.
Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kuuele isikule kogusummas 886,47 eurot.
Määrati septembrikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele isikule kogusummas 124,67 eurot.
Määrati oktoobrikuu vajaduspõhine peretoetus kaheksale isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas
128,58 eurot.
Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus
ühele isikule.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

SÜNNID
Sander Toomasson

24. septembril

Ümberkorraldused
politseis
Alates 1. oktoobrist korraldab politsei oma töö ümber selliselt, et piirkonnapolitseinikud saavad peaasjalikult keskenduda ainult kogukonna teenimisele ja nende probleemide
likvideerimisele. Samas tugevdatakse patrullpolitseinike
koosseisu. Seepärast suunduvad osa senistest piirkonnapolitseinikest alates oktoobrikuust patrulli ning teine osa
piirkonnapolitseinikest jääb oma piirkonnas turvalisusega
tegelevate koostöövõrgustike loomine ja hoidmine.
Valga linnas, Karula, Taheva, Tõlliste, Sangaste ja Õru
vallas hoiab politsei, kogukonna ja koostööpartnerite vahelist sidet piirkonnavanem Marek Käis (76 68124; 533 07155;
marek.kais@politsei.ee.
Lisainfot piirkonna turvalisusküsimustest saate jooksvalt ka Valga konstaablijaoskonna Facebook’i leheküljelt
aadressil www.facebook.com/valgakonstaabel. Kiiret reageerimist vajavate sündmuste korral aitab hädaabinumber
112.
Vastuvõtt: Sangaste vald, teisipäeviti 10.00- 11.00 Sangaste alevik, vallamaja.

Eelmisel nädalal tähistati Keeni koolis õpetajate
päeva. Kinkisime oma õpetajatele ilusa ja südamliku aktuse. Aulasse tulid õpetajad ilusa lastelaulu „Mina ka“ saatel. Selle päeva asendusdirektor
luges pidulikult ette liigutava kõne, mis õpetajate
näoilmeid arvestades neile ilmselt väga meeldis.
Kõnest jäi kõlama mõte, et kõige tähtsam on
silmale nähtamatu ja ülitähtis on õpetajate sisemine sära. Pidulikkuse rõhutamiseks laulis mudilaskoor laulu „Õpetajate päevaks“, ka meie,
üheksandikud laulsime ilusa laulu ja lugesime
meeltliigutavaid luuletusi. Arvame, et õpetajad on
isiksused, kes meid aitavad kogu aeg ja kõiges, nii
panime kokku õpetajate tegemistest pisikese pildimeenutuse, rõhutamaks nende tööd ja vaeva.
Aktuse naelaks kujunes aga õpetajatele „kiiksuga“ aukirjade üleandmine ja ühislaulu laulmine. Sellega oli meie õpetajate tööpäev lõppenud.
Nende päev jätkus noortekeskuses, kus sai tegelda
kokkamisega, ehete valmistamisega ja maalikunsti
algtõdedega tutvumisega.
Meie jäime kooli ja alustasime oma elu esimesi
tunde õpetajatena. Nii mõnigi meist pidi hiljem
tõdema, et õpetajatöö on raske ja meie austus
õpetajate vastu suurenes veelgi. Üllatusi jagus
aga meilegi. Olime kutsunud endale appi kaks

turvameest ja nemad mängisid meile vingerpussi
– korraldasid ootamatult tuletõrjeõppused. Nüüd
tuli meil hakata tõsiselt probleemi lahendama ja
evakueerumist korraldama. Üks turvameestest,
kes töötab päästeametis, teatas, et me saime ülesandega väga hästi hakkama.

Me oleme õnnelikud ja rahul, et õpetajate päev
meie koolis väga ilus sai. Aitäh kõigile, kes sel
päeval koos meiega olid! Eriline tänu teile, kallid
õpetajad!
Keeni kooli üheksas klass ja klassijuhataja

Valgamaa aasta õpetajaks oli Keenist kaks kandidaati
meistrivõistlused 2.-3. ja 4.-5. klassidele, kõik võistkonnad said auhinnalised kohad. Õpetaja oli ise
võistluse läbiviija. Tähelepanu Start teatevõistlused 2.-5. klassidele, pääsesid poolfinaali ja esindasid maakonda Põltsamaal.
Vabariigi korvpalli meistrivõistlused maapõhikoolide finaalturniiril, 8. koht.
Gunnar Sarapuu on õpilastega osa võtnud
kõikvõimalikest maakondlikest spordiüritustest.
Aastaid juhendab koolis korvpalli treeningtunde.
Õpib magistrantuuris Tallinna Ülikoolis kehakultuuriteaduskonnas. Mängib ise võrkpalli Otepää
Võrkpalliklubis ja Urvaste Spordiklubis. 2013.
aastal oli Valgamaa ja Võrumaa meister võrkpallis. 2006. aastast alates on Tartu maratoni Ande
toitlustuspunkti juhataja. Omab head huumorimeelt, on abivalmis ja sõbralik töökaaslane.

Valgamaa aasta õpetaja nominent Maie Vill

Maie Vill on töötanud klassiõpetajana 36 aastat.
Kõik need aastad on ta töötanud Sangaste valla
koolides. Südamelähedaseks on oma kodukoha
looduse ja ajaloo tundmine. Klassijuhatajana hea
psühholoog ja aktiivse kollektiivi looja.
Aktiivne Restu külaliikumise liige. Abivalmis ja
sõbralik töökaaslane.

Valgamaa ja Eesti Vabariigi aasta õpetaja
nominent Gunnar Sarapuu
Gunnar Sarapuu on Keeni kooli vilistlane. Töötab
koolis 1998. aastast kehalise kasvatuse õpetajana.
Tema juhendamisel ja õpetamisel saavutasid õpilased 2013. aastal:
Valgamaa karikavõistlustel maastikuteatejooksus Tõrvas 1. koht. Valgamaa korvpalli meistrivõistlustel 3x3 poistele Valgas 1. koht. Valgamaa
korvpalli meistrivõistlused 8.-9. klassi poistele
- 1. koht, esindasid maakonda maapõhikoolide
alagrupiturniiril Kuldres. Valgamaa rahvastepalli

Keeni Põhikool

Keeni kooli teade

Sotsiaalselt nostalgiline Valgevene
Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Läti Valka
rajooni kolleegide ühisdelegatsioon külastas hiljaaegu Valgevenet. Braslavi rajoon asub Läti piiri
lähistel maalilisel järveohtral maastikul. Järved,
mis lahkelt küngaste vahele laialipillatud, laiutavad paljude pooldunud Pühajärvede sarnaselt
oma poolsaarekeste ja saarekestega.
Buss põnevil isikutega ületas pärast poolepäevast sõitu Valgevene/Läti/EU piiri. Kaunid militaarnäitsikud piidlesid viisakalt meie EU-passe
ja ilma erilise närvipingeta olimegi mõningase
ootamise järel Belorussias. Kõikjal valitses lihtne
puhtus ja kord, põllukesed siniste ,,Belaruss“
traktoritega ja poolapäraste kenade majakestega.
Naljakad-nostalgilised tänavanimed (Sovetskaja,
Leninskaja jne), kivist Leninid ja muu punane
mälukaup ilmestamas tänavapilti. Tööpäeval
rahvast eriti niisama ringi liikumas ei näe, sest töö
sovhoosipõllul või tehases ei jäta aega.
Kauplused olid kaupa kenasti täis. Ostjaid
aga vähem. Odavad on esmatarbekaubad, nagu
vodka, leib, munad ja omamaine või, muu on
samalaadne meiega. Oma rahvale pidada ka
mingid riigihindadega toidukaplused olema, kus
kehtib talongisüsteem. Ehk siis elu on ehitatud
ülesse nii, et kõigil on töökoht, töökohustus ja
minimaalselt eluks vajalik olemas (eluruum, toit)
nii, et pangalaenu vaja pole ja võtta ka ei saaks,
sest palk selleks ka väike. Tahad autot ja ,,made
in ne u nas“ asju, tee kas äri või mine naaberriiki
tööle või hääde tutvuste läbi saad hää riigitöö.
Suupruukimisega pead siis muidugi õigel lainel
olema. See, mida sülg suhu või hääl pähe toob,
pole alati soodne välja öelda. Siin on omad plussid
ka, sest niisama tigedusest teiste pääle kitujaid ja
eetrisse s....jaid on ju ka vähem.
Vastu võeti meid ilusa ja sügava slaaviliku külalislahkusega, laud lookas ja rahvalaul kõlamas.
Teise usku keegi pöörata ei püüdnud, naljad olid
arusaadavad ja inimesed mõnusad. Näidati, mis
neil on ja küsiti, mis meil on. Nägime puhtaid
ja ilusaid külasid, kooli ja haiglat. Kõik toimiv ja

korras, aga ehk pisut nagu meil 20-30 aastat tagsi.
Pioneerid deklameerisid rahvaluulet, lahkelt tutvustati asjade toimimist ja kõik oli ladus. Nägime
riigi abiga ehitatud igati moodsat piimakombinaati, mis väärindas Balti piima sanktsioonitud vene
turule juustuks ja muuks. Ostes nüüd Moskvas
,,Parmesan Partizanski“, teame, et see on tehtud
Leedu/Eesti piimast Valgevene inimese poolt.
Väga hea mulje jäi ka kohalikust pansionaadist,
mis uppus lillepeenardesse ning oli puhas ja ilus.
Pansionaadil oli oma sigala, lehmalaut, õunaaed
ja ka hobune.
Kuna olen ka ise kunagi nõukaarmeed teenides Valgevenes kroonut orjanud, siis tean tema
inimese heldust ja headust. See on siiani nii ning
ilmselt ka jääb. Külalislahkus ja puhas lihtsus
eristab Valgevenet ühe suure naabri piiriääsetest
regioonidest, kus külasid vaadates tundub sõda
alles lõppenud olevat.
Olles uusi kontakte loonud ja kostitajate eluga
tutvunud, asusime kodusuunas teele. Valgevene
piirivalve kohtles meid väga sõbralikult ja eks siin
oli oma osa ka sellel, et teati, kellel külas olime
ja kes-kust oleme. Siis tuli EU ja Läti piirivalve.
Kotid bussist välja, rivvi ja läbiotsimisele. Kummikindad käes seisid tursked karmi näoga ja natuke
kurja ämmaemanda moega Latgali piirivalveemandad. Konservid ja kondenspiim prügikasti, suitsud ja viinad pedantselt üle loetud, võisid
minna bussi manu.
Peab möönma, et Valgevene on oma näoga
ja sümpaatse rahvaga ilus puhas maa, kuhu võib
julgelt soovitada sõita eriti neil, kes seda oskavad
ka näha. Head muljed on tagatud. Soovime neile
edu ning loodame, et meie omavahelised kontaktid jätkuvad ja laienevad vastastikult kasulikku
pragmaatilisse kaubavahetusse ja koostööle.
Valgevene pole must-valge maa! Valgevene on
kudum sotsialismilõngast ja kapitalistlikkest niitidest, millesse tikitud omaenda mustrid ja õied.
KAIDO TAMBERG

Esmaspäeval, 13. oktoobril kell 11.00 - 11.45
on kõigil meie koolielust huvitatuil võimalus
külastada kooli.
Kolmapäeval, 15. oktoobril on lastevanematele lahtiste uste päev, kus on võimalus
külastada tunde ja laste tegevustes kaasa
lüüa.
Direktor

Kirjalik enampakkumine
kinnistu müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku
avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
Väike-Maarja vallas Pandivere külas asuv Titemäe kinnistu (kinnistu registriosa nr 52531,
katastritunnus 92702:001:0630, pindala 9,6 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) Pakkumise alghind 10 000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning
tagatisraha 1000 eurot.
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste
Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste
alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 4. novembriks 2014. a kell 14.00 kinnises ümbrikus
märgusõnaga “Titemäe kinnistu”. Pakkumises
peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks
enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid
enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning
pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
3. novembriks 2014. a Sangaste Vallavalitsuse
arveldusarvele EE421010202000578003 SEB
Pangas. Makse selgitusse märkida“Titemäe kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 4. novembril 2014. a kell 14.15. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste
esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt
viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise
tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist.
Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu
tasub ostja. Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.
ee, tel 518 2016.

KUULUTUSED
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Keis Gupp OÜ. Kaeve- ja mullatööd
ekskavaatoriga, materjali, jäätmete
jne. transport kraana-multilift autoga. +372 5136361
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
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KUULUTUSED
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

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

506 7848
ehitusest@gmail.com

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:

Otepää Aianduse- ja
Mesinduse Selts

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399

korraldab

Ostan vanu märke ja raamatuid.
5893 8528, Madis

õppe- ja teabepäeva

Signalisatsiooni paigaldus, tel.
5135148

Otepääl J.Hurda 5 Otepää AMS
majas 19. oktoobril.
Algus kell 10.00.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Teemad:
Sügisesed tööd mesilas.
Kärjemajandus korda.
Vastused küsimustele.

Müüa kuivi küttepuid 30.- EURi/rm.
Tel. 5885 5890
Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa küttepuu klotse. Tel. 5117109

Lektor Tõnu Hiiemäe.
Info: 7655 537, 5650 9770.

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1068.
Metsakorraldamine, hindamine,
nõustamine alates 1993. a. 5165071,
aarne.suu@metsakorraldus.ee.

Otepää AMS tähistab 35. sünnipäeva

IV kvartalis
7. novembril
12. detsembril

Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00
Sangaste
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00
Rõngu
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

IV kvartalis
21. oktoobril
4. ja 18. novembril
2., 16. ja 30. detsembril

Otepää
Külastuskeskuse ees
kell 13.00–16.30

IV kvartalis
13., 20. ja 27. oktoobril
3., 10., 17. ja 24. novembril
1., 8., 15., 22. ja 29. detsembril

Ootame kõiki Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi liikmeid
AMSi 35. aastapäeva koosviibimisele
laupäeval, 11. oktoobril algusega kell 13.00
aianduse majas J.Hurda 5.

Asutuste peod ja juubelid ansambliga Kuppel. Tel. 5117 419
Annan üürile Otepääl Pärna 14-6
korteri (tuba ja köök). Tel. 5590
4543

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Fruktodisaini algkoolitus Pilkusel
Seoses kevadise suure huviga fruktodisaini vastu saab seda õppida ka nüüd.

25. oktoobril kell 12.00 on võimalus osa võtta

fruktodisaini algkoolitusest.
Koolitus toimub ikka PILKUSE KÜLAMAJAS
ja maksab 7 eurot.
Kaasa võtta 1 kartul, 1 õun, 1 kiivi, 1 porgand ,1 paprika ja nuga.
Koolitaja Tartu KHK.
Vajalik etteregisteerimine telef. 51974916, Merike.

ESTERE PELTSER
02.10.1962-30.09.2014

HARALD PAUSKAR
18.01.1917-29.09.2014

HILDA-ARMILDE REIKAM
15.07.1932-30.09.2014

OTEPÄÄ LASTEAED
kuulutab välja konkursi

HEINO MATVEJEV

lasteaiaõpetaja

08.08.1950-03.10.2014

TOOMAS MEKK

08.08.1962-30.09.2014

Kauaaegset naabrit

MAIMU UNTI

ametikohta täitmiseks
(tähtajaline tööleping).
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 20. oktoobriks
aadressil: Pühajärve tee 22, Otepää 67403, Valgamaa
või e-mailil marju.ilistom@otepaa.ee.

Avaldame südamlikku kaastunnet
Neemele ja Galinale kalli ema
ja ämma

Info tel 53033034.

ELVI SUURSOO
kaotuse puhul.
Otepää Kopli 12 majaelanikud

Sügav kaastunne Maiele perega

Mälestame kallist

EMA

ESTERET

kaotuse puhul.

Tunneme kaasa heale sõbrale
Indrekule.

Tantsurühm “Pääsusilmad”

Helin, Aivar, Silja, Rein.

mälestavad Mai ja Guido.
Kaastunne lastele peredega.

Mälestust Sa kaunist väärid,
väärid austust, sõnu häid.

Mälestame ja avaldame kaastunnet
Indrekule kalli

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Siiras kaastunne Indrekule elukaaslase

ESTERE PELTSERI
kaotuse puhul.

1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

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

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

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

Naiskodukaitse Otepää jaoskond

Südamlik kaastunne Neemele

Südamlik kaastunne Indrekule kalli

ESTERE PELTSERI

EMA

ESTERE PELTSERI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Pühajärve tervisekeskuse töötajad

Töökaaslased Kuutsemäe
Puhkekeskusest

Ivi, Mairi, Ants, Jaan

Mälestame

Sõbralikku, abivalmist ning
rõõmsameelset naabrit

Tunneme kaasa ja langetame pea
koos Sinuga Indrek, kalli

HARALD PAUSKARIT

ESTERE PELTSERIT

ESTERE

SA Otepää Tervisekeskus

mälestavad Maire, Ene, Tõnu, Mai,
Terje ja Guido.

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne omastele.

Tõika valvurid

Sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis,
on taevas saanud Sinu kaitseingel,
ta on Su kõrval alati ka siis,
kui headus silitab,
kui õelus salvab. Ta ikka valvab.

MEELI KOOVIT
Südamlik kaastunne Ehale ema
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist
Tiiu O, Anu O, Õnne P, Tiiu K,
Siiri S, Merike K.

Aeg mure ja leina kord kergemaks
muudab,
kuid mälestust emast aeg võtta ei
suuda...

Südamlik kaastunne Ehale, Aikile ja
Erkile kalli ema, vanaema ning
vanavanaema

MEELI KOOVITI

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.

Sügav kaastunne Indrek Riivaldile
kalli

ESTERE PELTSERI

Kurvastusega teatame, et meie
seast on lahkunud kallis isa
ja vanaisa

HEINO MATVEJEV
08.08.1950-03.10.2014

Leinavad tütar ja poeg peredega.
Ärasaatmine Otepää leinamajast
laupäeval, 11. oktoobril 2014
kell 12.00.

Soe sügistuul võttis tal käest,
viis teele, kust tagasi eitulda.

Südamlik kaastunne Indrekule
lastega ja nende lähedastele kalli
elukaaslase

ESTERE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Endised kaastöötajad I silmkoest.

Vana-Otepää JP

Mälestavad naabrid Mare ja Kaja

MITMESUGUST
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Valgamaa seenepäevad aitasid inimestel
seeni tundma õppida

Kolmapäeval, 22. oktoobril algusega kell 18.00
on Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää)

loodusõhtu

„OMAD VÕI VÕÕRAD?“ – MERLE ÖÖPIK

Verevat lemmmaltsa kasvatatakse dekoratiivse välimuse
tõttu aedades. Peenralt aia taha on aga üksainus samm...
Pildil olev verev lemmmalts on leidnud kasvukoha juba
Ähijärve lähistel metsas.
Foto: Margit Turb.
Merle Ööpik on Eesti Maaülikooli ökoloogia õppejõud, kelle teaduslike
huvide hulka kuuluvad muuhulgas ka taimedest võõrliigid.
Võõrliigi nägemiseks ei peagi tingimata botaanika- ega loomaaeda
külastama, vahel leiab neid aia tagant, tee- või põlluservalt. Kõik põhilised
inimese toidu- ja tarbetaimed on Eestisse sisse toodud ehk võõrliigid. Kui
lepiksime vaid looduslike liikidega, kas peaksime toituma sarapuupähklitest
ja mets-õunapuu pisikestest hapudest ubinatest?
Loodusõhtul räägime, keda peetakse võõrliikideks ja keda invasiivseteks
ehk sisse tungivateks võõrliikideks. Lisaks mõtiskleme markantsete liikide
näitel, kuidas nad meie juurde jõuavad, mida teha võivad ja kuidas nendega
hakkama saada.
TASUTA. Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo ja registreerumine: Margit
Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel. 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee
Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää Kultuurikeskusega Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Valga, Valka ja Braslavi
esindajad sõlmisid
koostöölepingu

10. oktoober 2014

T

änavu oli valgamaalastel järjekordne võimalus osa saada maakonna
seenepäe-vadest. Tegevusi jagus
nii Valka, Otepääle kui ka Tõrva. Kogu
maakonda hõlmavaid seenepäevi on mitmeid aastaid eest vedanud Valga Muuseum. Rahaliselt on seda sündmust toetanud
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Avalikkusele suunatud tegevustest
toimus Otepääl traditsiooniline seeneretk Paluveski lähiümbruses mükoloog
Teele Jairuse juhendamisel. Seda võimalust kasutasid lisaks täiskasvanutele
ka Otepää gümnaasiumi õpilased. Kuna
Otepää õpperetk oli mükoloogide tiheda
ajagraafiku tõttu planeeritud tööpäevale,
oli huvilistel võimalus kahe päeva jooksul
käia ka Otepää looduskeskuses tutvumas
seente väljapanekuga. Siiski, Teele Jairuse
hinnangul on kõige parem õppida seeneliike tundma ikkagi looduses. Näitusel
kaotavad liigid kiiresti oma värvuse, lõhna
jm omadused. Samuti tekib seenelisel just
metsas kogemus, millise metsakoosluse ja
milliste puuliikidega vastav liik on seotud.
Väga õpetlik oli kuulata rahvusvaheliselt tunnustatud mükoloogi Kuulo Kalamehe loengut mürgistest seentest. Professor tegi osalejatele üksikasjalikult selgeks,
millised mürkseened on need kõige ohtlikumad ja millise söögiseenega neist üks
või teine võib segi minna. Ühe näitena
võib tuua hinnatud söögiseene kännu-

mampli, mis on ühtlasi meie tavalisemaid
kännuseeni. Tuleb välja, et selle seenega
on väga ohtlikult sarnane jahutanuk, surmavalt mürgine seen, mis põhjustab sarnaselt mõnede kärbseseentega amanitiinimürgistust. Varasemas kirjanduses on
jahutanukit peetud ekslikult ka söödavaks
seeneks. Õnneks ei ole jahutanuki mürgistusi Eestis seni kindlaks tehtud. Kännumampleid korjama minnes tuleb aga kindlasti kontrollida, et seen oleks ikka soomuselise jalaga. Kui seeneline ei ole oma

S

ee, mis juhtus 1. oktoobril Otepää
raekoja kolmanda korruse saalis,
võib tunduda eemalolnuile uskumatu: ligi poolteist tundi kandlemängu,
naiste laule ja karaktertantse suutsid liigutada eakate hinge ja ihuliikmeidki!
Lõpuks oli saalitäiest kuulajaist aktiivsem osa toolidelt tõusnud ja kõvasti kaasa
plaksutamas, kergejalgsemad saali vabadel
pindadel tantsimas ja kõige väärikamad
kepsutasid tagatipuks polkatki!
Eestlastele mitteomaselt ruttasid pidulised tänusõnu ütlema juba enne kohvi ja
piruka kallale asumist.

Ringijuhid Pille Plinte Nõunist, Anita
Pavlova Paluperast ja eakate päeva peakorraldaja Helle Kuldmaa tundsid esimestena plaksutamisest kuumade käte
surveid, kiidusõnu jagus kõigile esinenuile, aga kõige enam vist küll Valgutast pärit
Nägusatele Mooridele ja nende juhendajale Anitale. Nende iga tants sisaldas lugu,
oli omaette lavastus aina uute rütmide,
rollide, kostüümide ja atribuuutikaga.
Lõppes see tantsude kava tsirkusepildiga,
kus ühes pearollis oli “taltsutaja“ Anita
ise siduvaks vahetegevuseks vene kuulsat
kükktantsu vihtumas!

INGLISE KEELE ALGAJATE
VESTLUSKURSUSELE!
Tunnid toimuvad 13.10.14 - 22.12.14 esmaspäeva
õhtuti Otepää Gümnaasiumis.
Registreerumine ja esimene tund on esmaspäeval, 13. oktoobril kell
18.00 Otepää Gümnaasiumis.
Rohkem infot: Ene Kelder, tel: +372 522 8000,
e-post: margit@ringles.ee.
Pühajärve Haridusselts

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht KAJA MÕTS

MARGIT TURB

Suur sõõm tervistavat elurõõmu

Õpetaja Ene Kelder kutsub huvilisi

26. septembril kirjutasid Valga maavanem Margus Lepik, Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis ja Braslavi rajooni täitevkomitee esimees Sergei Šmatov (pildil)alla koostöölepingule.
Valga ja Valka esindajad külastasid 24.–26. septembrini Valgevenes
Vitebski oblastisse kuuluvat Braslavi rajooni. Tutvuti rajooni omavalitsuste,
haridus- ja raviasutuste, põllumajandus- ja tööstusettevõtete ning piirkonna
turismiga.
„Tegemist on väga sõbraliku ja tööka rahvaga. Braslavi rajoon on Valgamaaga sarnane, sest mõlemas on palju järvi, imeline loodus ja tegemist on
piirialaga. Samuti on nii meil kui neil ettevõtteid, mis oma tegevuse poolest
üksteisega sarnanevad. Koostööleping aitab alustada ühiseid projekte,
mille eesmärgiks on uute teadmiste ja kogemuste vahetamine kohalikku
elu puudutavates valdkondades,“ ütles maavanem Margus Lepik.
Koostöö hõlmab erinevaid elualasid, sh kohaliku demokraatia, IT ja
avalike teenuste arendamist, selle administratiiv-organisatsioonilist korraldust, regionaalset ja kohalikku arengut, koostööd Euroopa Liidu naabruspoliitika raames. Loomulikult ka hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö,
tervishoiu, vanurite hoolekande, turismi, väikeettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamise vallas.
Delegatsiooni kuulusid Valga maavanem, maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja, avalike suhete juht, Valka kihelkonnaduuma esimees ning Valka maakonna ja Valka kihelkonna omavalitsuste esindajad.

määrangus kindel, tuleb seen siiski metsa
jätta. Milliseid söögiseeni aga mükoloogid ise kõige kõrgemalt hindavad? Igal
mükoloogil on oma maitse ja arvamus.
Siiski, üldiselt hinnatakse Eesti parimate
söögiseentena hobuheinikut ja triibulist
heinikut. Aga ka neile on sarnaseid mittesöödavaid liike. Kuulo Kalamehe õpetus
seenelisele on lihtne: korja söögiks ikka
ainult neid seeni, mida kindlalt tunned ja
mille söödavuses oled kindel.

Oktoobris toimuvad üritused Pilkuse külamajas

Imetlust väärivad kõik need tegijad,
suurt tunnustust aga selline „kultuurisool“, keda jätkub Paluperast Valgutani
(sealmail juba kolm aastat!).
Samas avaldas Anita ka oma järgmised
plaanid: uurida ja õpetada oma ringile
vanimaid rahvatantse.
Tuleval suvel ootab aga kõiki huvilisi Paluperra suurele vabaõhulavastusele
„Mustlaslaager läheb taevasse“.
Kõike toimunut näinud ja teistegi muljeid
kogunud eakas AILI MIKS

Muudatused maakonnaliinide
bussiliikluses alates 01.10.2014
Arvestades lapsevanemate ja reisijate esitatud ettepanekutega muutuvad maakonna bussiliinide väljumis- või saabumisajad järgmiselt:
1. Liin 25 Valga – Puka – Elva hakkab laupäeval
ja pühapäeval tegema sissesõidu Kuigatsi peatusesse
16:30. Alates Puka peatusest ühtlustuvad väljumise
ajad tööpäevade aegadega.
2. Liin 40 Otepää – Puka – Valga alustab reisi Otepäält senise 16:50 asemel 16:45, et tagada reisijate
ümberistumise võimalus Valga – Tartu reisirongile
Puka raudteejaamas. Alates Pukast busside väljumisajad ei muutu.

10. oktoobril kell 19 00 toimub kohviõhtu koos

MARGUS KONNULA ehk CONTRAGA.
Hiljem tants elava muusika saatel.
Pääse 5 eurot, pensionärid 3 eurot.
13. oktoobril kell 13.00-20.00 toimub

TERVISEPÄEV.

Loeng – Veresooned ja meie tervis.
Peale loengut kapillaaride uuring.
Info telef 5054549.
19. oktoobril kell 12.00 toimub

KIRBUTURG ja HOIDISTE konkurss.
Parimatele meened.
Info tel 53823446.

25. oktoobril kell 12.00 toimub
FRUKTODISAINI koolitus.
Etteregistreerimine ja info telef 51974916.
Ootame teid meie üritustele!
MTÜ PILKUSE KÜLASELTS

Otepää suusaklubi Karupesa Team
avab uue noorte treeninggrupi.
Ootame kõiki 5-9aastaseid
suusatamishuvilisi noori treeningutele.
Treeningud toimuvad 23 korda nädalas.
Lisainfo tel: 5125893
e-post: tanel@ojaste.ee,
www.karupesateam.ee.

