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Otepää valla delegatsioon tutvus
Sillamäe ja Narvaga

O

tepää valla delegatsioon külastas 15.-16. oktoobril Sillamäed
ja Narvat. Tutvuti Sillamäe ja
Narva linnavalitsustega, külastati Sillamäe sadamat ja Narva elektrijaama ning
muid olulisi asutusi.
Otepää delegatsioon kohtus Sillamäel linnavolikogu esimehe Jelena
Koršunova ja linnapea Tõnis Kalbergiga (pildil). Väga huvitavaks kujunes
Sillamäe sadama külastus, kus ülevaate
sadama tegutsemisest ja ajaloost andis
otepäälastelegi tuttav ettevõtja, Silmet
Grupp juhataja Tiit Vähi.
2005. aasta 14. oktoobril avati Sillamäe Sadam. AS Sillamäe Sadam on
Eesti suuruselt teine merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli
Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna, see
on Euroopa Liidu kõige idapoolsem
sadam. Süvis kaide ääres on kuni 16
m, mis võimaldab teenindada kõiki
laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi
Taani väinade. Avatud on Sillamäe ja
Ust-Luga vaheline regulaarne parvlaevaühendus. Samuti on Sillamäe sadam
oluline tööandja piirkonnas, siin saavad
tööd ligi 500 töötajat. Otepää valla delegatsiooni Sillamäel saatis Silport Kinnisvara AS juhatuse liige Tõnis Seesmaa.
arvas külastati Narva muuseumi, hooldekodu ja Narva elektrijaama. Narva linna saavutustest
ja probleemidest andsid ülevaate Narva

N

Eestis 2017. aastal toimuva orienteerumise
MMi ettevalmistused
hinnati heaks

linnavolikogu esimehe Tarmo Tammiste ja linnapea Eduard East ning linnaametnikud.
Eesti Energia Narva elektrijaamas
kohtusime sealse juhi Tõnu Aasaga.
Elektrijaamad on Eesti suurim ning
Balti regiooni üks tähtsamaid elektrienergia tootjaid. Ettevõte varustab
elektrienergiaga Eesti tarbijaid ja soojusenergiaga Narva linna, ekspordib elektrienergiat Baltimaadesse ning varustab
Estlinki merekaabli kaudu elektriga ka
Põhjamaade elektriturgu.

„Nii Narvas kui ka Sillamäel esitati
küsimusi Otepää pideva võimuvõitluse teemadel, nendes omavalitsustes
on stabiilsus ja seda on linna arengust
kohe näha,“ ütles Otepää vallavolikogu
esimees Jaanus Raidal. „Väga huvitav
oli näha, kuidas korraldatakse kohalikku poliitikat, Narvas ja Sillamäel pööratakse väga suurt tähelepanu ettevõtlusele ning püütakse teha kõik, et ettevõtlus
areneks. Näiteks Narvas on edukalt läbi
viidud mitmeid europrojekte, eelmisel
aastal taotleti kokku 30 miljonit eurot.

Meil on neilt palju õppida!“ Jaanus
Raidal lisas ka, et meeldiv oli kuulda, et
konfliktid Venemaal ja Ukrainas pole
venekeelset elanikkonda mõjutanud.
Otepää valla delegatsiooni koosseisus olid: vallavolikogu esimees Jaanus
Raidal, vallavanem Kalev Laul, vallavolikogu liikmed Siim Kalda ja Viljar
Teder, vallavalitsuse liige Mare Raid,
Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres
Arike ja kommunikatsioonijuht Monika
Otrokova.
MONIKA OTROKOVA

Klubi Tartu Maraton uue sarja nime autorit ootab 300 eurot
Alates uuest hooajast ootavad klubi
Tartu Maraton ürituste sarja olulised
muudatused. Senise Tartu Neliküritus
jääb ajalukku ja asemele tuleb kõiki
kuut üritust ühendav sari, millele parima
nime leidmiseks kuulutab Klubi Tartu
Maraton välja avaliku konkursi.
„Tartu Neliküritus hakkas ajale jalgu
jääma ja vajas muutusi. Eesmärk on
kaasata sarja nii täna Neliküritusest
välja jäävad maratonid kui ka lühikesed
distantsid. Sellega suurendada kaasatute hulka, anda osalejatele rohkem variatiivsust, võimalusi ka vigade parandusteks ja liita kõikidel maratonidel kõikidel distantsidel osalejad võrdselt üheks
pereks,“ selgitas klubi Tartu Maraton
juht Indrek Kelk muudatuste tagamaid.
Uuele sarjale hea nime leidmine on
aga usaldatud avalikkuse hoolde. Kõik
soovijad võivad oma ideed uue nime
kohta saata aadressile: tartumaraton@t
artumaraton.ee hiljemalt 27. oktoobriks.
Parima nime pakkujat premeeritakse
300 euroga.
Uus sari ühendab talvise Tartu Maratoni, kevadised Tartu Jooksumaratoni ja
Tartu Rattaralli, suvise Tartu Rulluisumaratoni ning sügisesed Tartu Rattamaratoni ja Tartu Linnamaratoni. Kui seni
läksid Tartu Nelikürituse arvestuses kirja
vaid Tartu Maratoni, Jooksumaratoni,
Rattaralli ja Rattamaratoni tulemused,
siis alates uuest hooajast arvestatakse
nelja parema tulemusega üritust.
See tähendab, et juhul, kui osaleja
teeb aasta jooksul kaasa kõigil kuuel
üritusel, lähevad punktiarvestusse need
neli, mis tal kõige paremini välja tulid.
Nelja parima välja selgitamiseks kasutatakse valemit, mis arvestab võistleja
kohta ja seda, kui palju oli konkreetse

www.otepaa.ee/ot

aastast ühendama kõiki kuut Klubi Tartu
Maraton üritust.
2.Saada kiri aadressile: tartumaraton@
tartumaraton.ee, pane e-maili pealkirjaks
“Nimekonkurss 2015”, kirja sisus peaks
olema uue sarja nimi ja nimepakkuja
kontaktandmed.
3.Konkurss kestab kuni 27. oktoobrini
2014.
4.Parim nimi selgitatakse välja hiljemalt
31. oktoobriks 2014 ning parima nime
pakkujat premeeritakse 300 euroga.
5.Kui valituks osutub nimi, mida on
pakkunud mitu konkursil osalejat, läheb
auhinnaraha nende vahel võrdselt jagamisele.
PEETER LIIK, foto TARMO HAUD

ürituse distantsil kokku võistlejaid ning
annab seejärel osaleja sooritusele punktilise väärtuse, mis jääb üldjuhul 1000 ja
1 vahele.
Kõrgemalt on väärtustatud Tartu
Maraton ja selle eest on võimalik pisut
rohkem punkte saada. Punktiarvestusse
lähevad ka kõikide ürituste lühemad distantsid, kuid nende eest saab võrreldes
samade ürituste pikkade distantsidega
vähem punkte.
„Uuest sarjast võidavad kõik need,
kes seni on Neliküritusest kõrvale
jäänud, kuni mõni senisest neljast sarja
kuuluvast maratonist ei ole erinevatel
põhjustel jõukohane olnud. Nüüd saab
soovi korral mõne maratoni tegemata
jätta, aga siiski olla mängus kaasatud,“
ütles Kelk.
„Võidavad tugevad rulluisutajad,
kes seni ei ole oma tugevust sellel alal

saanud realiseerida sarja kokkuvõttes.
Kindlasti võidavad ka lühikese maa osavõtjad, kes täna on olnud paremustabelist väljas. Uue punktisüsteemiga võidavad ka tugevad üksikalade tegijad, sest
võit on senisest rohkem väärtustatud ja
väga tugev jooksja võib kahelt jooksult
kogutud võitudega konkureerida sarja
esikohale ka siis kui teeb keskpärases
tulemused kahel teisel maratonil. Seega
võib öelda, et võidavad peaaegu kõik ja
kaotajaid pole“.
Uue sarja reeglitest, punktiarvestuse
põhimõtetest ja kõigest muust vastavast
saab täpsemalt lugeda Tartu Maratoni
kodulehelt www.tartumaraton.ee/et/yritused/nelikyritus/juhend/.

Nimekonkursi tingimused:

1.Nimi peaks iseloomustama uut
ürituste sarja, mis hakkab alates 2015.

Eestit külastanud Rahvusvahelise Orienteerumispordi Föderatsiooni (IOF) nõuandjad
hindasid Eesti Orienteerumisliidu (EOL)
poolt tehtud ettevalmistusi 2017. aasta
orienteerumise maailmameistrivõistluste,
ametliku nimega Nokian Tyres World Orienteering Championships, heaks ja kinnitasid võistluste toimumise kuupäevadeks
1.-7. juuli 2017.
IOFi nõuandjad Rootsist ja Norrast külastasid kolme päeva jooksul planeeritud
võistluspaiku Viljandis, Tartus, Elva külje
all ning Haanja-Rõuge piirkonnas, samuti
võistluskeskust Tehvandil. Visiidi käigus
pöörati tähelepanu nii maastike sobivusele, kaardistuste kvaliteedile, võimalikele
võistlusareenidele ja üldkorralduslikele
küsimustele.
EOLi ja Lõuna-Eesti orienteerumisklubide OK Põlva Kobrase, OK Ilvese ja
OK Võru poolt tehtud ettevalmistusi neis
valdkondades hinnati heaks või väga
heaks ning edasistele tegevustele anti
roheline tuli.
Orienteerumise maailmameistrivõistluste peakorraldaja Markus Puusepp
leidis, et pea kolm aastat enne võistlusi
ollakse heas seisus, kuna on võimalik
toetuda nii EOLi kui Lõuna-Eesti klubide
ja orienteerujate varasematele korralduskogemustele. Samuti oli tal hea meel sujuva koostöö üle kohalike omavalitsustega ning ka sellest, et erasektorist on juba
leitud mitmeid toetajaid.
2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistlused toovad juuli esimesel
nädalal Lõuna-Eestisse üle 50 riigi esindused kokku ligi 450 sportlasega.
Võistluspaikadesse oodatakse igapäevaselt paari tuhandet pealtvaatajat, kellele pakutakse võistluste jälgimise kõrvalt
ka osalusvõimalust avatud võistlusel.
MMi medaleid jagatakse viiel alal:
sprindis, sprinditeates, lühirajal, tavarajal
ning traditsioonilises teatevõistluses. Kõikidest võistluspäevadest tehakse televisiooni ülekanded.
Maailmameistrivõistluste keskuseks on
Tehvandi Spordikeskus, kus 2006. aastal
võõrustati sama ala Euroopa meistrivõistlusi.
OT

Head Otepää valla elanikud!
Otepää vald on juba pikemat aega tunnustatud oma valla tublimaid ettevõtjaid. Otepää vallavalitsus ootab kandidaate tunnustamaks valla edukaid ja tublisid ettevõtjaid,
kelle tegevus on jätnud olulise jälje kogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna
arengut.
Ootame ettepanekuid tunnustamiseks kuni 24. novembrini 2014 e-posti aadressil
vald@otepaa.ee.

Tunnustuse pälvinud ettevõtjad:
2010. a UPM-Kymmene Otepää, Pühajärve Spa&Puhkekodu, SA Tehvandi Spordikeskus.
2011. a OÜ Metspipar (Merle Lillepood), OÜ Otepää Seikluspark, AS Oteks.
2012. a GMP Club hotel Pühajärve restoran, AS Parmet.
2013. a OÜ Marvest, Kame Klubi OÜ, Otepää Lihatööstus Edgar.
Lisainfo: Monika Otrokova, monika@otepaa.ee.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KOV-võimekuse tabelis jätkab
maakonna liidrina Otepää vald

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
13. oktoobril 2014
Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASile projekteerimistingimused Pühajärve külas Tehase maaüksusel
vineeritehase tootmishoonete, palgiplatsi ja muda komposteerimise väljaku rekonstrueerimise ja laiendamise
ning uue katlamaja ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Osaühingule Makarov Muusik ehitusluba
Nüpli külas Kööritamme 1 maaüksusel ehitise (suvila)
püstitamiseks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise ehitise
(piletimüügi ja inventari kerghoone nr 2) püstitamiseks.
Kutsuti Teet Reed i Sihtasut use Tehva nd i
Spordikeskus nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati
Harald Laidre Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 14. oktoobrist
2014. a.
Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis
järgmiselt: 1.1 Andrus Eensoo (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.2 Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.3 Hanna Liis Kiho (õpilasesinduse esindaja); 1.4 Merlin Müür (Otepää Vallavolikogu esindaja);
1.5 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.6
Margit Prede (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.7 Teet
Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.8 Taivi Rästas
(lasteaia õpetajate esindaja); 1.9 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindaja).
Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke
„Heakorratööde teostamine Otepää valla haldusterritooriumil“ tulemused. Tunnistati pakkujad
GreenWorks OÜ (registrikood 12612932), HKP OÜ (registrikood 11990833) ja OÜ Kinnisvara kiirabi (registrikood
12594520) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides
esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks
pakkumuseks pakkuja OÜ Kinnisvara kiirabi poolt esitatud pakkumus summas 53 024,03 eurot/aastas ilma
käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128
eurot.
Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.
Määrata ühele isikule sünnitoetus summas 192
eurot.
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 270
eurot eelarvereale „Avatud noortekeskus“ noorte suvetöötajate tunnustamise kulude katmiseks.

10. oktoobril avaldati Siseministeeriumi tellitud
uuringu „Kohalike omavalitsuste üksuste võimekuse indeks 2013“. Alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingereas on Otepää vald 7. kohal, olles
sellega taas Valgamaa parim omavalitsus.
Selles uuringus analüüsiti omavalitsusüksusi
29 erineva näitaja lõikes. Pingerida koostades on
võetud muu hulgas arvesse omavalitsuste elanike
arvu, seal elavate inimeste sissetulekuid, töötuse
määra, omavalitsuse finantsolukorda ning kohapeal
pakutavaid teenuseid. Neid kokkulepitud näitajaid
mõõdetakse iga-aastaselt, mistõttu võrrelda on võimalik nii kohalikke omavalitsusi omavahel kui ühte
omavalitsust aastate lõike. Võimekuse all mõistetakse KOV-võimekuse indeksi koostamisel mõõtu,
mis näitab subjekti võimete summat (potentsiaali)
midagi ära teha.
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi väärtused näitavad, et ühinenud omavalitsustel on keskmisest paremad positsioonid võimekuse indeksi
pingereas. Näiteks asuvad üldises pingereas veidi
vähem kui 5000 elanikuga Hiiu vald (tekkis 2013.
aastal Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemisel) märkimisväärsel 14. kohal ja 3200 elanikuga
Lüganuse vald (tekkis 2013. aastal Lüganuse valla,
Maidla valla ja Püssi linna ühinemisel) 16. kohal
215 omavalitsuse seas.
Eelmise aasta uuringute kohaselt juhtis Otepää
vald alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingerida, tänavu ollakse 7. kohal. Üldpingereas on
Otepää 29. kohal (eelmisel aastal 17. koht).

MONIKA OTROKOVA

Otepää vald sai veebilehtede seires
rohelise tule
Andmekaitse Inspektsioon avalikustas 8. oktoobril
kohalike omavalitsuste veebilehtede seire tulemused. Otepää vald kogus 8,5 punkti, olles sellega
parim Valgamaa omavalitsuste seas.
Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse
võrgulehtede seire, millest omavalitsusi eelnevalt
teavitati. Veebilehtete kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja
läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning
palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja
märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite

20. oktoobril 2014
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa
Hilda-Rosalie Klimovile, Margus Hendriksonile ja
Kalle Hendriksonile.
Väljastati Osaühingule Valga Puu projekteerimistingimused Kääriku külas Saare maaüksusel elamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Sander Sallokile ja Maarja Maasingule
projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas
Jaani tn 8 maaüksusel elamu laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Olav Järvele projekteerimistingimused
Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 13 maaüksusel elamu
ja abihoone laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Leonhard Weiss Energy ASile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kasesalu
alajaama fiider F1 rikete vähendamise elektriprojekti
koostamiseks.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Pilkuse külas
ja Otepää külas Otepää-Kanepi 10kV fiidri maakaabelliinide, 10kV kaablikilbi 262KPHK, Kaarna, Papimäe,
Pilkuse ja Savimäe 10/0,4kV komplektalajaamade koos
0,4kV maakaabelliinide ning kaabli- ja liitumiskilpide
püstitamiseks.
Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Tõutsi külas
Tõutsi alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.
Kinnitati lihthanke „Otepää Vallavalitsuse administratiiv-hoone automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine“ tulemused. Tunnistati pakkujad
AS Pristis (registrikood 10004826), AS Alarmnet (registri-

kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust.
Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk
omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule
kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase
(0-4,5 p) värvi alasse. Seire eesmärk oli kontrollida
omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise
vastavust avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ning asutuse
tegevuse läbipaistvust.
Parimateks veebilehtede haldajateks osutusid suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald. Lisainfo siit: http://www.aki.ee/et/
uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-tunnustas -parimate-veebilehtedega-valdu-ja-linnu.

kood 10062864), AS G4S Eesti (registrikood 10022095) ja
Qsys Eesti OÜ (registrikood 11467600) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Fennec LIS’s OÜ (registrikood
12197440) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati
pakkuja edasisest hankemenetlusest. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest
tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja AS G4S
Eesti poolt esitatud pakkumus summas 7538 eurot
ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 256 eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384
eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas
64 eurot.
Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kahele
vähekindlustatud perede lastele.

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

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
võtab teenistusse

MONIKA OTROKOVA

arendusnõuniku
PLANEERINGUD

Töö kirjeldus:

Detailplaneeringute eskiiside avalik arutelu
Otepää vallas Otepää külas asuva Teeääre kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 3. novembril kell
17.00 Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus).
Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu otsusega 19.04.2007 nr 1-4-22. Planeeritav ala piirneb Otepää
linnaga ja hõlmab Teeääre kinnistut (registriosa nr 1673240, katastritunnus 63602:001:1964, sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeritava ala pindala on 4,61 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu lõunapoolse osa kruntimine pereelamukruntideks.
Otepää vallas Otepää külas asuva Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 3. novembril
kell 18.00 Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus).
Otepää Vallavolikogu algatas 18.09.2014.a istungil otsusega nr 1-4-55 Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Otepää linna piiril Tartu mnt ääres ja hõlmab Väike-Veske kinnistut (registriosa nr 661440,
katastritunnus 63602:001:0740, sihtotstarve ärimaa). Planeeritava ala pindala on 10 817 m².
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on mootorsõidukite remondi ja hooldamisega, kaubanduse-, toitlustuse- ja
teenindusega seotud ehitiste ning tankla rajamise võimaluste väljaselgitamine. Eskiisi avalikul arutelul tutvustatakse
planeeringu esialgset lahendust.
Otepää vallas Pühajärve külas asuva Savikoja 9 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10. novembril
kell 17.30 Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus).
Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse korraldusega 08.01.2014 nr 2-4-10. Planeeritav ala hõlmab Savikoja
tn 9 kinnistut (registriosa nr 1704640, katastritunnus 63601:001:0223, sihtotstarve elamumaa). Planeeritava ala pindala
on 2151 m².
Savikoja 9 kinnistu asub Otepää Vallavolikogu otsusega 30.06.2004 nr 1-4-35 kehtestatud Savikoja kinnistu detailplaneeringu alal. Kehtiva detailplaneeringuga on kinnistule lubatud rajada kaks hoonet.
Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on lisaks elamule ja kõrvalhoonele planeerida alale suvemaja.
Detailplaneeringu koostamise ülesanneteks on Savikoja 9 kinnistule ehitusõiguse seadmine hoonete rajamiseks ning haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine kinnistu piires. Olemasolevad hooned säilitatakse.
Eskiisi avalikul arutelul tutvustatakse planeeringu esialgset lahendust.

SÜNNID
Freddi Orav

“Otepää on jätkuvalt edukas, oleme pingereas
esimesed Valgamaal. Meil on olemas kõik olulised
teenused. Pingutame, et meie inimestel oleks siin hea
olla. Kuna sellel aastal juhivad alla 5000 elanikuga
omavalitsuste pingerida eeskätt ühinenud omavalitsused, siis võib-olla oleks ka meil aeg hakata naabervaldadega ühiselt teatud teenuseid osutama,” ütles
Otepää vallavanem Kalev Laul. “Tekkivat sünergiat
ja täiendavaid ressursse saaks kasutada neis valdkondades, kus hetkel raha napib.”
Sarnase võimekusega on Põltsamaa linn (27.
koht), Kuusalu vald (28. koht) ja Elva linn (30.
koht). Valgamaa suurematest omavalitsusest on üldpingereas 44. kohal Tõrva ja 99. kohal Valga linn.
Indeksi tulemuste järgi on Eesti võimekaim
omavalitsus perioodil 2010-2013 Rae vald. Sarnaselt varasematele aastatele on näha võimekuse
koondumine Tallinna piirkonda, kus on suurem
registreeritud elanike arv ja rohkem töökohti. Väga
jõulise arenguga paistab indeksi esikümnes silma
Kose vald (tekkis 2013. aastal Kose ja Kõue valla
liitumisel).
Madalama punktisummaga on jätkuvalt omavalitsused Kagu-Eestis, Peipsiveere piirkonnas ja
Eesti-Läti piirialal.
Uuringu tellis siseministeerium, läbiviijaks oli
konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia.
Kohalike omavalitsuste võimekuse uuringuga saab
lähemalt tutvuda Siseministeeriumi kodulehel:
www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus.

AMETLIK INFO

12. oktoobril

Eskiisidega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute
avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

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

• 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.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku toetavat kollektiivi
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.
Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

Head Otepää linnaelanikud!
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.

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 7. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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900 aastat Otepää esmamainimisest
2016. aastal tähistame väga tähtsat sündmust
Otepää ajaloos – möödub 900 aastat Otepää
esmamainimisest Novgorodi kroonikates.
Otepää ajalugu on aga vanem – esimesed
inimtegevuse jäljed pärinevad siitmailt VI sajandist eKr. Sellest ajast on saadud ka vanimad
arheoloogilised leiud Otepää Linnamäelt.
1116. aastal Novgorodi kroonikates mainitakse, et siia oli rajatud karupea kujuline linnus.
Otepää kujunes muistse Ugandi maakonna
teiseks kindlustatud keskuseks Tartu kõrval.
Selleks, et ülejärgmisel aastal seda tähtpäeva
väärikalt tähistada, on vaja ettevalmistustöö-

dega aga alustada juba tänavu, et aegsasti valla
eelarvesse vahendeid planeerida. Plaanis on
moodustada Otepää 900 korraldusmeeskond,
kuhu võivad kuuluda kõik soovijad.
Hea Otepää valla elanik! Kui sul on ideid ja
mõtteid, kuidas tähistada Otepää 900. aastapäeva või kui sa soovid kuuluda korraldusmeeskonda, siis palun anna sellest teada 8. detsembriks e-posti aadressile: monika@otepaa.ee.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Kinnaspunktil täitus 20 tegevusaastat
Otepää vallavalitsuse hoone keldrikorrusel tegutseb Otepää Kinnaspunkt, mis on Soome Kinnaspunkti tütarharu. Ühise koostöö algusest
möödub tänavu 20 aastat, selle puhul tulevad 24.-25. oktoobril Otepää
sõpruspiirkonnast Vihtist külla Soome Kinnaspunkti töötajad.
Otepää Kinnaspunkti koordinaator Riita Aader meenutas, et alguse
sai heategevusorganisatsiooni Kinnaspunkt tegevus Otepääl mõnekümne inimese kaasabil. Algul külastati peresid ja viidi neile kõige hädavajalikumat, kuus aastat tagasi avati eraldi humanitaarabipunkt. Otepääl on
tegutsetud nii vana teenindusmaja ruumides, tervisekeskuse garaažis kui
ka Otepää Kirikumõisas, alates 2012. a ollakse vallavalitsuse hoones.
Kinnaspunktis saab soetada kasutatud riideid ja tarbeesemeid, ka
mööblit, sümboolse tasu eest. Saadaval on ka invavarustust, mille järele
on samuti suur nõudlus. Kaup saabub Soomest Vihti vallast sealse Kinnaspunkti abiga. Otepääle aitavad kaupa toimetada EELK Otepää
Maarja koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo ja tema abikaasa, koguduse liige Külli Uibo. Töö Otepää Kinnaspunktis on vabatahtlik ja keegi
selle eest raha ei saa. „Mul on hea meel, et nii palju abilisi on Kinnaspunkti nõus appi tulema mistahes ajal,“ ütles Riita Aader. „Tänu väga
heale koostööle Otepää valla sotsiaalteenistusega, oleme jõudnud
paljude abivajajateni.“
Lisaks kasutatud asjade müümisele on Kinnaspunktis taaskasutuse
õpituba, kus saab õppida, kuidas vanadele asjadele uus elu sisse puhuda.
Õpitoas on kangasteljed, plaanis on käivitada kudumismasinad, otepäälasi käivad õpetamas kohalikud käsitöömeistrid.
Üks Soome-poolseid Kinnaspunkti eestvedaja on otepäälastele tuttav
Päivi Veikkolainen, kes koordineerib Soome Kinnaspunkti abi. Temaga
on otepäälastel tihedam kontakt, Soomes tegutseb Kinnaspunktis terve
meeskond.
Külalised Vihtist saabuvad Otepääle 24. oktoobril, siis kohtutakse
Otepää valla esindajatega. 25. oktoobril kell 17.00 toimub ühine pidu
Otepää Noortekeskuses, kus meenutatakse ühiseid hetki koostööst.
25. oktoobril on Otepää Kinnaspunktis sünnipäeva puhul kõik esemed
tasuta. Kinnaspunkt on avatud kella 10.00-13.00. Laupäeval toimub ka
Kinnaspunkti õpituba Anni butiigis, kus õpetatakse tegema saabastest
susse.
MONIKA OTROKOVA

Pipi lasteaia 21. sünnipäev

Tähtsündmusi 2016. aastal
900 aastat (1116) Otepää esmamainimisest Novgorodi
kroonikas.
Vähemalt 615 aastat (1396) Otepää püssi valmimisest.
330 aastat (1686) esimese talurahvakooli rajamisest
175 aastat Pühajärve sõjast.
80 aastat linnaõiguse saamisest (1. aprill).
50 aastat (1966) linnamäel Otepää esmamainimist märkiva kivi avamisest, toimusid pidustused linnamäel ning
Pühajärve lauluväljakul.
Otepää saab 20. korda talvepealinnaks.

Otepää krossimees krooniti
kestvuskrossi Eesti meistriks
Juba augustis saime kaasa
elada Henri Mündi hulljulgele
kihutamisele Kiviõlis Euroopa
meistrivõistlustel, mis lõppes
teatavasti ajaloolise poodiumikohaga.
Paikusel
peetud
Eesti
kestvuskrossi viimase etapi
kolmanda kohaga kindlustas
Otepää noormees endale ka
esimese individuaalse meistritiitli. Nelja etapilises võistluskarusellis, mis algas meie Vilaski krossiga, oli
Henri igal võistlusel poodiumil. Selline stabiilsus tagas kokkuvõttes meie
krossimehele meistritiitli.
Sellega on 2014. aasta suvine hooaeg läbi ja pärast lühikest puhkust
hakatakse valmistuma jaanuari lõpus Prantsusmaal toimuvaks Le
Touquet rannakrossiks.

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.

KULTUURIÜRITUSED
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.

8. nov. kell 12.00
Otepää Gümnaasiumi saalis ISADEPÄEVA
tähistamine. Otepää valla aasta isa 2014 tunnustamine,
laste sünnikirjade kätteandmine, kontsert. Korraldavad Otepää
Naisselts, Otepää vallavalitsus, Otepää kultuurikeskus.

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 „ELU ILMA BENTLEYTA“.
Lavastaja: Anne Paluver. Kirja pani: Katrin Lust. Oma esimeses püstijalasoolos ”Elu ilma Bentleyta” vaatab Henrik
Normann elule tagasi läbi ainult talle omase huumoriprisma.
Pilet 15/13 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses E-N kell 8-13 ja
Piletilevis. Info: 765 5212; 5804 3215.

MTÜ Karukäpp käsitöötubade toimumise ajad
25. oktoober kell 11 Otepää Gümnaasiumi Kunstikodus
11. november kell 18 Lipuväljak 13 III korrus
25. november kell 18 Lipuväljak 13 III korrus
9. detsember kell 18 Lipuväljak 13 III korrus

Otepää Avatud Noortekeskus
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 noortekeskuse
tantsutrupp peab sünnipäeva

Valla spordijuht HARALD LAIDRE

15. oktoobril sai Pipi lasteaed 21aastaseks. Aasta eest kolisime uutesse
rühmaruumidesse. Nüüd saame öelda, et lasteaia elukorraldus on muutunud paremaks ja lastele mugavamaks. Pidusidki on kergem korraldada,
sest aulasse, kuhu kaks rühma lahedalt ära mahub, saame astuda lasteaiaruumidest üleukse.
Sünnipäevapidu alustasimegi aulas, kus direktor Miia Pallase andis
kingitused mõlemale rühmale. Tänavu üllatasid lasteaialapsi sõbrad
Pühajärve Põhikooli 3. klassist koos klassijuhataja Maie Eensaluga, kes
olid ette valmistanud näidendi „Pipi läheb kooli“. Kui näidend vaadatud,
head soovid ja tervitussõnad öeldud, võisid lasteaialapsed koos 3. klassiga
tantsima ja mängima hakata. Peol selgusid ka kõige kiiremad ratsutajad.
Kuna hobust polnud käepärast, toimus võistlus kepphobustel. Ühiselt
otsiti kadumaläinu asju ja tantsiti „spungitantsu“, toimus mänguline
moedemonstratsioon.
Kui rahmeldamisest kõht tühjaks läks, ootas pisikesi päevakangelasi
ja külalisi ühine sünnipäevalaud. Sünnipäevatordi ja vahvad näpunukud
said lasteaiarühmad kingituseks sõprusklassilt.
LII PETERSON

Head Otepää piirkonna saunaomanikud ja ettevõtjad!
22. veebruaril 2015 viiakse läbi Euroopa VI saunamaraton Otepääl.
Palume kõiki saunaomanikke, kellel on soov kaasa lüüa ürituse
korraldamisel võtta ühendust: sirje.ginter@otepaa.ee.
Kõik head mõtted on teretulnud, samuti ootame
Teie Saunamaratoni eelõhtul toimuvaid üritusi.

26. oktoobril kell 18.00 peab Otepää Gümnaasiumis Otepää
Avatud Noortekeskuse tantsutrupp FeelingGood oma neljandat sünnipäeva.
Tantsuklubi FeelingGood loodi 2010. aastal 26. oktoobril
toonase noortekeskuse juhi Kadri Orava poolt. Kuna taolist
tantsurühma polnud Otepääl varem olnud, siis tuli alustada
oma kogemuste ja jõududega. Esimestes trennides oli kohal
kuni 10 huvilist, tänaseks on harrastajate arv kasvanud 50ni.
2013. aastal loodi tantsuklubile lisaks MTÜ FeelingGood.
Tantsuklubis saab harrastada showtantsu ja tänavatantsu,
kõrvalsuunaks on ka moderntants. Hetkel on tantsuklubi juhendajateks Alice Raidmets, Merit Nigula, Silvia Zvirgzdinš,
Kadri Orav, kõige pisematega on tegelenud Kerli Toom ja
Laura Sööt.
Tantsuklubil on neli rühma – täiskasvanutest koosnev esindusrühm, 8.-12. klassi võistusrühm, 5.-8. klassi rühm DancingStars ning Sangaste noorte segarühm Troublemakers.
FeelingGood on edukalt esinenud Koolitantsul, samuti osaletakse igal aastal Tartus Kuldse Karika tantsufestivalil. Klubi
on esinenud sünnipäevadel ja firmapidudel, palju on käidud
esinemas nii Valga- kui ka Võrumaa erinevatel suurüritustel.
„FeelingGood on esinenud ka ekstreemsetes kohtades,
nagu näiteks jää peal, lumes, asfaldil, see teeb meie tegevuse väga põnevaks,“ ütles tantsuklubi üks juhendajatest Merit
Nigula. „Saavutustest pean oluliseks tantsijate viimist Kuldse
Karika tantsufestivalile, Sangaste tantsurühma avamist, ühtlasi ka sõprussuhete loomist Tartumaa tantsukoolide Ciara
tantsukool ja RNstuudio. Lisaks oleme osalenud U23 Eesti
koondise korvpallimängul tantsutüdrukutena.“
MONIKA OTROKOVA
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Paluperas aeti jälle palli taga

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
14. oktoobril 2014
Otsustati osta Palupera vallale sotsiaalkorteriks P.Kle kuuluv korter nr 3 Tallimäe elamus, suurusega 26,9 m²,
hinnaga 2500 eurot. Volitati vallavanemat ostu-müügilepingut notaris sõlmima.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks. Üks ajalise kestusega 1.11.14 – 31.03.15 ja teine 15.10.14-1.04.15,
kuna kinnistuid kasutatakse vaid suvilatena.
Palupera mõisahoone vundamendi hüdroisolatsiooni
projekteerimistöö teostaja leidmiseks laekunud pakkumused (4) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pakkumused tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks
tunnistati TARTU ARHITEKTUURIBÜROO OÜ pakkumus 1650 eurot käibemaksuta.
Palupera mõisa lindla hoones arhitektuur-ehituslike
tööde ja eriosade projekteerimistöö teostaja leidmiseks
laekunud pakkumused (3) esitanud pakkujatest kaks kvalifitseeriti, üks jäeti kvalifitseerimata Muinsuskaitseameti
tegevusloa puudumise tõttu. Kvalifitseeritud pakkujate
pakkumused tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks tunnistati Marksi Maja OÜ pakkumus 1100 eurot
käibemaksuta.
Teederegistrisse kuuluvate Palupera piirkonna külades
asuvate kohalike avalikult kasutatavate teede/teelõikude
(ca 11 km) katastrimõõdistamistööle plaani- ja kaardimaterjali alusel teostaja leidmiseks laekunud pakkumused
(2) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pakkumused
tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks tunnistati Osaühing OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO pakkumus
845 eurot käibemaksuta.
Otsustati kuulutada välja ja korraldada avatud emenetlusega riigihange nimetusega „Palupera valla
koolibussi liinidele vedaja hankimine“. Pakkumuste
hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus 1
(ühele) liinikilomeetrile. Edukaks osutub madalaima
maksumusega (käibemaksuta) pakkumus. Riigihanke
eest vastutavaks isikuks määrati vallavanem ja lisaks
alalise koosseisu liikmetele määrati hankekomisjoni
Palupera põhikooli direktor. Kinnitati riigihanke hankedokumendid. Riigihanke välja kuulutamisest teatatakse
Riigihangete registris.
Väljastati projekteerimistingimused Palupera külas
Palupera põhikooli kinnistul asuva linnumaja tehnosüsteemide tööprojektide koostamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Palupera külas
Palupera põhikooli kinnistul asuva mõisahoone vundamendi hüdroisolatsiooni tööprojekti koostamiseks.
Väljastati kasutusluba KÜ Palupera 3 Palupera külas
Pihlapalu kinnistul asuva korterelamu rekonstrueeritud
katusele.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Hellenurme
külas Liivamäe kinnistu peakaitsme suurendamise ja
sellega kaasneva elektrivõrgu muudatuste väljaehitamiseks.
Tunnistati kehtetuks 5.09.2014 korraldus nr 2-2/197.
Tagastati F.T-le Neeruti külas Tolli maaüksus suurusega
17295 m² ja Tollimetsa maaüksus suurusega 51307 m².
Mõlemal maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusel
hooned puuduvad.
Anti üheksale perele vajaduspõhist peretoetust oktoobrikuus kogumahus 163,03 eurot.
Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot, ühele isikule meditsiiniliste abivahendite ostuks toetus 4,77 eurot ja ühele
kriisiolukorda sattunud isikule toetus 57 eurot.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Neeruti külas
Vahe-Saare kinnistu elektrivõrguga liitumise väljaehitamiseks.
21. oktoobril 2014 korraldati:
Kehtestati Nõuni raamatukogu seminariruumi rendihinnaks 3 eurot/tund.
Määrati oktoobrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 9 isikule kogusummas 209,60 eurot.
Määrati oktoobrikuul hooldajatoetust 15 isikule kogusummas 332,32 eurot.
Määrati oktoobrikuul toimetulekutoetust 3 perele
kogusummas 362,06 eurot.
Määrati üks matusetoetus 130 eurot ja üks sünnipäevatoetus 90a. ja vanemale eakale 20 eurot.
Rahuldati Krista Hunt (Palupera küla, VäikeKangrumaa kinnistu) taotlus ja muuta projekti „VäikeKangrumaa salvkaevu rajamine” ajalist kestust. Projekti
uueks kestuseks jääb 01.08.2014 – 01.11.2014. Aruande
esitamise tähtaeg 01.12.2014. Vallavanemal lubati sõlmida
kahepoolne toetuslepingu Lisa projekti ajalise kestuse
muudatuse kohta.

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja

spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2015.
aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 31. oktoobriks k.a.

12. oktoobril toimus Palupera kooli staadionil järjekordne turniir, kus selgitati välja valla parim küla
jalgpallis. Ilm oli sügiseselt heitlik, kuid siiski tulid
kokku kolme küla vutihuvilised. Palupera külast
oli kaks võistkonda, üks vanade teine noorte oma.
Auhinnalaud sai kaetud tänu Palupera valla ja
ümbruskonna turismiettevõttete abil.
Peale tasavägist heitlust päikeses ja vihmas,
tuli võitjaks FC Palupera, kes sai võidukarika ja
meistrimedalid ning saab nautida Taagepera lossis
saunamõnusid. Teise koha sai Räbi küla võistkond,
kes saab külastada Andu puhkemaja sauna. Kolmanda koha medalid ning karikad sai Palupera
vanade võistkond, kes läheb oma konte soojendama Paluveski sauna. Parimaks väravakütiks osutus
Kaur Lõhmus 3 tabamusega.
Osalejad jäid turniiriga rahule. Tänati häid toetajaid ja avaldati lootust, et võiks ka järgmise hooaja
lõpul kokku tulla ning palli mängida.
KALEV LÕHMUS

Kaasaegsete lauamängude mängimine paneb silmad särama

K

akskümmend kaheksa Palupera Põhikooli töötajat, üks vilistlane ja mõned õpilased
mängisid koolisaalis ja klassiruumides kaasaegseid kiiresti õpitavaid lauamänge. Mängud sobisid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Rõõmu jagus
terveks pikaks koolituspäevaks. Meeldiv oli teha
koostööd, arendada loovust, tähelepanu, mälu ja
reaktsioonikiirust.
Koolituspäev algas ühises vestlusringis. Väike
kilpkonn Nunnu liikus kiirelt ringis käest kätte ja
rääkis see, kelle käes oli mänguloom. Ülejäänud
mängijad kuulasid. Koolitusel osalejad meenutasid
lapsepõlves mängitud lauamänge: täringumängud,
kaardimängud, lauatennis jne.
Esimene mäng oli kõigile ühine. Tegime rütmi
jalgade ja kätega. Jälgisime kaasmängijaid, õigel
ajal näitasime kätega oma kaardil olnud liigutuse
ja siis sõbra oma. Nahkhiirte ja ahvide mängudele mõtlesime uusi reegleid ja pakkusime erinevaid
lahendusi mängude mängimisel. Kommide abil

Mänguhuvilised koolituspäeval.
jaotati meid kolme rühma.
Erinevates töötubades otsisime piltidel olevaid
esemeid, mängijate kaartidelt samasuguseid kujun-

deid ja ehitasime suuri ning väikeseid lohesid.
Kõige rahustavamalt mõjus „Monster factory“
kaartide ladumine oma ja kaasmängijate lohepiltidele ning punktide loendamine. Kõige rohkem
emotsioone tekitas ühesuguste kaartide leidmine,
sest sarnaste kujunditega kaarte oli mitmeid. Kiirustajal tuli kaotuse korral kaasmängijate kaardid
mängulaualt üles korjata.
Pärast igat mängude blokki rääkisid mängijad
oma muljetest. Erinevate mängude mängimisel
otsisime seoseid riikliku õppekavaga. Kaasaegsete
lauamängude mängimine pani nii suurtel kui väikestel osavõtjatel silmad särama.
Meie abilisteks sellel lustilisel teekonnal olid
Uku Visnapuu firmast „Punane niit“ ja Sander
Olo. Uku Visnapuu on viisteist aastat olnud täiskasvanute koolitaja ja mentor. Sander Olo on geoloogiamagister Tartu Ülikoolis.
RELIKA KALBUS

Esimene õppeveerand Palupera põhikoolis
Püüdleme aastaid selle poole, et olla järjest rohkem
ja rohkem innovaatiline, uusi töövõtteid ja meetodeid kasutav kool, kus õpilastel on huvitav õppida.
Samade püüdluste tähe all möödus ka käesoleva
õppeaasta esimene veerand.
Kindlasti on kõik nõus väitega, et loodusest on
kõige parem teavet saada seda vahetult kogedes.
Meie kooli õpilastel on alati see kogemisvõimalus
olemas, sest osaleme väga hoolsalt nii Otepää looduspargi kui ka Vapramäe-Vellevere-Vitipalu sihtasutuse õppeprogrammides. Ka sel sügisel õppisid
kõik meie klassid vähemalt ühe päeva loodust
vahetult kogedes, mitte raamatuid ja pilte lapates.
Lisaks nimetatud programmidele käivitus sel
õppeaastal meie koolis direktori Svetlana Variku
kirjutatud projekt ”Palupera põhikooli õpilased
rabateadlasteks”, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus. Esimene õppekäik nimetatud
projekti raames toimus septembrikuu lõpus Valgesoosse. Oktoobrikuus valmistasid kõik klassid
ette esitlusi ja ettekandeid rabas nähtust-kogetust
ning teise veerandi esimesel reedel toimub koolis
õpilaskonverents, kus kõik oma kogemusi ja teadmisi jagavad.
Kolmanda kooliastme õpilased osalesid ka
uudses liiklusõppeprogrammis ”Risk – kas tasuv
kogemus” Maanteemuuseumis, mis sisaldas
temaatilist etendust ning pärast seda andis õpilastele võimaluse ise erinevaid riskantseid olukordi
lavastada ja läbi mängida.
Jätkame ka GLOBE-koolina ja meie kooli
esindus osales 27. septembril Viljandimaal toimunud konverentsil. Samuti osaleme endiselt mate-

maatikaalases virtuaalses pranglimise võistluses,
mille esimesed ettevalmistavad harjutusvoorud
septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimusid. Nimetetud võistlusel on meie kooli 5. klassi õpilane
Danjel Juškin varematel aastatel näidanud väga
häid tulemusi, hoiame pöialt talle ka sel aastal.
Ka esimese veerandi viimane õppepäev on meil
traditsiooniliselt seotud matemaatikaga. Nimelt
juba mitmeid aastaid toimub sel päeval matemaatikavõistlus 5.-9. klasside õpilastele. Võistluse
teevad põnevaks toredad ülesanded ja loositud
võistkonnad, kus võivad kokku sattuda 5. ja 9.
klassi õpilased ning tihti juhtub, et õige lahendus
pärineb just noorematelt. Sel õppeaastal jagunesid
3 esikohta järgmiste õpilaste vahel:
1. koht Eleri Margus 8. kl, Annika Roodla 6. kl,
Tuuli-Maria Tamm 7. kl, Karmen Vesso 6. kl.
2. koht Ave Riivik 8. kl, Angeelika Helimets 8.
kl, Rasmus Piht 5. kl, Kelli Liivat 6. kl.
3. koht Merilyn Terve 9. kl, Virgo Vähi 9. kl,
Danjel Juškin 5. kl.
Noorematele õpilastele korraldasime uudse
võistlusmängu, mida plaanime muuta traditsiooniliseks.Võistkonnad moodustasime samuti
loosi teel, võistlusülesandeid täites tuli liikuda erinevate ruumide vahel, igas erinevas ruumis olid
erineva ainevaldkonna ülesanded mida sai lahendada kasutadades internetti ja erinevaid teatmeteoseid. Näiteks ”A ja O taskuteatmikust” tuli leida
andmeid dinosauruste kohta, Valgamaad tutvustavast turismiteatmikust aga erinevat infot Palupera valla turismiobjektidest. Võitjad selles uues
võistlusmängus olid Kadri Laas ja Raiko Lemberg

Käsitöökojad üle maa

MUUSIKASÕPRADE SELTS ESITLEB

NUKUD LÄBI MITME PÕLVKONNA
Nukkude valmistamise õpituba

25. oktoobril
kell 15-17
Nõuni kultuurimajas.
Marika Viks

Keelpillitrio Fresh!
Egert Leinsaar (viiul), Karin Sarv (vioola), Villu Vihermäe (tšello).

4. klassist ning Tarmo Põldsalu 3. klassist.
Loodan, et kõik need erinevad õppealased
tegevused innustavad meie kooli õpilasi paremini
õppima.
Sel õppeveerandil õppisid hinnetele ”väga hea”
järgmised meie kooli õpilased:
Argo Roodla 1. klass, Martti Miks, Roosi Raudsepp ja Natalie Uuemaa 2. klass, Kadri Laas ja
Marite-Marielle Treial 4. klass, Caroliis Miks 6.
klass.
Hinnetele ”väga hea” ja ”hea” õppisid järgmised õpilased: Kevin Koppel ja Sander Soopalu 1.
klass, Karl-Markus Metslind, Sander Rjabinov ja
Ergo Vähi 2. klass, Margo Raudsepp ja Hendrik
Uuemaa 3. klass, Renaldo Aarna, Kevin Heinmets,
Kaidur Kesa, Raiko Lemberg, Eve Riivik ja Terle
Tamm 4. klass, Danjel Juškin, Rasmus Piht, Cristo
Teder ja Erko Tiimann 5. klass, Annika Roodla 6.
klass, Ave Riivik 8. klass ning Virgo Vähi 9. klass.
Tänan kooli nimel kõik eelpool nimetatud laste
vanemaid tublide laste kasvatamise eest.
Lõpetuseks paar ülesannet matemaatika võistluselt. Proovige, kas teie suudate neid lahendada.
1.Milline märk tuleb panna 0 ja 1 vahele, et saada
arv, mis oleks suurem kui 0 ja väiksem kui 1?
2. Millise numbriga lõpeb 968735x1643x95837x
7112x82038 vastus?
Palupera põhikooli õppealajuhataja REET ALLAK

1.(Vastus: koma) 2.(Vastus: nulliga)

Olete oodatud

laupäeval, 8. novembril algusega kell 20
Nõuni kultuurimajja

Kavas: Beethoven, Schubert, Reger.

MAARAHVA PEOLE.

3. novembril kell 10.20

Tantsuks mängib ansabel Qvalda

Palupera mõisas.

Pilet 5€

24. oktoober 2014

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

AMETLIK INFO

P

uka lasteaias oli liikumisnädal 29. septemb-rist 3. oktoobrini. See oli nädal,
kus liiguti veel rohkem kui tavaliselt. Ka
liikumistunnid olid täis teistsuguseid tegevusi,
kui harjutud on.
Kolmapäeval, 1. oktoobril toimus orienteerumine lasteaia õuealal. Orienteerumist viis läbi
liikumisõpetaja Ewe-Ly ja teda abistasid õpetajad Ene, Agnes ja Krista. Orienteerumine algas
sellega, et vaatasime, mis õuealal üldse on. Esimeseks mänguks oli “Leia õige ala” – liikumisõpetaja palus lastel õuealal kõndida ja tähelepanelikult jälgida, mida tema teeb. Tõstes üles
rohelise kaardi, pidid lapsed leidma üles rohelise
ala, ehk siis muru; tõstes üles halli kaardi pidid
lapsed jooksma õuealal asuvale asfaltteele, ning
tõstes üles kollase kaardi pidid lapsed jooksma
liiva peale. Mäng oli lõbus ja jooksmist oli palju.
Järgmiseks mänguks oli “Kompott”, mis oli
juba natuke keerulisem. Liikumisõpetaja oli
joonistanud pildid õuealal asuvatest asjadest ja
laste ülesanne oli vastava kaardi näitamisel leida
õuealal näiteks lehtpuu, laev, liivakast vms ja
sinna liikuda.
Järgnevalt läks asi veelgi põnevamaks, sest
hakati seiklejateks, kes lähevad aardejahile.
Selleks oli õueala kaart, millele oli märgitud 7
erinevat punkti, mis tuli läbida, et aardeni jõuda.
Selleks pidime sõitma laevaga, kus iga meeskonnaliige pidi panuse andma aerutamisega. Lisaks
pidime ekslema metsas, ületama tee ja silla,
ronima mägedes ja seiklema kõrbes.
Igas punktis pidid lapsed leidma ka õige
ümbriku. Kui punktid läbitud ja ümbrikud kokku
kogutud, pidid lapsed lahendama ülesande,

Puka Vallavolikogus
8. oktoobril 2014
Otsustati muuta Puka Keskkooli koosseisu- senise
0,5 õppealajuhataja ametikoha asemel 1,0 ametikohta,
kaotati ära huvialajuhti ametikoht;
Toimus arutelu Puka Keskkooli juhtkonna, hoolekogu ja lapsevanemate koostööst, tegevusest, seadusandlusest.

Puka Vallavalitsuses

milleks tuli ümbrikute sees olevatest tükkidest
kokku panna pusle. Kõige kiirem võistkond oli
jätnud kiirustades läbimata ühe punkti ja seetõttu
jäi leidmata üks ümbrik ning nende pusle kokku ei
sobinud. Uuesti läbimata punkti jõudes selgus, et
teine võistkond oli ümbriku kaasa võttnud. Puuduolev ümbrik anti võiskonnale üle ja nüüd oli
kõigil ülesanne lahendatud ning jõutigi aardeni.
Punktide otsimine tõi palju elevust, sest orienteerumine oli midagi uut ja põnevat.
Liikumisnädala reedeses liigumistegevuses
rääkisime ja tegime harjutusi, mis tugevdaks meie
rühti. Sipsikutega vaatasime, et kõnniksime sirge
seljaga ning kuidas peab toolil istuma, veel tegime
erinevaid üldarendavaid harjutusi. Põngerjatel oli
see päev eriti oodatud, kuna sellel aastal läksime

ka esimest korda kooli võimlasse, paljudele oli see
uus kogemus ja nad ootasid seda väga. Kõndides
võimlasse jälgisime, et meie seljad oleks sirged
ja, et keegi ei lohistaks oma jalgu järele. Valesti
kõndimist märgates tegid ka lapsed teineteisele
märkusi.
Võimlas tegime rühi arengut ja rühti toetavaid harjutusi: jooksime, hüppasime, veeretasime ennast matil ja roomasime. Nende harjutuste kaudu areneb lapse tasakaal, kordinatsioon ja
osavus. Laps õppis tunnetama oma keha ja liikumist.
Liikumisnädala lõpetuseks said lapsed endale
väikese meelespea, kus oli kirjas miks peab iga
päev liikuma.
EWE-LY OJA

Mordva folklooriansambel Merema käis Puka Keskkoolis
14. oktoobril käis meie koolis ansambel
MEREMA, kes esitas nende kultuuri rahvatantse ja rahvalaule, mis olid väga huvitavad. Saime
kaasa laulda ja tantsida. Nende laulud rääkisid muinasjuttudest, millest mõned olid kurvad,
mõned rõõmsad. Üldiselt olid need õpetlikud.
Nende laulud olid enamasti 97 salmi, kuid kõiki
nad kahjuks ei jõudnud laulda. Lauldi umbes
kaks salmi.
Ansambli liikmed olid väga huvitavad ja ilusad.
Nad kandsid ilusaid rõivaid ja neil oli palju ehteid.
Iga liikme seljas olev kostüüm esindas mingit
Mordva sündmust või tava.
Kollektiivi põhieesmärk on tutvustada ja levitada mordvalaste (ersade ja mokšade) folkloori nii
Mordva Vabariigis kui ka väljaspool seda. Kollektiiv tegeleb traditsiooniliste riituste ja tavade,
samuti mitmehäälse laulutraditsiooni tutvustamise ja propageerimisega.

Hankele „Aakre koolihoone küttesüsteemile termostaatventiilide paigaldamine“ ei laekunud ühtegi
pakkumust. Lahendus probleemile leiti koolihoone soojasõlme automaatikasüsteemi korrastamise ning uue
elektroonilise juhtimisega tsirkulatsioonipumba paigaldamisega. Automaatikasüsteem tagab ruumides ettenähtud temperatuuri.
Puka Lasteaia hoolekogu koosseisu esitati vallavalitsuse esindajaks Marika Uibo.
Toimetulekutoetust otsustati maksta kolmele taotlejale.
Algatati hange „Puka aleviku Tööstuse tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks korraldatava riigihanke läbiviija leidmine“. Pakkumus
tööde teostamiseks riigihanke läbiviimisel tuleb esitada
hiljemalt 24. oktoobriks 2014 kell 9.00 Puka Vallavalitsusele
(täpsem info valla kodulehel www.puka.ee).
Tunnustati Puka Keskkooli õpilasi:
1) Valgamaa koolinoorte individuaal-võistkondlikutel
maakonna meistrivõistlustel edukalt esinenud Stenver
Vahi PD 1000 m jooks III koht, Henri Härm PB 2000 m
jooks III koht, Raimond Toomsalu PA 3000 m jooks
I koht;
2) Valgamaa karikavõistlustel õhupüssist laskmises
Marchus- Joonas Koppel I koht, Sandra Kuus I koht, Eliise
Uibo I koht, Gerli Rosenberg I koht, Annabel Teder II koht,
Karel Kuus III koht.

XI Kuigatsi Sügisturniir vene kabes
toimub 8. novembril algusega kell 11.00
Kuigatsi Külamajas.
Info ja registreerimine tel. 53412420

Puka Keskkooli
õpilased, kes õppisid I. õppeveerandil „väga headele“
hinnetele:
2. klass Ingebret Liigand, German Ponder, Stenver
Vahi
3. klass Geteri Objartel
4. klass Rasmus Prii
5. klass Eliise Uibo, Steve Vahi
7. klass Taavi Eistre, Sandra Kuus, Brigitte Marie
Tensing
8. klass Henri Härm, Birgith Pedajas

Puka Keskkooli 11. klassi õpilane ARIANE SARV

Aakre Algkooli

Sügis Aakre koolis
ja lasteaias
Sügis on tore aeg: algab kool, näeb jälle vanu
sõpru ja saab lehtedes sahistada. Aakre lapsed tervitasid sügist sügislillede ja -andide noppimisega.
Septembri alguses olid saal ja lasteaia ruumid
lillede värve ja lõhnu täis, kuu lõpupoole tuli köögiviljade näitus. Köögiviljadest olid huvitavamad
dekoratiivkõrvitsad, ninaga tomat ja kõverad porgandid-peedid. Koolimaja on lillede-viljade järgi
tehtud joonistustest ja meisterdustest tulvil, pilte
jagus Aakre raamatukokkugi ülespanemiseks.
Esimese klassiga oleme loodusõpetuse tundides ja pikapäevarühmas käinud pargis loodust
uurimas, mängimas, otsimas erilist ja seda pildistamas. Eelmisel nädalal tuli teade, et fotokonkursil „Märka mind“ märgati esimese klassi õpilase
Eve-Liisi fotot kännul olevatest samblikest.
Septembri lõpus sõitsime suuremate koolilastega Otepää looduspargiga tutvuma. Et buss
korralikult täis saada, kutsusime Puka Keskkooli
6. klassi ka kaasa. Saime teadmisi pinnavormide
tekke, konnakotka elu, metsade ja veekogude
kohta. Lastele meeldib õppida, kui saab midagi
katsuda ja järele proovida. Saadud teadmiste
kontroll pakkus veidi närvikõdi, kuid eks esinemisoskus ja -julgus on elus tähtsad asjad, mida
vaja harjutada. Järgnenud matkal, mille viis
läbi Margit Turb, nägime vesiveskit, mängisime
mängu ja saime veel teadmisi looduse kohta.
Ega väiksemadki sügisesest matkast ilma
jäänud. Lasteaia vanem rühm ning esimese ja teise
klassi õpilased suundusid Pokumaale osalema
õppeprogrammis „Saame pokudega sõbraks“.
Giidid Triinu ja Kati kutsusid meid Pokukotta,

väga tublid õpilased esimesel veerandil:
Taavi Univer, Eva Volver, Jane Johanson.

kus vaatasime näitust pokude saamisloost, Edgar
Valteri maalidest ja tema illustreeritud-kirjutatud
raamatutest. Nägime ka tuba kunstniku asjade ja
maalitarvetega. Mängisime lindude äraarvamise
mängu ja kuulasime linnuhääli. Meisterdasime
endale looduslikust materjalist pisikese kaelaskantava pokukese. Matkarajal vaatlesime puid,
seeni, rähni sepikoda, vanu palkhooneid, ennustasime kivi järgi ilma.
Minu küsimusele, mis Pokumaal kõige rohkem
meeldis, vastasid Marko ja Andres, et kõik
meeldis. Poiste jutt on lühike, aga õige. Edgar
Valteri ideede järgi valminud Pokumaa kompleks on nii ehe ja siiras paik, et sealt saadud head
energiat jätkub tükiks ajaks. Loodusmatkade toimumist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja korraldab MTÜ Lilli Looduskeskus.
Matkade kõrvale mahtusid veel õpetajate päev

ja Valga politseijaoskonna noorsoopolitseinik
Linda Oksa, sotsiaalpedagoog Lea Voltri jt poolt
läbiviidud õpikojad lastele ja lapsevanematele.
CAP-programmi üldeesmärk on vähendada kogu
ühiskonnas vägivalda, tõsta teadlikkust väärkohtlemise ennetamise ja abistamise temaatikast, õppida
probleeme (nt kaasõpilastega) lahendama vägivallatult, märgata abivajavat inimest ja osata teda
aidata. Tore, et paljud lapsevanemad leidsid aega
oma lastega õhtusel ajal loengut kuulama tulla.
17. oktoobril tulid Puka lasteaia lapsed Aakresse järjekordsele lasteaedade lustipäevale. Aakre
ja Puka lasteaedade ühistest kokkusaamisest
on saanud armas traditsioon. Seekord tervitasid Aakre lasteaia pisikesed näitlejad Puka lapsi
näidendiga „Väikese tõugu suur unistus“. Seejärel lustisid lapsed koos ringmänge mängides ja
lauldes.
Aakre õpetaja LIINA LAASER

Puka rahvamajas
võimalus taas tantsida
Veiko Ratase juhendamisel.
Koguneme 12. novembril kell 20.00.

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

Karjäärinädal Keeni koolis

Teade
Sangaste valla uus koduhooldustöötaja alates
13.10.2014 on Tähti Hiller. Tema töötelefoni
number on 5322 5365 (erineb senisest Mare
Liivamägi telefoninumbrist).
Jätkuvalt võtame vastu avaldusi koduhooldusteenuse osutamiseks uutele klientidele,
sh ka ainult 2014/15 aasta talveperioodil.
Soovijatel helistada telefonil 52 47 930 (Pille
Sikk) või saata kirjalik avaldus Sangaste Vallavalitsusele.

VALIME
SANGASTE VALLA
PARIMA MOOSI
6. detsembril, JÕULULAADAL, võivad
kõik külalised maitsta konkursil osalevaid
moose ja valida oma lemmiku.
Moos, mis saab kõige rohkem hääli,
pärjatakse eelmainitud tiitliga.
Seoses sellega palun kõigil kohalikel moositegijatel, kellel natukenegi viitsimist,
tuua enne laata korraldaja kätte oma
moos, koos nimetuse ja tegija nimega.

Head emad, vanaemad ja muidu
moosimeistrid – ootame väga teie
osavõttu!!!
Info: Rait 5664855

Kooliks ettevalmistusrühm ja 1.-4. klassi õpilased
võtsid osa Junior Achievemendi ettevõtlusnädala
loovüritusest „Tulevikuettevõtted meie kodukohas“. Meeskondade ülesandeks oli ehitada taaskasutatavatest materjalidest tulevikuettevõtete
maketid. Iga meeskond tutvustas teistele oma
tööd. Lapsed said nii oma häid ideid teostada
kui ka meeskonnas töötamisest ja oma valminud
maketist rääkida.
Kooliks ettevalmistusrühm valis pallitehase
ehituse, sest klassis on ainult üks pall ja õpetaja
ei luba sellega klassis mängida. Võimlas on pallid
väga suured ja tugevad. Kummist pallid on neile
väikestele pehmemad ja lapsele sobilikud. Tehase
ehituseks kasutati pappi, tühje karpe, munakarpe,
teipi, tapeeti ja tapeediliimi ning joogikõrsi.
1. klass tegi maketi salatitehasest. Makett
koosnes toorainetornidest (kapsas, porgand,
õun jne), pesulast, kus salatimaterjal pesti, tehasest, kus toimus salati tegemine ja tornidest, kust
valmis salat läks tünnidesse. Tehase ees oli parkimisplats, sealt vedasid autod salati laiali. Eraldi
oli maja ja puhkeplats töölistele. Arvati, et salatimaterjal kasvatatakse ise.
2. klass otsustas jaguneda rühmadeks ja iga
rühm valis endale meelepärase ettevõtte. Kuna
Keenis asub kool, siis otsustasid Annaliisa, Marko
ja Jaanika valmistada tahvli- ja kriiditehase, kus
valmivad kõik kooliks vajalikud tarvikud kriidist tahvlilapini. Toormaterjali saab lubjakivist ja
toodanguga varustatakse kõiki Eestimaa koole.
Tööd saaks poolsada kohalikku inimest. Koostööd tehakse Andriase poolt loodud pliiatsitehasega, kus pliiatsite valmistamiseks kasutatakse
kohalikku puitu.
Nende ettevõtete kõrval asub Kermo ja Laur
Maidu templitehas, kust kõik asutused ja ettevõtted saavad tellida vajalikke mis tahes kuju või
kirjaga pitsateid ja templeid. Kristoferi, Kevini ja
Joonase jaoks on südamelähedane vanade inimeste abistamine. Nemad käivitavad roboteid valmistava tehase. Need robotid on mõeldud aitama
vanu inimesi. Vabal ajal koristavad robotid Keeni
küla ümbrust maha visatud prügist.
3. klass jagas end kolme meeskonda. Esimesse kuulusid Melina, Signe, Kerte ja Dagmar

Möödas on esimene veerand Keeni koolis
Esimene, väga lühike veerand koolis lõppes
edukalt järgmistele õpilastele:
1. klass - Oliver Ivask, Karl Oskar Kängsepp,
Kessu Otto, Kerlin Poola, Kert Soom, HugoVäärmaa;
2. klass - Kevin Aasala, Joosep Hinn, Kermo
Juhkov, Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu,
Jaanika Lepp, Kristofer Oja, Joonas Saar, Lauri
Tamm;
3. klass - Romet Aljas, Daaniel Gubal, Kerte
Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, Renar Lepik,
Dagmar Henriette Levin, Melina Luik, Jorma
Otto, Henri Tamm;
4. klass - Ingrid Grossberg, Argo Kaasik, Marleen
Saar, Cathariina Undrus;
5. klass - Geelika Elvet, Kristiina Linde, Larina
Pikulova;
6. klass - Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu,
Anette Luik;
7. klass - Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet
Kuus, Sandra Lõokene;

8. klass - Janely Käärik, Sandra Linde, Laura
Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo;
9. klass - Timea-Helen Teder.
Jõuluvana ootab kindlasti veel õpilasi sellesse
nimekirja juurde. Soovime, et teil õppimisisu ei
raugeks ja oleksite eeskujuks teistele õpilastele.
Täname vahvaid vanaemasid ja vanaisasid, kes
osalesid vanavanemate päeva üritusel!
Õpilased olid aktiivsed osalejad mitmetes ettevõtmistes koos neid juhendavate õpetajatega.
Osaleti infootsingu olümpiaadil kahe võistkonnaga, milles tuldi maakonnas kolmandale kohale
ja teine võistkond jagas neljandat ja viiendat
kohta. Neljandate klasside ettelugemises Valgas
osales kaks õpilast. Eelpool nimetatud võistluste
ettevalmistaja oli õpetaja Maire Roio.
2. septembril toimus koolis spordipäev, mille
tulmusi näete kooli kodulehel. Diplomid anti
kätte veerandi viimasel päeval. Käidi maakondlikul maastikuteatejooksu karikavõistlusel, saavuta-

Henriette, kes ehitasid nukutehase. See tehas
kasutab ära kõik majapidamises leiduvad jäägid:
paberi, papi, riide, naha, plastmassi, traadi, lõnga.
Nukud valmivad käsitööna. Teise rühma kuulusid
Daaniel ja Jorma. Nendel valmis piimatöötlemisvabrik. Vabrik kasutab talunike mahepiima ning
toodab juustu, kohupiima, võid, kohukesi, koort,
keefiri ja jäätist. Ümberkaudsetel talunikel ei
ole nüüd enam muret, mida teha piimaga. Kolmandasse rühma kuulusid Renar, Henri, Romet
ja Erik. Nende kätetööna valmis vabrik „Mõnus
mahlake“. Vabrik kasutab kõikide ümberkaudsete aiapidajate marju ja puuvilju ning toodab neist
mahla. Vabrikus tekkinud jäägid antakse loomadele toiduks.
4. klass ehitas prügiroboteid valmistava tehase
maketi. Prügi koristatakse ja hävitatakse nii, et
mitte midagi ei jää järele ja keskkonda ka ei reostata. Nägime ka vabrikut, kus soovitakse toota
isesoojenevaid taldrikuid, millega saab ka süüa
valmistada.
Ideed olid huvitavad, maketid korrektselt
tehtud ja tegijad õnnelikud. Seda kõike oli võimalik klassides näha kooli lahtiste uste päeval. Mine
tea, äkki kunagi ongi meie vallas midagi sellist,

ti maakoolide arvestuses 1. koht, individuaalsed/
võistkondlikud karikavõistlused maastikujooksus
– maakoolidest 2. koht. Juhendaja õpetaja kehalise kasvatuse õpetaja Gunnar Sarapuu.
Judo õpilased Larina Pikulova ja Givi Kokhtashvili võistlesid õpetaja Riho Lehiste juhendamisel
mitmetel võistlustel, kust tuldi tagasi medalitega.
Ettevalmistusklass käis koos lasteaia lastega
Pokumaa loodusradadel. Üritus toimus ühistöös,
milles osalesid õpetaja Maie Vill ja lasteaia õpetajad. Ettevalmistusklass ja 1.- 4. klassid valmistasid
maketid majandusõppes Sangaste valla tuleviku
ettevõtetest. Juhendajad õpetaja Saima Tell, klassijuhatajad Maie Vill, Pilve Kängsepp, Tiina Kukk,
Tiina Liivamägi, Heya Lepa, Kai Jääger.
7.-8. klass käis õppekäigul meie kohalikus ettevõttes AS Sanwoodis. Klassijuhatajad Maarja
Kallis ja Vete Hainsoo. 9. klass külastas Sangaste Linnast, 6. klass Keeni tervisepunkti. Kuues
klass viis läbi koos algklassidega sügise sünnipäeva ürituse. 9. klass valmistas ette aga väga toreda
õpetajate päeva. 9. klass võttis vastu ka neljanda
klassi teise kooliastmesse, mis tõi sellel päeval
palju elevust koolimajja. Aitäh 9. klass ja klassijuhataja Maire Roio!

millest lapsed unistasid.
Aitäh õpetaja Maiele, Tiinadele, Pilvele, Kaile
ja Heyale juhendamise, kokkuvõtete ja esitluse
koostamisel abi eest!
6. klass käis õppekäigul Keeni Tervisepunktis.
Pereõde Hiie Vähi tutvustas oma tööd ja erinevaid meditsiinialaseid õppimisvõimalusi.
7.-8. klass sai teada AS Sanwood tootmistegevusest. Õppekäigu viis läbi firma tegevjuht Revo
Falkenberg (pildil). Lühikokkuvõte õppekäigust
tehti klassijuhatajatunnis.
9. klassil oli võimalus tutvuda ASi Sangaste
Linnas tootmisega. Keio Kaljumäe asjalik selgitus erinevatest toodetest viis nii mõnegi mõttele
hommikuputru sööma hakata. Kokkuvõte õppekäigust tehti karjääriõpetuse tunnis.
Aitäh kohalikele asutustele, kes meid vastu
võtsid ja noortele erinevaid ameteid tutvustasid.
Missugune õppekäik aga 1.-5. klassi ees ootab,
seda saab teada teisel õppeveerandil.
SAIMA TELL

Osaleti maakondlikul jalgrattavõistlusel „Vigurivänt 2014“, kus õpilased õpetaja Saima Telli ja
Vete Hainsoo juhendamisel saavutasid 3. koha.
Toimus Junior Achievemendi e-viktoriin majanduses, mille alusel osalevad kaks kooli meeskonda
Creatloni mängus, juhendaja õpetaja Saima Tell.
Toimusid vahvad klassiõhtud ja kino ühiskülastused. Jätkuvad aastaringsed viktoriinid algklassidele ja keskastme õpilastele.
Oktoobrikuu oli Hea õpetaja kuu, mille raames
oli võimalik külastada kooli kõigil, kes tunnevad
huvi koolielu vastu. Lastevanemate päeval külastas tunde kaks vanemat. Ürituste plaan oli avaldatud ajalehes ja ka kooli kodulehel. Kõikidest
nendest üritustest ülevaadet näete pildigaleriis
kooli kodulehel www.keeni.edu.ee.
Läbi on viidud kõikide klasside lastevanemate
koosolekud, mis olid hästi lastevanemate rohked.
Esitati mitmeid ettepanekuid koolile, millega
hakkame tegelema hoolekogus, mis kinnitatakse
vallavalitsuse poolt lähimatel päevadel.
Soovin edukat ja huvitavat jõuluveerandit.
Meeldivat koostööd lastevanematega!
Direktor DIANA SARAPUU

Koostööst ja muidu saadust
Tehkem koostööd ja nähkem vaeva, küll siis tuleb
ka armastus. Selline väike parafraseering teemasse, millest kõik armastavad rääkida, aga mis
pahatihti siiski tegudes välja ei taha tulla. Ehk siis
egoismi kuusehekk peab soojad tuuled kinni!
Paljudele on arusaam koostööst see, et kõik
teevad koos tööd minu heaks, mitte et me kõik
koos teeme midagi meie endi ühistes huvides.
Selle puu taha meie ,,rahvuslikus filosoofias“ on
paraku palju häid algatusi seisma jäänud.
Samas on ka õnneks hulga positiivseid näiteid,
seda eriti seltselus ja hobiasjus. Koostööd võiks
olla enam aga ka ettevõtluses. Juudid-israeliidid
näiteks on ammu ära tabanud, et ärisuhted ja isiklikud omavahelised suhted on eri asjad ja peavad
lahus olema. Seda kutsutakse ka ,,hundikarja“
reegliks. Eduka jahi alustalaks on ladus koostöö
ja jagatud ülesanded, mitte niivõrd suur armastus
ja 100%ne sõprus tema liikmete vahel. Meil aga
kantakse kõik isiklik ebaklapp pahatihti äritasandile üle. Nii jääbki vajalik tegemata ja kulutatakse

hulga jõudu selleks, mida koostöö korral kergelt
saaks. Eduka koostöö võti ongi nende peanuppude mõttemaailmas kinni, kes seda eelkõige ise
vajaksid. Et kas siis egoistlik ,,ei saa/söö ise ja teistele ka ei anna“ edasimarss tühikäigul või ratsionaalne ja arukas kaalutlus jagatud võidust. Meie
ühiskond oleks kindlasti hulga tootlikum ja stressivabam, kui hoomataks hulga enam koostöö tähtsust ja jõudusäästvust. Milleks üksi, kui seltsis on
lõbusam ja kasulikum?!
Ka uute EU vahendite taotlemisel ja kasutamisel oleks vaja meie omavalitsustel kõigil pisut kaugemale vaadata, kui egoismi-pealamp näitab. Kui
igaüks läheb ise pusima, siis on oht, et kõik jäävad
ilma, hulga suurem kui koos tehes. Osalegem üksteise mõistlikes ettevõtmistes ja pakkugem omi
võimalusi teistele ühiskasu saamiseks. Pead ja
rahad kokku pannes saame oma kindlalt kätte.
Oleme ju siin kõik üks piirkond ja üks mõjuala
ning peame arvestama eelkõige oma inimeste
tervikhuviga. Lihtsalt püüe üritada luua mingeid

personaalseid ,,monumente“ loosungite ja EU
rahade toel on ressursi lämmatamine ja karuteene
kõigile.
Koostööst arusaamisega on meie ühiskonnas
just nii, nagu on. Pisut samalaadselt läheb ka arusaamisega justkui tasuta või muidu antava kohta.
See, et tasuta asju polegi olemas ja alati keegi
maksab, ei jõua sageli kohale. Väljendid ,,tasuta
toit“, ,,tasuta sõit“ jne on täiesti väärkasutatud
sõnad ja valesti väljendatud ütlemised. Maksab
siin ikkagi maksumaksja ja saajale on see vastavalt toidu- või sõidutoetus. Vist on need vanad
muinasjutud püütud kuldkaladest ja haugidest
jääaugus siiani mõjutamas meie mõistmist asjade
olemusest.
Ehk siis kõik, kes me saame kusagilt midagi
justkui tasuta, oleme kellegile kusagil tänu võlgu.
,,Tasuta„ saadu mõjub ka inimesele kuidagi
pisut demoraliseerivalt. Oleme korraldanud
mitmeid ilusaid üritusi, viimati näiteks lossi talveaia avamine. Selle viimatinimetatu eest tasus

näiteks täies mahus EU maksumaksja ja inimestele oli üritus, kontsert jms rahapaberit mittevajav. Osalus jäi aga üsna hõredaks. Nii on olnud
paljude ,,tasuta“ ilusate ettevõtmistega. Ehk siis
seda ei hinnata.
Edaspidi on Sangaste lossis üritused, mille puhul
on tasuta sissepääs oma elanikele ja millest teadasaamiseks peab ise hoolikalt kuulutusi jälgima.
Neid on vähemalt kord-paar aastas ja iga soovija
saab siis lossi ka seest näha. Tasuta külastusõigus
oma valla elanikule igapäevaselt lõpetatakse, sest
siiani kehtinud kord tõi kaasa ka kuritarvitamist
ja arusaamatusi. Soovijaile jääb see võimalus, aga
vaid kindlatel sündmustel.
Niisiis koostöö ja kooperatsioon on see edasiviiv
jõud! Mitte taevastlangev roosamanna pole see
heatunde alus, ikka mõistus ja koosmõtlemine!
Kena koosolemist meile kõigile!
KAIDO TAMBERG
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Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968.
Annan üürile Otepääl Pärna 14-6
korteri (tuba ja köök). Tel. 5590
4543

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

Noorpere soovib üürida ahiküttega
2-3 toalist korterit/maja, telefon
58521256

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

Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Müüa 4-toaline korter Nõuni külas.
Männi 4. Üldpind 69,9 m². Täpsem
info telefonil 5242745 või e-mail:
piret@alion.ee
Keis Gupp OÜ. Kaeve- ja mullatööd
ekskavaatoriga, materjali, jäätmete
jne. transport kraana-multilift autoga. +372 5136361

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107
Müüa kuivi küttepuid 30.- EURi/rm.
Tel. 5885 5890
Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa küttepuu klotse. Tel. 5117109
Metsakorraldamine, hindamine,
nõustamine alates 1993. a. 5165071,
aarne.suu@metsakorraldus.ee.

põllu- ja rohumaid.

EhitusEST OÜ

506 7848

Tasu soodne.

ehitusest@gmail.com

GSM 511 3543

Ortumäe-Oru Põllud ja
Metsad OÜ

Edgari poest

Metsa-, põllu- ja rohumaa ning raieõiguse
OST.

võimalik tellida torte!

Põllumaa 3300 EUR/ha.

helista numbril: 7666 553

Valikuga tutvumiseks

või tule kohale Lipuväljak 2.

SA Rõngu Hooldusravikeskus
pakub tööd

hooldajale (1,0),
tegevusjuhendajale (0,5).
Teostame sõidukite:

OTEPÄÄ NAISKODUKAITSE PALUB
ANNETADA MAAVILLAST LÕNGA!

võtab rendile

OMANIKU JÄRELVALVE

Ostan vanu märke ja raamatuid.
5893 8528, Madis
Signalisatsiooni paigaldus, tel.
5135148

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Mob: +372 5595 2906,
e-mail: marek.ujuk@gmail.com
OÜ Ortumäe-Oru Põllud ja Metsad

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
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Soovitavalt erialased haridused ja eelnev töökogemus.
Avaldusi ootame kuni 31.10.2014 aadressil Valga mnt. 9, Rõngu
alevik, 61001 Tartu maakond või e-postil: haigla@rongu.ee.

Maavillast lõnga saab
tuua Otepää Turismiinfopunkti, vajadusel
tuleme sellele ise järgi.

Otepää piirkonna naiskodukaitsjad koos
MTÜ Karukäpp naistega on alates 2010.
aastast saatnud igal aastal mitmeidkümneid isetehtud sokipaare Afganistanis ja
mujal missioonidel olevatele Eesti kaitseväelastele.
Sellel aastal suuname oma energia
sinna, kus seda praegu kõige rohkem vajatakse – Ukrainasse!
Me soovime kududa maavillaseid sokke
Ukraina Rahvuskaardile ja kriisipiirkonnas
olevatele tsiviilelanikele, et sel viisil näidata
oma toetust.
Osavad näputöötegijad on meil olemas,
aga palume kohalike inimeste kaasabi –
annetage meile maavillast lõnga!

Lõnga kogume
novembri lõpuni.
Kõikide abistajate nimed
avaldame Otepää Teatajas.
Info:
56900450 Margit,
56638474 Rita.

Täiendav info: 7310341, 53027999

• rehvivahetust,
• keevitustöid,
• remonditöid.

Villiman OÜ, tel. 56837161

Asutuste peod ja juubelid ansambliga Kuppel. Tel. 5117 419

Koerte ja kasside VAKTSINEERIMINE
marutaudi vastu toimub
pühapäeval, 26. oktoobril
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2, Otepää linnas
ja kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures ning
esmaspäeval, 27. oktoobril
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2.

SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS
võtab tööle

KODUÕE
Töö sisu: koduõendusteenuse osutamine
Vajalik: õe kvalifikatsioon
Info 76 68 561 või 50 59 216
info@oteptervis.ee

Informatsioon, koduvisiiidid jne kokkuleppel.
Volitatud loomaarst Kaja Väärsi, tel. 5347 4771.

Täname südamest sugulasi,
sõpru, naabreid ja tuttavaid, kes
meie kalli abikaasa, isa, vanaisa,
vanavanaisa ja äia

ENDEL UNT`i

Puka valda Kolli külla on tulnud
koer. Info telefonil 5164931.

viimsele teekonnale saatsid,
kalmu rohkete pärgade ja
lilledega kaunistasid.
Täname ka Merlet.

AGU KEEMUT

09.06.1953 - 18.10.2014

ENDEL UNTI

Avaldame kaastunnet Helin ja Aivar
Vaagertile perega kalli isa, vanaisa
ja äia

KARIN VÕSU

13.04.1925 - 16.10.2014

kaotuse puhul.

Perekond Reigo

Vineeritehase IV vahetus

Südamlik kaastunne Aitale, Aadule
ja Mirjami peredele
kalli poja ja venna

Kallis Tiiu, tunneme südamest
kaasa Sinu perele
ja Sinu lähedastele kalli abikaasa

Mälestame kauaaegset töökaaslast
ja head naabrit

AGU KEEMU

ENDEL UNDI

ENDEL UNT`i

HELDUR AART

11.01.1937 - 12.10.2014

ENDEL UNT
Avaldame südamlikku kaastunnet
Helini perele kalli isa

ENDEL UNT´i

surma puhul.

avaldame sügavat kaastunnet abikaasa Tiiule ja tütardele peredega.

Naabrid Ene ja Verner

Perekond Kikkatalo

Aine ja Paavu peredega

KÜ Kannistiku 4 elanikud

Sügav kaastunne Aita ja Aadu
Keemule kalli poja ja venna

Tunneme kaasa Mihkli perele isa,
vanaisa ja äia

Sügav kaastunne Helini perele

Sügav kaastunne Marikale ja Toivole peredega kalli ema ja vanaema

Langetame leinas pea

AGU KEEMU

AGU KEEMU

Leinavad ema, vend ja õde.

kaotuse puhul.

ENDEL UNT

26.11.1936 - 13.10.2014

ENDEL UNDI

kaotuse puhul.

Lesk ja tütred peredega.

Mälestame

Avaldame kaastunnet Tiiule, Siljale
ja Helinile peredega kalli

Südamlik kaastunne mammale ning
tütardele peredega kalli abikaasa ja
isa kaotuse puhul.
Kuldar ja Tõnu peredega

kaotuse puhul.
Hea sõber ja töökaaslane

HELDUR AART

kaotuse puhul.
Mälestavad Endla ja Helle.

kaotuse puhul.
Maire ja Rain, Merit ja Mari-Liis
peredega.

ISA
kaotuse puhul.
Ruth, Aivar, Tiiu, Hendrik, Faadme,
Jaano.

KARIN VÕSU
kaotuse puhul.
Majarahvas

ENDEL UNDI

mälestuseks.
Tunneme südamest kaasa abikaasa
Tiiule, Silja ja Helina peredele isa,
äia, vanaisa, vanavanaisa kaotuse
puhul. Kalmeri ja Ulvi pered,
Kalju ja Milvi.

Sind mälestavad endise Nõuni
kolhoosi mehaanikud ja autojuhid.

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

Mälestame head sõpra ja endist
töökaaslast

Südamlik kaastunne Aitale ja
kõigile lähedastele kalli poja

Südamlik kaastunne
Marika Soidrale kalli ema

AGU KEEMUT

AGU KEEMU

KARIN VÕSU

ja avaldame kaastunnet kõigile
lähedastele.
Avo, Rein, Toomas, Enno ja Uudo

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

Siiras kaastunne Aitale ja Adule
perega kalli

AGU KEEMU

surma puhul.
Otepää Naisseltsi liikemed

Soe sügistuul võttis tal käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Aitale,
Mirjale ja Aadule
kalli poja, venna ja onu

Mälestame kauaaegset kolleegi

KARIN VÕSU

kaotuse puhul.

ja avaldame siirast kaastunnet
lastele peredega.

Otepää Lasteaia Pähklikese maja
kollektiiv

Sinuaegsed õpetajad
Otepää Gümnaasiumist

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas,
elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Mälestame kallist õpetajat
ja klassijuhatajat

AGU KEEMU

KARIN VÕSU

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Auli ja Endel

Eike ja Artur, Tiiu ja Ants peredega.

ning avaldame kaastunnet
lastele peredega.
Otepää Gümnaasiumi LIV lend

Iga lahkumine on raske,
Iga teelesaatmine on kurb…

Mälestame endist geograafiaõpetajat ja avaldame sügavat
kaastunnet Marikale perega

KARIN VÕSU
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

Mälestan abivalmis kolleegi

HELDUR AARTI
Albert

Mälestame kauaaegset
Nõuni Jahiseltsi liiget

HELDUR AARTI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Nõuni Jahiselts

Vaikus ja rahu on Sinuga,
kuid mälestused meiega...

KARIN VÕSU
Kallist töökaaslast ja sõpra
mälestavad Linda, Heino ja Eha
peredega.
Siiras kaastunne Marika ja Toivo
peredele.

Päev õhtule jo laskus
ja lõppes elurada,
jäi maha maine raskus,
aeg pikk end ohverdada... (V.Ridala)

Mälestame kallist sugulast ja
teatame sügavas leinas,et lahkus
kallis abikaasa,isa ja vanaisa

HELDUR AART

11.01.1937 - 12.10.2014
Helje ja Raimond perega.
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja BDA Consulting OÜ
koostöös Valgamaa Arenguagentuuriga korraldavad

KOOLITUSE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte
alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Üritust organiseerib MTÜ Karukäpp.
Oodatud on kõik käsitöö huvilised.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse
mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad
tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja,
äriidee ning äriidee arendamine.
• Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja
müügiplaan.
• Tootearendus ja teenuse disain.
• Finantsjuhtimise alused.
• Meeskonna moodustamine, äri loomiseks ressursside leidmine.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on
aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Äriplaanide esitlus
toimub viimasel koolituspäeval.
Koolituse eduka läbimise eest väljastatakse tunnistus neile, kes on
osalenud vähemalt 4 koolituspäeva ja edukalt kaitsnud äriplaani.
Koolitused toimuvad: 10.11; 11.11; 17.11; 18.11; 25.11; 02.12;
15.12.2014 kella 10-17.00. Valga Spordihallis, asukoht Kungla tn 31 a,
Valga. Spordihalli parkla asub aadressil Pedeli tn 2a, Valga.
Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja
kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate
Valgamaa Arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee.
Lisainfo: Anneli Kattai tel. +372 528 0802, anneli.kattai@valgamaa.ee.

Karupesa Team esimestel
rullsuusasprindi
Eesti meistrivõistlustel

Vana-Otepää
seitsme professori
noorpõlvemaa

19. oktoobril toimusid Jõulumäe Tervisespordikeskuses esimest
korda Eesti meistrivõistlused vabatehnika rullsuusasprindis. Võistlus
peeti koos Jõulumäe Sügissprindiga, mida korraldati juba 4. korda ja
mille üheks korraldajaks on ka Otepää suusaklubi Karupesa Team.
Kokku oli osalejaid stardis ligi 130. Eesti meistrivõistluste arvestust
peeti MN16; MN18; MN20 ja täiskasvanute vanuseklassis. Nooremad vanuseklassid võistlesid Jõulumäe Sügissprindi arvestuses.
Karupesa Team võitis esimestelt rullsuusasprindi võistlustelt 4 meistrivõistluste medalit, neist 3 kuldset. N18 I koht Mariel Merlii Pulles;
N16 I koht Teiloora Ojaste; M16 I koht Mart Vsivtsev; N16 II koht
Aleksandria Mironjuk. Jõulumäe sügissprindi arvestuses saavutas
M12 klassis I koha Ivar Vsivtsev; N14 klassis I koha Marit Maribel
Pulles; M14 klassis III koha Steve Vahi.
Võistlustulemused leiab Eesti Suusaliidu koduleheküljelt: www.
suusaliit.ee.
Alates sellest sügisest avas Karupesa Team mudilaste treeninggrupi 4-6aastastele. Treeningud toimuvad 2 korda nädalas (esmaspäev
ja kolmapäev kell 16.00). Treeningtegevus on väga mänguline, lõbus
ja lihtne. Ootame julgelt uusi liikmeid meiega liituma! Rohkem infot
telefonil 5125893.

15. oktoobril toimus
Otepää
Gümnaasiumis Endel Susi raamatu
„Vana-Otepää seitsme
professori
noorpõlvemaa“ tutvustus. Kohal oli
üle neljakümne inimese.
Enamiku esialgne hinnang
oli, et ühe kogukonna
ajalugu käsitlev teos on
üsna unikaalne.
Teose trükihind oli
4302. Suuremad toetajad
olid Otepää ja Palupera vallavalitsused, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, E.L.L. Kinnisvara OÜ, Parmet OÜ ja paljud üksikannetajad.
Apollo võttis enamiku tiraažist müüki. Ka
Otepää Konsumisse tuleb raamat juba oktoobri
lõpus müüki. Müügihind saab olema 11.25.

TANEL OJASTE

Mõtteid ja tundeid
puudutav reis Saksamaale
Käesoleva aasta juulis teatas Türi Gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Rein Vikardile, et Saksamaalt teatati nelja eestlase haudade olemasolust Engerhafes. Üks neljast oli Reinu isa Arved, kes arreteeriti
1941. aastal. Isa oli tol ajal noor mees, alla 30aastane. Enne arreteerimist, 30. juulil 1941. a viis isa 3,5aastase Reinu vanaema juurde.
Nüüd sõitiski Rein Bremenisse oma isa Arvedit mälestama, seda
esimest korda elus. Oma isa hauale. Kuna Rein on neljast eestlasest
ainus otsene järeltulija, pidi ta sõna võtma, oma mõtteid, tundeid
avaldama.
Sõitu Saksamaale muutsid meeldivaks Türi esindajad, kes olid
vahendajad ja organiseerijad suursündmuse korraldamisel. Korraldatud ürituse eest oli vastutav Euroopa Liidu president. Isa saatus
mõjutas Reinu saatust ja käekäiku. Mõlemaile, nii isale kui ka pojale
oli ja on isamaa suits kõige magusam.
Emotsioone ja infot jagas MAIE NIIT

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

Ilmus raamat
õpilasvahetusest

Kolm aastat tagasi algatasid Otepää Gümnaasiumi õpilased VeniVidiVici õpilasvahetuse.
Nüüdseks on vahetuses osalenud üle 200 õpilase
ning selle puhul andsid tegijad välja raamatu “Üle
silmapiiri”.
“Üle silmapiiri” räägib VeniVidiVici toimimisest reaalsete kogemuste toel. Tutvustab lugejatele programmi idee sünnist tegevuseni ning aitab
kinnitada, kui rikkalikul, ilusal ja mitmekesisel
maal me elame.Raamat kutsub väärtustama oma
kodumaad, erinevaid kultuure ja rahvusi. Kõiki,
kes siin elavad. Just “Üle silmapiiri” aitab vastata
küsimusele, miks ikkagi peab enne Pariisi minekut
külastama Nuustakut. Raamat on kirjutatud eesti
ja vene keeles.
Esitlused toimuvad 24. oktoobril kell 16.00 Tartu
Tasku Keskuse Rahva Raamatus ja 25. oktoobril
kell 15.00 Viru Keskuse Rahva Raamatus.
Raamatut saab osta Apollost ja Rahva Raamatust.

OTI Spordiklubi Zahkna Team
võtab vastu uusi huvilisi.
Kõik noored, kes soovivad hakata
tegelema atraktiivse talispordiala
laskesuusatamisega, on oodatud
ühinema laskesuusatajate Zahkna
Teamiga.
Palume ühendust võtta treeneriga:
Ants Orasson
tel+372 509 4421,
e-post: magnar15@hot.ee.

OTI Spordiklubi Zahkna Teami liige
Grete Gaim, noorte maailmameister.

