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Valimised on läbi, töö ootab

K

ohalike omavalitsuste volikogude valimised on selleks
korraks möödanik. Valijad on
oma sõna öelnud, nüüd jääb volinikel
vaid kokkulepped sõlmida, ametid jagada

SANGASTE
vald

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
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Sotsiaaldemokraatlik Erakond
INDREK TIIDO
64
TIIMAR LAINE
45
Eesti Reformierakond
AIVAR NIGOL
ENN SEPMA
AIVO MEEMA
ANDRES ARIKE
EVI LILL
LUULE SAAR

Hääletanuid kokku

3429

Valimisliit Meie Otepää
AIVAR PÄRLI
HELLE KULDMAA
MIIA PALLASE
SILVER ELJAND
IVARI VIIGIMETS
JAANUS BARKALA

Nr 17 (284)

OTEPÄÄ
vald

ja valla hüvanguks tööle asuda.
Otepääl ei toonud seekordsed valimised üllatusi, kui selleks mitte lugeda
sotsiaaldemokraatide saadud kahte
kohta volikogus. Kuna keegi ei saanud

suurt ülekaalu, siis on ees rasked läbirääkimised (ja ehk natuke stabiilsemad
aastad, kui eelmised neli).
Paluperas, Pukas ja Sangastes oli küll
volikogudes mõningaid muudatusi, aga

mingit võimuvahetust ette näha ei ole.
Aga küllap räägitakse sealgi asjad
omavahel läbi.
Uus aasta ei saa olema kerge. Rahvas
ootab volikogudelt asjalikku tegutsemist.

Otepääl selguvad
Euroopa meistrid
laskesuusatamises
Otepääl viiakse 2.-7. märtsil 2010 läbi laskesuusatamise EM võistlused. Vahetult pärast
Vancouveri olümpiamänge Otepääl peetavale EMile on oodata umbes 250 sportlast
20–26 riigist. EMil võisteldakse kahes vanusegrupis – kuni 21aastased ehk juuniorid ja
kuni 26aastased ehk täiskasvanud.
Võistluse korraldab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon. Siiani on ära jagatud kuni
2013. aasta MMide korraldusõigused: 2011.
aasta MM peetakse Venemaal Hantõ-Mansiiskis, 2012. aastal võisteldakse Saksamaal
Ruhpoldingus ja 2013. aastal Tšehhis Nove
Mestos.
„Korraldajatele on see järjekordne samm
selle nimel, et Otepää saaks võõrustada
talviseid MKetappe ja MMi,“ rääkis Aivar
Nigol Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni
president. „Sihiks on meil 2014. aasta talvise
MK etapi ja 2015. aasta MMi korraldamine,
selle nimel käib praegu töö, tahame, et Otepää jõuaks sellisel moel laskesuusatamise
võistluste korraldajate eliiti.“
Tänavu suvel külastasid Otepää Tehvandi
spordikeskust rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU Race direktor Franz Berger ja
IBU tehniline delegaat Pavel Levora. IBU
esindajad andsid mõista, et IBU on välja
valinud kuni kaheksa keskust maailmas,
mida nähakse tipptasemel laskesuusatamise
võistluste läbiviimise kohana. Pärast Tehvandi suusastaadioni lõplikku valmimist on see
ka Otepääl reaalne.
MONIKA OTROKOVA

avad Sind valimistel
oetuse ja usalduse eest.
Lubame eelseisval neljal aastal anda valla juhtimises
endast oleneva! Püüame saavutada parimad kompromissid Otepää elanike ja valla hea käekäigu nimel.
Tänuga,
Aivar Nigol

Aitäh meie teadlikele
valijatele,
kes jäid oma eelistustele kindlaks
vaatamata pakutavatele ahvatlustele,
mida oli ohtrasti
valimiseelses võitluses.
Tänulik valimisliit Meie Otepää

SDE Otepää nimekiri
tänab südamest kõiki valijaid
usalduse eest.
Oleme endiselt teie
jaoks olemas.
Meie aadress on Otepää vald.

Täname Otepää valijaid, kes
andsid oma hääle valimisliidu
Otepää poolt!

Tule kaasa!

Anname endast kõik, et meie
programmides kavandatu ellu viia.

Valimisliit Otepää

Ahto Saar

nr 177

Maie Niit tänab inimesi, kes
andsid omavalitsuse valimistel
toetushääle.
Teie toetus annab tiivad tegutsemiseks
sotsiaalsete probleemidega, Teie
soovide ja muredega kodukohas.
Austusega ja tänuga Maie Niit

”TÄNAN
kõiki oma VALIJAID!”
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Jäeti rahuldamata 9 jäätmevaldaja taotlused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemisel.
Pikendati OÜle Finlaid antud reklaami
paigaldusluba reklaamtahvlile suurusega
3,6 x 1,5 m Otepää Tartupoolsel sissesõidul
Veske kinnistul 1. oktoobrist 2009.a kuni 31.
märtsini 2010.a.
Väljastati ehitusluba Ene Niklusele üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää linn, Paju tn 12; OÜle Gneisenau
Invest tenniseväljakute rajamiseks Marguse
õppe- puhkebaasi maaüksusel Nüpli külas
Otepää vallas; Otepää Vallavalitsusele
Tehvandi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimiseks Otepää linnas; SAle Tehvandi
Spordikeskus Tehvandi suusastaadioni
ja ekstreempargi lumetootmisvee torustiku ja ringistamise torustiku rajamiseks
Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli
külas; Aivar Rehemaale üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää linn Kase tn 11.
Väljastati kirjalik nõusolek Anneli Vähile
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Pedajamäe küla Pedajamäe maaüksus;
Rain -Mati Pesorile suitsusauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla
Tiigi-Kantso maaüksus; Rain- Mati Pesorile
sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Vidrike küla Tiigi-Kantso maaüksus.
Määrati lapse sünnitoetust 3le vallakodanikule.
Kehtestati Otepää vallas Nüpli külas asuva
Kaga kinnistu detailplaneering.
Kanti maha Pühajärve Põhikooli raamatukogus 934 töövihikut summas 49 475,90
krooni.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 26.08.09
korraldust nr 2-4-379.
Maksti sõidukulude hüvitist valimiskomisjoni liikmele.
Sõlmiti vallakodanikuga sotsiaalkorteri
üürileping, kehtivusega 1 aasta.
Sõlmiti äriruumi, asukohaga Lipuväljak
13, III korrus ruum nr 317, üürileping
Tartu Vanglaga tähtajaga kuni 31. oktoober
2012.a.
Pikendati äriruumide, asukohaga
Lipuväljak 13, I korruse ruumid nr 103
ja 104, üürilepingut Trako Valduse ASiga
tähtajaga kuni 10.oktoober 2010.a.
Otsustati jagada Väike-Palava katastriüksus ja anda kinnistule nimi.
Otsustati ASle Otepää Veevärk – AS
Otepää Veevärk omandis oleva pumplahoone juurde kuuluva maa ostueesõigusega
erastamine.
Otsustati ASle Otepää Veevärk – AS
Otepää Veevärk omandis oleva haldusteenindushoone juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati jagada Munamäe katastriüksus
ja anda kinnistule nimi.

Head vallakodanikud!
Kätte on jõudnud sügisene lehekoristus.
31. oktoobril 2009 saab puude-põõsaste
lehed tuua Alajaama-Techne tee ääres
olevasse biotiiki. Kohapeal võetakse lehed
vastu, muul ajal lehti tuua ei saa.
Info: heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa
506 4911.

SÜNNID
Mario Mark Prede
Lisandra Loigu
Kätriin Puksov
Georg Roose

2. september
27. september
23. september
8. oktoober
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23. oktoober 2009

Otepää ettevõtjad kogunesid
ümarlauda
13. oktoobril toimus Bernhard SPA Hotellis Otepää
piirkonna turismiettevõtjate ümarlaud, mille kutsus
kokku Otepää Turismiinfokeskus.
Keskuse juhatajal Mare Raidil oli hea meel tõdeda,
et kohale oli tulnud üle 30 Otepää ja selle lähiümbruse turismiettevõtja. Põhilitseks arutelude teemadeks
kujunes turismimajanduse hetkeseis ning võimalused
olukorda ühiselt elavdada. Üldistatult: millised on
ettevõtjate arvates kõige olulisemad sammud Otepää
maine parandamiseks.
“Hea meel näha nii suurt huvi ümarlaua vastu,”
sõnas Mare Raid. “Kohtumisest jäi kõlama mõte, et
nii ettevõtjate endi seas kui ka ettevõtjate ja vallavalitsuse vahel võiks olla rohkem koostööd. Arenguruumi
on kõigil osapooltel. Rõõmustav on ettevõtjate huvi
ning valmisolek ühistegevusteks.”
Ettevõtjad tõdesid, et siiani on tähelepanu pööratud
rohkem talvega seotud aktiivsele tegevusele. Ometi

on Otepääl ka suvel alati midagi põnevat sündimas,
mis võiks leida rohkem kõlapinda. Leiti, et Otepääle
oleks vaja turismiturunduskava ning turismipiirkond
vajab ühtset imagoloogilist kuvandit.
Ümarlaual lepiti kokku, et turismiinfokeskuse juures
alustab tööd turismiettevõtjatest koosnev koostöö
nõukoda, mis valmistab ette ühistegevuste platvormi
ning koondab turismiettevõtjate soovid ja ettepanekud, mida saaks koostöös Otepää Turismiinfokeskuse
ja vallavalitsusega ellu viia.
MTÜ Süd-Est esindajad tutvustasid ettevõtjaile
LEADER programmi poolt heaks kiidetud turundusprojekti, mille eesmärgiks on 13. detsembril 2009
Tallinnas Raekoja platsil läbi viia Otepää päeva kava.
Selle projektiga seotud detailsed tegevused arutatakse
lähiajal veelkord läbi piirkonna ettevõtjatega.
MONIKA OTROKOVA

Vene ärieliit plaanib külla tulla

K

oostöös Otepää ja Peterburi ettevõtjatega
planeeritakse novembri lõpus Vene äritegelaste visiiti Otepääle. Kavandatav reis on
jätkuks 23.-25. septembril toimunud Otepää äridelegatsiooni visiidile Toksovosse, Otepää sõpruspiirkonda Venemaal.
23.-25. septembril külastas Otepää turismiettevõtjatest ja asutuste juhatajatest koosnev delegatsioon
Toksovot ja Peterburgi. Delegatsiooni juhtis vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.
Kohapeal toimus seminar „Otepää-Toksovo/
Peterburi turismivärava avamine“, mis äratas
suurt huvi. Visiidiks sai valmis venekeelne Otepää
imagotrükis. Seminarist võtsid Vene poolelt osa
Peterburi ettevõtjad ja reisifirmade esindajad.
Põhiettekande tegi Otepää Turismiinfokeskuse
juhataja Mare Raid, Otepää delegatsiooni liikmetel
oli võimalus esitleda oma turismiettevõtet.
Seminaril esines sõnavõtuga ka EASi Peterburi
välisesindaja Toomas Kästik. Külastuse ajal tutvuti
ka Toksovo turismiettevõtete ja Toksovo õigeusu
kirikuga, mille juurde kuulub geriaatriaosakond ning
orbudekodu. Delegatsiooni koosseisus oli Otepää

Tervisekeskuse juhataja Kai Ird, kes valmistab ette
võimalikku koostööd Toksovo haiglaga. Kohtuti ka
Peterburi Kaubandus- ja Tööstuskoja asepresidendi
Anton Savoštseviga ja Eesti Suursaatkonna Peterburi
konsuli Kaie Pöialiga. Kohtumistel arutati kohalike omavalitsuste ja äriühingute rolli üle sidemete
loomisel riikide vahel. Otsiti võimalusi Otepää ja
Venemaa vahelise turismi- ja äritegevuse hoogustamiseks. Kohtumisel saadi lubadus Otepää ettevõtjate
pakkumiste kajastamiseks Peterburi Kaubandus- ja
Tööstuskoja ametlikul kodulehel ning Kaie Pöial
lubas saatkonna poolt igati kaasa aidata viisaküsimuste lahendamisele.
Novembri lõpul planeeritav Vene ärieliidi visiit
ongi järgmine samm turismi- ja ärisidemete loomisel
Otepää ning Toksovo ja Peterburi vahel. Külastust
finantseerivad nii Venemaa delegatsioon kui ka
võõrustavad ettevõtjad. Visiidil on lubanud osaleda
Leningradi oblasti viitsekuberner, oblasti saadikud,
Peterburi Kaubandus- ja Tööstuskoja Palati liikmed
ning Toksovo administratsiooni juhtkond.

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Interneti algkoolitus:

20.10 2009 kell 10.00
24:11 2009 kell 11.00

Täiendkoolitus: ID kaardi, mobiil ID ja e-teenuste
kasutamine
(NB! võta kaas oma ID kaart ja selle PIN-1 ja PIN-2 kood):

5.11.2009 kell 16.00
1.12.2009 kell 15:30
Koolitused toimuvad Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis,
aadressil Lipuväljak 14, Otepää.
Registreerimine telefonidel: 6 180180 või 53490493
Oodatud on ka Otepää lähivaldade huvilised. Hetkel
on kolme kuu jooksul koolitusel käinud juba 87 inimest
Otepäält ja Otepää lähedalt. Võimalus on ju meelde
tuletada ununenut ja saada teada ka midagi uut.
Ole julge!

Otepää valla kodulehel
hakkab ilmuma rubriik
“Jurist vastab”
Seoses uue töölepinguseadusega on Tööinspektsiooni poole pöörduvate ettevõtjate ja töötajate arv olulisel
määral kasvanud, ka vajadus teavitustegevuse järele
on suurenenud. Lõuna inspektsioon koostöös Otepää
Vallavalitsusega on avanud Otepää valla kodulehel
www.otepaa.ee rubriigi “Jurist vastab”.
Rubriiki uuendatakse kaks korda kuus ning küsimustele vastavad Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni
juristid. Loodame, et loodud rubriik pakub vastuseid ja
lahendusi tekkida võivatele probleemidele.
Tööinspektsiooni juristide infotelefon 640 6000 (tööpäeviti 10.00-15.00). Lõuna inspektsiooni kontaktandmed: Teguri 37, 50107 TARTU, tel: 736 6191, faks: 736
6188,louna@ti.ee, www.ti.ee
MONIKA OTROKOVA

Otepää Gümnaasium võtab
alates
1. novembrist 2009 tööle

majahoidja
(1,0 ametikohta)
Avaldus ja CV saata 30. oktoobriks 2009 kooli
aadressil: Otepää Gümnaasium, Koolitare 5,
67403 Otepää

Info telefonil 766 8241

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Üldplaneering, kus sa oled... (3)
ALGATAMINE tähendab omavalitsuse otsust, et
planeeringu koostamisele tuleb asuda. Planeeringu
koostamise käigus korraldab omavalitsus eskiislahenduse, lähteseisukohtade ja võimalike mõjude
tutvustamiseks väljapanekuid ja avalikke arutelusid.
Seadus ei ütle, mitu korda, kuidas ja millises staadiumis seda teha.
Otepää valla üldplaneering algatati 2005. aastal,
reaalne töö algas 2007. aastal töörühmade moodustamisega, toimusid koosolekud külades ja huvigruppides. 2008. a. lõpus kaasati planeeringu koostajana OÜ Hendrikson & Ko, tööd alustas juhtühm.
Juhtrühma aruteludele kaasati Keskkonnaameti ja
Muinsuskaitseameti esindajad.
Tänavu märtsis toimus üldplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek ja avalik arutelu. Kõik senised avalikustamised, arutelud ja ettepanekute tegemises on planeerimisseaduse kohaselt koostöö ja kaasamine. See
„õige“ avalikustamine on veel ees ja tehakse peale
planeeringu vastuvõtmise otsust. Ehk siis me oleme
täna seaduse silmis planeeringu koostamise juures.
Planeeringu koostamise ajal võib igaüks esitada
ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Ettepanekutele peab omavalitsus vastama nelja

Tasuta arvutikoolitus
Otepääl:

nädala jooksul posti või elektronposti teel. Selles
osas on meie kohustus teie ees täitmata. Erinevaid
ettepanekuid ja seisukohti esitas üle 100 kodaniku.
Neli nädalat peale ettepanekute saabumist meil sisulisi vastuseid veel anda ei olnud, kuid kõigile oleks
pidanud vastama, et ettepanekud on kätte saadud ja
võimalusel nendega arvestatakse.
Siinkohal täname kõiki, kes üldplaneeringu eskiisile
oma ettepanekud tegid, vabandame vastuste puudumise tõttu ning püüame lähiajal vea parandada. Enamus
ettepanekutest on tehtud seoses üksikelamute rajamisega.
Ettepanekutes leiti üldiselt, et üldplaneeringu
eskiis on liiga „roheline“, jäik ja piirab maaomanike õigusi. Peale ettepanekute kaalumist tutvustas
planeeringu koostaja ja Otepää Vallavalitsus Otepää
Vallavolikogule kavandatavaid parandusi ning hiljem
ka üldplaneeringu parandatud versiooni.
Üldplaneeringu parandatud versioon on avaldatud
valla veebilehel (Areng ja planeerimine/ Planeeringud/
Planeeringute avalikustamine). Kõiki ettepanekuid
on kaalutud, kuid mitte kõigiga pole arvestatud.
Parandatud versiooni on hinnatud suhteliselt liberaalseks. Samas on avaldatud ka vastupidiseid arvamusi.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

On ka leitud, et üldplaneeringut koostatakse liigselt
kiirustades, tuleks teha täiendavaid uuringuid jne.
Sellest edaspidi.
Kui omavalitsus leiab, et üldplaneering on „küps“,
saadetakse see enne vastuvõtmist kooskõlastamiseks
naaberomavalitsustele, Keskkonnaametile ja teistele asjaomastele riigiasutustele ning maavanemale
täiendavate kooskõlastajate vajaduse määramiseks
ehk järelvalve teostamiseks.
Täpselt selles kohas me praegu Otepää valla üldplaneeringuga olemegi. Üldplaneering saadeti kooskõlastamiseks Palupera, Puka, Sangaste, Valgjärve, Kanepi
ja Urvaste vallavalitsustele, Keskkonnaametile,
Muinsuskaitseametile, Päästeametile, Maa-ametile,
Valga Maaparandusbüroole ja Valga maavanemale. Kooskõlastajad võivad teha planeeringule ettepanekuid. Omavalitsus kaalub neid, teeb koostööd
ettepaneku tegijaga ning arvestab ettepanekutega või
mitte.
Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse või
seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud
planeeringuga, loetakse planeering kooskõlastatuks,
vaatamata planeeringu kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele.
järgneb

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 6. novembril.

23. oktoober 2009

O T E P Ä Ä

Jalgpall on loonud sõprussilla
Eesti ja Saksamaa vahele
Otepää delegatsioon külastas Lõuna- Saksamaal Frangimaad Lonnerstadti kohaliku
omavalitsuse kutsel. 1.-6. oktoobrini toimunud visiidi raames külastati ettevõtteid, piirkonna omavalitsusi, kohtuti poliitikutega. Samal ajal toimus Lonnerstadtis aasta suurim
rahvuspüha Kirmas.

L

igi 2000 km pikkune sõit võeti ette eesmärgiga arendada Otepää-Lonnerstadti vahelist koostööd spordi, turismi, kultuuri
ja demokraatia arendamise vallas. Otepää ja
Lonnerstadti vahelised suhted said alguse tänu
Tartu ettevõtja Argo Pärna ja Lonnerstadti ettevõtja Paul Bruckmanni sõprusele, millest kasvas
välja idee korraldada sõpruskohtumisi jalgpallis
Lonnerstadti ja Otepää klubide vahel. Tänaseks on
jalgpall loonud sõprussilla Otepää ja Lonnerstadti
kohalike omavalitsuste ja inimeste vahel, millele
luua uued ühised ettevõtmised.
Saksamaal oldud päevade jooksul tutvustati
meile Kesk-Frangimaa traditsioone ja kultuuri, külastasime piirkonna suurimaid ettevõtteid
nagu IMO (www.imo.de), maitseainetööstust
KRÄUTER-GARTEN Martin Bauer (www.
kraeutergarten-martin-bauer.de), Saksa panka
VR BANK (www.rvb-erh.de), viljaveskit Paul
Bruckmann Mühlenbautechnik (www.pbruckmann.de) jt. Tutvusime Nürnbergi ja Bambergi
linnade olulisemate vaatamisväärsustega ning
jalutasime imekaunis Lonnerstadti väikelinnas.
Osalesime Lonnerstadti jalgpalliväljakul
toimunud jalgpallimatšil ning juubeldasime
väljakuperemeeste võidu üle. Saime osa iidsete traditsioonidega kirikupühast Kirmas, mida
peetakse kord aastas ja mis kestab harilikult 5

päeva. Rahvapeo kulminatsiooniks oli vallaliste noormeeste poolt metsast välja toodud
ja kaunistatud 28m kõrguse puu püstitamine
Lonnerstadti keskusesse ning sellele järgnenud
rahvuslike elementidega rahvapidu. Nägime
ääretult sõbralikku ja ühtekuuluvat kogukonda, mida seovad traditsioonid ja ühistegevused
piirkonna arendamise nimel.
Otepääd ja Eestit saime tutvustada ametlikel
kohtumistel, mis olid korraldatud võõrustajate ja
Paul Bruckmanni poolt. Kohtusime ErlangenHöchstadt’i maavalitsuse maanõuniku Eberhard
Irlingeri, majandusnõunik Thomas Wächtleri,
Kesk-Frangimaa ringkonnanõuniku Walter
Nusseli, Lonnerstadti linnapea Theodor Linki,
Lonnerstadti volikogu liikmete ja ümberkaudsete valdade omavalitsusjuhtidega. Üks olulisemaid kohtumisi oli kindlasti Saksa Riigipäeva
saadiku Stefan Mülleriga. Kõigil kohtumistel
sai arutatud võimalikke koostööprojekte ettevõtluse, s.h. turismi, kultuuri, spordi ja noortegruppide vahetamise osas. Eriti hea meel on
sellest, et leidsime mõistmist ja valmisolekut
kahe riigi jaoks kultuuri- ja ajalooliselt tähtsa
Hermanni linnuse ülesehitamise toetuseks
Otepää linnamäele.
Väärtuslik on ka Otepää delegatsiooni juhi
Jaanus Raidali ettepanekul sündinud otsus
valmistada Lonnerstadti jalgpalliväljakule

Otepää bänner, mille valmistamist ja paigaldamist toetavad Aresco Invest OÜ ja Bernhard
SPA Hotell.
Lonnerstadt oma 2093 elanikuga asub
Baierimaal Kesk-Frangimaa regioonis
Erlangen-Höchstadti maakonnas. OtepääLonnerstadti vaheline suhtlus on kestnud juba
2 aastat. Kaks korda on TSV Lonnerstadt klubi
toonud oma jalgpallurid Otepää väljakutele
ning üks kord on käinud Otepää jalgpalliklubi
pallurid sõpruskohtumisel Kesk-Frangimaal.
Tänaseks on jalgpallikohtumistest välja
kasvanud idee sõlmida Otepää ja Lonnerstadti
linnade vahel vastastikuse koostöö raamlepe. Järgmine sõpruskohtumine Otepää
ja Lonnerstadti jalgpalliklubide vahel saab
teoks augustis 2010 vastvalminud Tehvandi
Spordikeskuse jalgpalliväljakul.
Otepää visiiti finantseerisid ErlangenHöchstadti maavalitsus ja Lonnerstadti kohalik
omavalitsus ja ettevõtjad, Otepää Vallavalitsus
ja delegatsiooni liikmed. Otepää delegatsiooni koosseisu kuulusid Otepää volikogu
esimees Jaanus Raidal (delegat-siooni juht),
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter, Otepää
Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid,
Bernhard SPA Hotelli juhataja Toomas Katušin,
Otepää valla sekretär Kersti Tamm, Otepää
valla raamatupidaja Mari Mõttus, Tartu ettevõtja Argo Pärn ja Otepää ettevõtja Janel Kuus.
Mari Mõttus on olnud Otepää-Lonnerstadti
vahelise suhtlemise kontaktisikuks ning visiidil
vahendas ta eesti- ja saksakeelset suhtlust. Suur
tänu kõigile, kes aitasid kaasa visiidi toimumisele ja osalesid uue silla loomisel Otepää ja
Lonnerstadti vahel. Eriline tänu Marile suurepärase tõlkimistöö eest ning Argo Pärnale, kes
on aidanud neid sõprussuhteid luua!
MARE RAID
Otepää Turismiinfokeskuse juhataja

Otepää Gümnaasiumi koolipere tegus sügis

O

tepää Gümnaasiumi alg- ja põhikooli
lapsed said kõik oma esimese „palgalehe“ – anti ju neile klassitunnistus
I veerandi hinnetega. Vaatamata praegustele
kitsastele töötingimustele, on meie kaks koolikuud kulgenud edukalt ja kardetust palju rahulikumalt.
Lisaks õppimisele oleme aktiivsed olnud ka
klassivälises tegevuses. Kooli sünnipäeva eel, 1.
oktoobril said esimesed ristsed kõige nooremad,
I klasside otikesed (klassijuhatajad Ene Must
ja Heli Laikask). Nüüd on nad igati väärilised
meie kooli liikmed.
2. oktoobril anti võim abiturientidele, kes
vabastasid päris-pedagoogid töökoormusest ning direktori juhtimisel toimetati nad

ajalootundi Metsavenna tallu. See aasta on
meie koolis omapärane veel sellegi poolest, et
Valgamaa „Aasta õpetajaks 2009“ said lausa 2
koolmeistrit: Tiiu Sander ja Kaire Ojavee.
15. oktoobril saabus aga oodatud päev
kümnenda klassi otudele (klassijuhataja Kirsti
Vuks), kes ootasid oma „ristimist“ juba suure
ärevusega. Abituriendid tegutsesid oma võimu
piires ja tunnistasid kõik otud eksami läbinuks.
Kooli õpilasesindus tegutseb aktiivselt, näidates üles suurt huvi ja entusiasmi rääkida kaasa
koolitöö küsimustes. Sellest sügisest vahetus ka
õpilaspresident: abiturient Grete Kõivu vahetas
välja IX a klassi õpilane Marleen Ein.
Vaheldusrikkust on tulnud meie ringijuhti-

Kas abituriendid on OTUDE vaenlased?

A

astast aastasse on toimunud Otepää
Gümnaasiumis traditsiooniline kümnendike ristimine. Selline tava on kestnud
juba mitmeid põlvkondi. Siiski peab tõdema,
et aastate jooksul on ristimise käigus toimunud
palju muudatusi.
Kümnendike arvates on ristimise traditsioon
midagi huvitavat kõigi jaoks ning seda on kaua
oodatud. 15. oktoobril pidid tulevase 85. lennu
õpilased tegema läbi niinimetatud “retsimise
raja”, mis sai alguse Otepää Gümnaasiumi
juurest ning lõppes Pühajärve metsas. Neid
pandi proovile õunte-seene-kurgi roomamisrajal, õliga üle valatud liumäel ning nad jõid
isegi vanaks läinud kitsepiima koos jõujoogiga.
Abituriendid arvavad, et ristimist korraldades
peab palju nalja saama, tuues vaheldust igapäevasesse koolirutiini. Muidugi taheti järgida
ka traditsiooni. Sven Rebane 12.B klassist
meenutab, et neil olid põhiteemadeks markerid ja põrandahõõrumine. Meelde jäid ka

kõrvulukustavad, kriiskavad käsud ristijatelt.
“Metsarajal sai kala lakkuda ja jahu närida, kuid
kokkuvõttes olen õnnelik, et sain kõik selle läbi
proovida.” Maiko Kangro 12.B klassist aga
midagi väga olulist ei mäleta, kuna deodorandid ja lõhnaõliaurud tegid oma töö. Keegi vastu
ei puigelnud ning enamus läks vabatahtlikult
“retsi” saama, sest vaatamata tagajärgedele,
oli lõbus, kui nägu soditakse ja õhuvärskendit
suhu lastakse. Noormehed usuvad, et värsketele
gümnasistidele jääb 15. oktoober 2009 igavesti
meelde. Selles ei kahelnud ka X klassi õpilased
ise, vähemalt võivad nad nüüd julgelt kooli koridorides liikuda, kartmata, et abituriendid neid
üllatustega ründavad.

de perre. Alanud on seltskonnatantsu tunnid
tantsuõpetaja ja telesaates „Tantsud tähtedega“ tuntuks saanud Veiko Ratase käe all. Uuest
veerandist alustab tööd kunstiring, mida juhatab
lapsevanem ja hoolekogu liige Ave Kruusmaa
(kunagine Tiiu Maasika õpilane) ning vilistlane
Kerli Adov tuleb appi draamaklassi tööd korraldama. Käivitunud on uus valikaine usundilugu
(NB! See ei ole usuõpetus, vaid pigem kultuurilugu), mida kureerib Marko Tiirmaa.
Selja taha on jäänud ka mitmeid ainealaseid
ja spordivõistlusi, kus meie õpilased on saanud
häid tulemusi. Loodame, et jõuluootuse aeg
kujuneb samuti väga tegusaks.
Killukesi kogus Otepää Gümnaasiumi
MEEDIAKLASS

KULTUURIKESKUSES
23. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
I Tantsusalong.Tantse õpetab tantsutreener Veiko
Ratas. Tantsuks mängib ansambel “ Kondor”.
Pääse 50,- Töötab puhvet.

6. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kontsert “Järsumäe Virve pereansambel” Kihnust
piletid 75.-/100.- eelmüügis Otepää Kultuurikeskuses.
Kultuurikeskuse avamisest möödub 6. novembril 55
aastat.

8.novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
Isadepäeva kontsert, Aasta Isa tunnustamine.
10. novembril kell 19,00 Otepää
Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teater “Minu sõbratar maksuamet”
Pilet 125,-/150,-

13.novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
II Tantsusalong

KARIN MATSALU XI b (meediaklassi õpilane)

Pühapäeval, 25. oktoobril toimub selle aasta viimane jalgsi- või jalgrattamatk Kiigemäel.
Kontrollpunkt kell 11.00-14.00.
Pühapäeval, 1. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Tehakse kokkuvõtteid matkahooajast Lisainfo: Merlin Müür, 515 7487, merlin@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Põhikool osutus aasta
koolitussõbralikuma organisatsiooni nominendiks
XII täiskasvanud õppija nädala raames tunnustas Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon Andras traditsiooniliselt aasta tegijaid
neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, koolitussõbralikum
organisatsioon ning koolitussõbralikum omavalitsus. Pühajärve
Põhikool osutus aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni nominendiks.
Tunnustamiseks esitati üle vabariigi nominente. Pühajärve Põhikool pälvis Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni nominendi
tiitli. Lisaks sellele sai Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja Karin
Järv Aasta Õppija 2009 nominendi tiitli, olles ühtlasi ka Valgamaa
Aasta õppija 2009.
Valgamaa aasta õppija Karin Järv on kindel, et inimeseni jõuab
kõik see, mida ta väärtustab ja ta saab just seda, millest ja kuidas
mõtleb. Karini kolleegid leiavad, et tema viimase aja õppimistest
väärib eriti esiletõstmist pikaajaline ja põhjalik pühendumine
inglise keele ja IT õpingutele. Arvutiõpingute tulemusena valmis
oma koduleht. IT teadmisi jagab õpetaja meelsasti õpilastelegi.
Koolipere õnnitleb oma tublit õpetajat Karin Järve.
Pühajärve Põhikool tegutseb põhimõtte järgi: iga inimene, kellega kohtud, teab midagi sellist, mida sina ei tea – õpi temalt! Igal
aastal viiakse läbi kogu kooli personali haaravaid koolitusi. Sellel
õppeaastal toimus Ajajuhtimise ja Suhtlemisalane koolitus. Praegusel hetkel toimub õpetajatele Digitiigri e-õppe keskkonnaalane
koolitus.
Pühajärve Põhikoolist on saanud tunnustuse Ene-Mall VernikTuubel Eesti Aasta 2002 koolitaja, Ene Kelder Valgamaa Aasta 2003
koolitaja, Pille Kangur Valgamaa Aasta 2005 õppija.
Pühajärve Põhikooli tegemistest saab ülevaate 24.oktoobril kell
18.00 ETV saatesarjas Tagatargemad.

Sügisesi toimetusi Pähklikeses
Pähklipäev
Sellise päeva tähistamise idee tulenes meie lasteaia nimest. Kuna
pähklid on sügisannid, otsustasime, et nimetame mihklipäeva
pähklipäevaks ja tähistame ühtlasi oma lasteaia nimepäeva.
Pähklipäeva tähistamine toimus meil kahes osas. Nooremate
rühmadega vestlesime sellest, mida sügis meile annab. Pähklipäeva korraldajad, Krõllid esitasid väikestele sõpradele näidendi
„Kaalikas“. Näidendisse oli muusikaõpetaja Meeli põiminud toredaid ja meeleolukaid laulumänge. Kõik said kaasa laulda ja tantsida.
Akna taga olid oravakesed vaadanud laste tegemisi ning üllatasid
lapsi pähklikommidega.
Vanemate rühmadega mõtestati õpetaja ja pereema Eti eestvedamisel lahti mihklipäeva ja pähklipäeva tähendus. Pereemal oli
poiss Mihkel ära kadunud. Mitmekordse hõikamise peale hiilis
Mihkel saali. Mihkel oli metsas käinud pähkleid korjamas ning
tuli nüüd pähklikotiga lastele külla. Mihkel rääkis lastele legendi
Pähklikese ja Otepää nime saamisest. Pereema ja Mihkli algatusel
lauldi sügislaule ja tantsiti ning korraldati võistlusmänge. Võisteldi
köieveos, hundijooksus ja aja peale sügislehtede vardasse lükkimises. Ka vanemate rühmade pähklipäeva tähistamine saalis lõppes
oravakeste üllatusega pähklikommide näol.
Sellega veel pähklipäeva tähistamine ei lõppenud. Õuesoleku
ajal mindi lastega metsa alla pähkleid otsima. Kahjuks ei ole
loodus sel sügisel pähklitega väga helde olnud. Kes aga hoolega
otsis, see leidis. Pähklipäeva puhul pandi lasteaias üles imeilus
sügisnäitus „Sügise vigurid“. Pähklikese lapsed ja lapsevanemad
olid vaeva näinud ja sügisandidest mitmesugused seaded valmis
meisterdanud.

Leivanädal
Oktoobri teisel nädalal on Pähklikeses traditsiooniliselt leivanädal.
Paljudes kodudes on hakatud ise leiba küpsetama. Leivanädala
jooksul küpsetati leiba ka Pähklikeses. Sajajalgse rühma õpetaja
Eha küpsetas koos lastega omavalmistatud juuretisest maitsvad
rosina- ja rukkileivad. Imehead leivalõhna oli tunda kogu majas.
Nipitiri rühma tõid lapsevanemad kodus küpsetatud leibu. Need
olid erinevad nii väljanägemise kui ka maitse poolest. Järele ei
jäänud ühestki pätsist pururaasugi. Mesimummi rühma lapsed
ja õpetajad proovisid leivataigna sõtkumist ja leibade pätsimist
saepurumassist. Õpetajate Esteri ja Karini sõnul oli see protsess
õpetlik nii lastele kui ka õpetajatele endile.
Nädala jooksul pakuti lastele toidu kõrvale eri sorti leibasid ning
Pähklikese menüü muutus rikkamaks kamavahu näol, mis lastele
väga maitses.
Pähklikese vanemad lapsed külastasid leivanädalal Hellenurme
veskit. Veskis saadi tuttavaks jahuse ja sõbraliku möldriga. Lapsed
said teada, kuidas valmistatakse ja millised näevad välja ehe
nisupüül ning manna ilma säilitusainete ja valgendamiseta. Laste
ja õpetajate sõnul pakkus veski külastus põnevaid ja huvitavaid
elamusi. Ilusat sügise jätku!
lasteaiaõpetaja REET PUURITS,
juhataja PILLE VILLEMS

Otepääl alustab tööd tantsusalong
23. oktoobril kell 20.00 alustab Otepääl tööd tantsusalong. Salongi
on oodatud kõik tantsuhuvilised. Õpetamas on tantsutreener Veiko
Ratas.
Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter sõnas, et tulla võib ja treenida saab
ka ilma erilise tantsuoskuseta. “Tuleme kokku selleks, et meelde tuletada
seltskonnatantse ja õppida mõned uued sammud,”ütles Sirje Ginter. “Ei
pea tulema ka ainult paarikaupa, kindlasti tasub tulla ka üksinda, lootes, et
edaspidi saame mõnusa ühise ajaviite vähemalt üks kord kuus!”
Esimesel õhtul õpetab Veiko Ratas soovijatele rumbat. Saali põrand on
vaba tantsijatele, tantsuks mängib ühemehebänd Kontor ja töötab ka puhvet. Tantsusalongi pääse on 50 krooni.
MONIKA OTROKOVA

4

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera vallavalitsuses
14.10.2009:
Väljastati kasutusluba Räbi külas Karbitinno kinnistu elektrivõrguga liitumisühendusele ja Astuvere
külas Nurme kinnistu elektrivõrguga liitumisühendusele.
Määrati Palupera vallas asuvatele katastriüksustele lähiaadressid järgnevalt: T-23159 Elva-PaluperaKähri tee (katastritunnus 58201:002:1574) kohaaadress Astuvere küla ja Kalde koha-aadress
Hellenurme küla.
Kinnitati Palupera Vallavalitsuse korraldusega
nr 2-1/162 (24.09.09) moodustatud hanke korralduskomisjoni koosoleku protokoll 13.oktoobrist
2009. Lubati vallavanemal sõlmida edukaks pakkumuseks tunnistatud pakkujaga – AS SEB PANK-ga
hankeleping alates 28.oktoobrist 2009, mil edukas
pakkumus loetakse vastuvõetuks.

Palupera vallavalitsus teatab Valga maakonnas
Palupera vallas Hellenurme külas maaküttetorustiku
paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest.
Planeeringuga on kavandatud maaküttetorustiku
paigaldamine Hellenurme paisjärve põhja 0,8 ha
suurusel alal ning ühendustorustiku rajamine läbi
Hellenurme paisjärve ehituskeeluvööndi. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Melotrix Grupp (esindaja
Peeter Aunapu), arendaja MTÜ Hellenurme Mõis
(juhatuse esimees Vambola Sipelgas), KSH ekspert
Arvo Järvet (KMH litsents 0057), detailplaneeringu
kehtestaja Palupera Vallavolikogu, KSH järelevalvaja
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. KSH
aruandega on võimalik tutvuda Palupera vallavalitsuses ning veebilehel www.palupera.ee 23.10.2009
kuni 13.11.2009.a. KSH aruandele saab esitada
ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi kirjalikult
kuni 13. november 2009. a. Palupera vallavalitsusele, postiaadress Hellenurme, 67514 Valgamaa. KSH
aruande avalik arutelu toimub 13. novembril 2009.
a. Palupera vallavalitsuses kell 14.

PROJEKTID

RÕÕM IGAST KOOLIPÄEVAST
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina,
kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest Palupera põhikooli
õpilastele 4000 krooni. Eesmärk – preventiivse töö
kaudu anda õpilastele võimalus panna ennast proovile ühistegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel,
et muuta koolipäevi sisukamaks. Projekti käigus
korraldatakse 2009/2010 õppeaasta I poolaasta igas
kuus üks põnev üritus. Toetussumma kulub ürituste
läbiviimiseks vajalike vahendite soetamiseks ja
väljasõitudele.
Projekti lõpp – 18. detsember 2009.a.

Palupera Vallavalitsus annab teada, et
26. oktoobril 2009 algab

hajaasustuse veeprogrammi
taotluste täiendav vastuvõtt Palupera
vallas. Programmdokumendi nõuetele vastav
taotlus tuleb esitada Palupera vallamajja hiljemalt 30. novembril 2009.
Täiendavat informatsiooni programmi- ja
taotlemistingimuste kohta saab Palupera
Vallavalitsusest telefonil 7679501, 5174740
(vallavanem Terje Korss) või e-posti aadressil
terje@palupera.ee ja Palupera valla veebilehelt.

23. oktoober 2009

Hääletanud kokku

%

580

63,73

Teeme koos vaheaja
põnevaks!

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Volikogusse
pääsesid

Kohti volikogusse
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Toimiv Koduvald
TERJE KORSS
VAMBOLA SIPELGAS
TOOMAS KIKAS
KALEV LÕHMUS
MARGUS VÄRVA
ANU NARITS
MARIKA VIKS
VAHTO SIKK

94
61
32
30
27
27
25
25

Uus Võimalus
ERMO KRUUSE
ANTI KULASALU
EVELYN UUEMAA

44
34
29

8

Toimiv Koduvald
Uus Võimalus
Eesti Keskerakond

400
154
22

8
3
0

8

7
6

Kui sul on kodus natuke igav või soov koos
sõpradega olla, siis tule Nõuni kultuurimajja, et
midagi põnevat üheskoos ette võtta.
*neljapäeval, 29.oktoobril kell 14 õpime
mängima „LUDO” lauamänge. Õpetajad Ludo
Lauamängude Klubist.
*laupäeval, 31. oktoobril kell 19 DISKO.
DJ Bobo ja DJ Stiina. Pilet 15 krooni.
*esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kultuurimaja avatud alates kella 15.
Tule mängi pinksi, karoonat, joonista, lobise
sõbraga jne.

5
4
3

3
24. oktoobril algusega kell 20

2

Nõuni kultuurimajas

SÜGISPIDU

1
0

Tantsumuusikat pakub
ansambel „TIIGRIKUTSU“
Pilet 50 krooni

Valimisliit Uus Võimalus
TÄNAB
Täname kõiki valijaid, kes meid toetasid! Anname endast parima, et aidata
kaasa Palupera valla arengule.
Ootame ka edaspidi vallaelanike mõtteid ja
ideid: palupera@gmail.com või telefonidel 51
13 543 (Ermo Kruuse), 51 10 574 (Elmo Saul)
või 52 27 830 (Evelyn Uuemaa).

Valimisliit
Toimiv Koduvald
tänab oma valijaid meile antud toetuse
ja usalduse eest. Lubame töötada
meie valda tervikuna nähes ja hoides
ning täita oma lubadused eeloleval
perioodil.

Kuldse sügise matk Paluperas
Valgamaa Spordiliidu poolt ellu kutsutud matkasarja „Valgamaa Liigub” Palupera valla matk
toimus 10. oktoobril. Palupera külamaja juurde oli
kogunenud väike seltskond matkahuvilisi lähedalt
ja kaugelt. Ilm oli suurepärane ja spordiliidu juhi
Rein Leppiku avasõnade järel asuti teele.
Esimeseks peatuspunktiks oli 1941. aastal toimunud rongiõnnetuse paik. Saadi teada üksikasju
sellest kaugest ajast. Huvitav oli see, et matkast
võttis osa ka ühe selle aja peategelase lapselaps.
Järgmiseks peatuseks oli iidne Rootsimäe talu.
Sealkandis oli põhjasõja ajal suured lahingud ja
selle talu juures oli Karl XII laager olnud. Sinna olla

ta istutanud ka järjekordse männi. Edasi matkasime
Miti suunas, kus praegugi võis leida jälgi endistest
Palupera kooli suusaradadest. Palupera kooli juures
tutvusime mõisa ajalooga ja oligi ring täis.
Heas seltskonnas möödusid kolm tundi ja 10 km
nagu lennates. Kõik olid ääretult tublid, eriti 4aastane
Hendrik Uuemaa, kes isa kõrval käis vapralt lõpuni, vahepeal küll kurtis, et kummikud olevat ära
väsinud.
Külamaja juures ootas kuum supp ja Valgamaa
Spordiliidu poolt meened. Tänati kõiki organisaatoreid ja lubati tulla järgmisele matkale juba koos
sõpradega.

HEA HELLENURME NOOR!
30.oktoobril kell 18:00 võta
kaasa sõber, hea tuju ja
mänguisu ning tule noortekasse

LAUAMÄNGU ÕHTULE
Seekord on kavas maha
pidada lahingud Aliases ja
Eesti mälumängus.

KALEV LÕHMUS

Palupera Cup 2009 Palupera staadionil
8. oktoobril toimunud Palupera Cup 2009/V osales
7 võistkonda (Palupera, Pühajärve, Puka, Puhja,
Otepää, Rõngu ja Elva 1994. a. sünd. ja nooremad
poisid). Turniir oli läbi aastate tasavägiseim, seda
näitab ka fakt, et üldse löödi 16 mänguga ainult 26
väravat. Varem on need numbrid ligi 40 lähedale
küündinud. Suurepäraseid oskusi näitasid mitmed
võistkonnad. Kahjuks koduvõistkonda seekord
edu ei saatnud, jäädi eelviimasteks Otepää ees.
Vaatamata sellele mängiti väga atraktiivset ja
tehnilist jalgpalli. Elvakate väravasse sai palli Andre
Lõhmus. Turniiri noorimad võistkonnad vanuse
järgi olidki Palupera ja Elva. Võit läks seekord Puka
poistele.

Väga meeldiv oli näha, et meie 1994. a. sünd. ja
nooremate poiste tase on ühtlustunud ja tänu sellele
hakkab ka tõusma FC Elva meistrivõistluste võistkondade tase.
Järgmine turniir 1994. a. sünd. ja noorematele
toimub Pühajärve PK võimlas, kus meid võõrustab hea sõber Puhja (nende oma saal on liiga pisike
võistluste korraldamiseks). Lisaks tuleb klubisisene
võistlus ka 1998. a. ja 2000. a. sünd. ja noorematele.
Suur tänu abilistele: Palupera vald, Palupera mõisakool ja kohtunik Tarmo Kerro!
MAREK NAARIS, Jalgpalliklubi FC Elva

Palupera vallavalitsus teatab
Valga maakonnas Palupera vallas Hellenurme külas maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande
valmimisest.
Planeeringuga on kavandatud maaküttetorustiku paigaldamine Hellenurme
paisjärve põhja 0,8 ha suurusel alal ning
ühendustorustiku rajamine läbi Hellenurme paisjärve ehituskeeluvööndi.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Melotrix
Grupp (esindaja Peeter Aunapu),
arendaja MTÜ Hellenurme Mõis (juhatuse
esimees Vambola Sipelgas),
KSH ekspert Arvo Järvet (KMH litsents 0057),
detailplaneeringu kehtestaja Palupera
Vallavolikogu, KSH järelevalvaja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

KSH aruandega on võimalik tutvuda Palupera vallavalitsuses ning veebilehel www.
palupera.ee 23.10.2009 kuni 06.11.2009.a.
KSH aruandele saab esitada ettepanekuid,
vastuväiteid või küsimusi kirjalikult kuni 6.
november 2009. a.
Palupera vallavalitsusele, postiaadress Hellenurme, 67514 Valgamaa. KSH aruande avalik arutelu
toimub 6. novembril 2009. a. Palupera vallavalitsuses kell 14.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Puka noortekeskus sai 1-aastaseks!

VL Meie koduvald

Valimistest Puka vallas
2009. aasta oktoobris

L

õpuks ometi on need valimised läbi ja tulemused selgunud. Ei ole veel kunagi valimiste
lõppu nii väga oodanud, kui sel korral.
Sellel on omad põhjused. Kunagi varem pole
Puka vallas valimistel selliselt inimesi laimatud ja
poriga loobitud. Häälte nimel ja häälte saamiseks
ei ole varem niisuguseid tehinguid tehtud ja alatuid
võtteid kasutatud. Inimesed olid tüdinenud ka
nendest kodukäijatest ja kutsumata külalistest.
Kas valimised peavad sellised olema ja kas poliitika ongi selline – see on sageli olnud inimeste
jaoks küsimus. Arvan, et valimised ja poliitika ei
tohi niisugused olla. Räpaseks muudavad poliitika
inimesed ise oma vääritu käitumisega.
Tänavustel valimistel räägitakse tehingute teel
häälte saamisest rohkem kui kunagi varem. Mulle
jääb arusaamatuks nende valijate käitumine, kes
hääle müüvad. Valimised on ju selleks, et valida
välja parimad inimesed valla asjade ajamiseks.
Ostetud häältega volikogusse saanud inimesed
aga ei ole piisavalt võimekad teiste eest seisma.
Aktiivsel ja tegusal inimesel ei ole ju tarvis hääli
osta.
Kokkuvõttes on ju nii, et oma häält müües
saadan viina või suitsupaki eest volikogusse oma

Päevast sai nädal

J

a nädalast kuu … Nii naljatlesime õpetajatega,
kui planeeritud leivapäev kasvas leivanädalaks. Ideid, mida leivapäeval teha, tuli lihtsalt
nii palju, et need poleks kuidagi ühele päevale ära
mahtunud.
Alustasime leivanädalat nii, nagu põllumeeski
alustab oma tegemisi – maaharimisest ja külvist
lõikuseni. Lastel ja õpetajatel oli kaasas vanaemade-aegseid tööriistu, millega saime töövõtteid proovida. Päev otsa sirbiga küürutada – see
võttis kindlasti selja valusaks. Külvipäev tipnes eri
viljapeade äratundmisega. Õpetaja Anneli juhendamisel toimunud mängu lõpuks hüüdsid lapsed
nagu ühest suust: Nisu! Rukis! Oder! Kaer! Raps!
Ja keegi ei eksinud.
Teisipäeva teemaks olid vilja jahvatamine jahuks,
mida ka lapsed ise oma väikestel “käsikividel”
proovisid. Mõni tegi kaerahelbeid, mõni täisterarukkijahu. Põnev oli ka erinevate teraviljatoodete
tundmine.
Ühel hommikul oli kõigil kaasas oma pere leib.
Ühisest maitsmisest selgus, et meie koolipere
lemmikleib on magusamaitseline ise tehtud leib.
Kolm peret teeb kodus ise leiba, üks päts oligi
veel mõnusalt soe. Peale tunde järgnes jututund
vaibal. Lapsed tegid ettekande vana-aja leivateo
kommetest ja uskumustest. Sirli vanaema oli kirja
pannud huvitavad mälestused 70 aasta tagusest
Aakre külaelust ja ühistest talgutest. Kas teadsite,

asju ajama külale siiani kahjulikke otsuseid teinud
inimese ja pärast mõtlen, et miks meie küla asjad
ei edene.
Paraku ei ole see aga veel ainus kahju, mida
inimesed endile teevad. Need, kes tänaseni on
viitsinud oma vabast ajast külaelu edendada,
kaotavad sellist ebaõiglust kohates motivatsiooni
jätkata, sest inimesed on andnud signaali, et nende
tegevust ei hinnata.
Kas seda te tahtsitegi? Loomulikult sai volikogusse ka palju tegusaid ja ausaid inimesi, kes
soovivad midagi kõikide valla elanike heaks ära
teha. Usun, et sellised volikogu liikmed suudavad
elu vallas edasi viia. Arvan, et nendelt valimistelt
on kõigil midagi õppida.
Tänan kõiki valijaid, kes toetasid valimisliitu Meie
Koduvald . Lubame, et teeme kõik endast oleneva,
et Puka vallas elu edeneks.
Tänan neid inimesi, kes andsid minu senisele
tegevusele kõrge hinnangu ja usuvad meie tegemistesse ka edaspidi.
Head koostööd ka edaspidi soovides.
HEIKKI KADAJA

et siis oli Aakres kolm kauplust? Mina ei teadnud.
Päev lõppes filmi “Eesti rukis, eesti leib” ja õpetlike multifilmide vaatamisega.
Mida aga leivast teha saab? Seegi teema sai läbi
arutatud. Leivast saab valmistada nii magusaid
kui soolaseid toite, kõik need said kirja õpetaja
Silvi juhendamisel valminud suurele leivatoitude
plakatile. See on ju lihtne tõde, et kui juhtub mõni
kooruke üle jääma, ei tohi seda minema visata.
Selle saab kasvõi kuivikuna õhtul teleka ees ära
krõbistada tänapäevaste säilitusaineterikaste
maiustuste asemel.
Nädala viimane päev algas leivateoga. Igaüks
sai natuke segada, aineid lisada ja näpuga tainast
maitsta. Leivad pandi kerkima ja lapsed läksid
tundi. Ka tundide teemad olid leiva ja viljaga
seotud. Viktoriin võttis kogu nädalal saadud teadmised kokku. See oli ka hea võimalus kontrollida,
kui palju lapsed mäletavad eelmisel sügisel Eesti
Põllumajandusmuuseumis leivapäeval nähtustkuuldust.
Pärast ajuragistamist maitses soe leib võiga väga
hästi. Sel nädalal sai kohe päris mitu korda ühiselt
rukist lõigatud ja peremehele naist võetud. Seekord
siiski klaveri saatel.
Leivanädalal said meie lapsed küll teadlaste
soovitatud 4 viilu rukkileiba päevas söödud.
Loodame, et hakkame kõik rohkem tervislikku
leiba sööma. Et kuust saaks aasta ja aastast kogu
elu…
Aakre kooli õpetaja LIINA LAASER

15. oktoobril täitus Puka Avatud Noortekeskusel (edasipidi PANK) esimene ametlik tegevusaasta. Seda tähistati kahepäevase üritusega,
kuhu jätkus nii külalisi kui ka erinevaid tegevusi. Korraldajad ja osalenud noored jäid sünnipäevapeoga rahule.
Esimene sünnipäevapidu
16.-17. oktoobril tähistasid PANK-lased oma esimest
sünnipäeva. Selle puhul tulid külla nii teised noortekeskused (Tõlliste ja Hellenurme) kui ka Päästeteenistus, mis tegi noortele tuletõrjeõppuse ning viis
noortele läbi erinevaid võistlusi nagu suuskadega
slaalomi sõit, kellegi selgevõtt, tuletõrje riiete selga
panemine ja voolikust täpsuse laskmine. Sünnipäeva puhul kinkis päästeteenistus noortekeskusele
mitu suitsuandurit, tulekustuti ja võistluste eest
jagati ka auhindu.
Lisaks rääkis Siiri kõike osalejate sünnipäeva puhul kuulda noorteka ajaloost - kuidas ja kes selle lõid
ning mida on senimaani tehtud. Samuti viis ta läbi
“Kõmulise intervjuu” nimelise tutvumismängu. Tõlliste noorsootöötaja Sigridi juhendamisel mängiti
bingot, mis kõigile väga meeldis. Veel oli võimalik
laulda karaoket, joonistada pilte kunstinurgas, tantsida diskol, süüa noorte endi poolt valimistatud ja
sponsorite poolt antud maitsvaid toite ning saada
osa sünnipäevakoogist ja üllatusest. Viimase puhul
mängisid Agris ja Kristjan Võsa-Agrist ja kaamerameest ning tegid seeläbi kõigile palju nalja.
Sünnipäeva tähistamise puhul toimus veel ka
esimene öönoortekas Pukas, mille puhul jäid 20
kohalikku noort ööseks noortekeskusesse. Neil oli
võimalik vaadata sel ajal öökino, kuulata muusikat
ja joonistada kunstinurgas. Järgmise päeva hommikul ärkasid virgemad kuskil 7 ajal, kui mindi Sirlega rahvamaja juurde kiigele kiikuma ning pärast
keedeti kõigile koos hommikuputru ja tehti võileibu.
Seejärel tegi Sirle mänge ning õpetas noori tegema sügislehtedest roose. Päev lõppes kuskil kella
16.00 ajal. Noortekeskuse esimese aasta sünnipäevasündmusel oli üle 50 osaleja. Puka Avatud
Noortekeskus tänab sünnipäevaürituse sponsoreid: Edgar Lihatööstus, Valgamaa Päästeteenistus
ja Rakvere Lihatööstus.

Osalenud noored jäid sündmusega rahule
“Mulle tegelt meeldis sünnal. Huvitav oli see, et
sai palju sõpradega olla,” iseloomustas 15-aastane
Andry noortekeskuse sünnipäeva selle lõppedes.
“PANK-i esimene sünnipäev jääb veel kauaks meelde,” kinnitas tema arvamust 12-aastane Ariane. 9aastane Kamilla tõi välja, et ta sai endale sünnipäeva
tähistamise käigus uue sõbra. “Esimese aasta sünnal noortekas meeldis mulle kõige enam diskol ja
karaoke oli ka tore,” avaldas oma arvamust 12-aastane Merlin. “Bingo oli kõige lahedam mäng, mis oli
reedel. Kõigil oli võimalus võita,” rääkis 11-aastane
Karel oma lemmikutest. “Et jah, täitsa vinksvonks
pidu oli. Aga järgmine kord võiks rohkem noortekaid tulla,” võttis ürituse kokku 13-aastane Kertu,

kelle arvamust veel mitmedki jagasid.

Senisest tegevusest
Puka Avatud Noortekeskus loodi 4. ja 11. augustil
2008. aastal toimunud asutamiskoosolekute käigus
20 asutajaliikme poolt. 1. tegevusaasta lõpuks on
PANK-il ametlikult 38 liiget. Olulised kuupäevad,
mis iseloomustavad meie esimest tegevustaastat
on järgmised. 2008. aasta 12. aprillil toimus I Puka
noorte kohtumine, kus arutati noortekeskuse loomisega seonduvat. 15. oktoobril registreeriti MTÜ
Puka Avatud Noortekeskus Äriregistris. 26. novembril kutsuti kokku esimene Puka valla noorsootöö
ümarlaud ja 9. detsembril oli noortekeskus esimest
korda ametlikult lahti Puka Rahvamajas.
2009. aasta 7.-8. veebruaril toimus esimene noorte
endi tehtud üritus - korraldati maakonna noortekeskuste vahelised korvpallimängud Pukas. Maikuus
sai esimene noortekeskuse projekt “Puka noorus
ei ole hukas” rahastust kohaliku omaalgatuse programmist. 31. mail toimus esimene noortekeskuse
poolt korraldatud suurem avalik ürituse - tähistati
lastekaitsepäeva Pukas. 29. juulil sai Puka Avatud
Noortekeskus EI-akrediteeringu (õiguse koordineerida ja saata vabatahtlikke Euroopasse) ja 6.-13.
august osalesid PANK-lased esimest korda rahvusvahelises projektis Prantsusmaal. Augustikuus sai
PANK täiesti omad ruumid Kesk tn 2 Puka alevikus.
25. septemberil sai Puka Avatud Noortekeskus
esimese noortekeskusena Valgamaal Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse täieõiguslikuks liikmeks
ja 15. oktoobril sai PANK 1. aastaseks!

Esimese aasta toetajad
Puka noortekeskuse senisele tegevusele on õla alla
pannud ja ühel või teisel moel toetanud EMT, RedBull, kohaliku omaalgatuse programm, Valgamaa
Kultuurkapital, Puka Vallavalitsus, Puka Vallavalitsus,
Puka Keskkool, Kuigatsi Külaselts, Edgar Lihatööstus, AS JUMEK, AS Puitrex, Põltsamaa Felix, Hummuli noortekeskus, Tõlliste Avatud Noortekeskus
TANK, Suure-Jaani noortekeskus, Valga Politsei,
Valgamaa Päästeteenistus ja ettevõtja Esmar Naruski, kelle maja ruumides noortekeskus tegutseb
tänasel päeval. Head koostööd on tehtud noortekeskuse tegevuse kajastamisel ka Otepää Teataja ja
Valgamaalasega.
Väga suured tänusõnad kuuluvad kõigile Puka valla
noortele, kes on aidanud kaasa ürituste korraldamisele ja neist osa võtnud. Samuti tahavad noortekeskuse juhatuse liikmed tunnustada lapsevanemaid,
kes on omalt poolt aidanud kaasa noortekeskuse
tegevusele ja toetanud oma laste osalemist noortekeskuse üritustel ja ettevõtmistes.
Noortekeskus on lahti E,K,R kell 16.00 - 20.00 ja L,P
kell 11.00 - 16.00. Noortekeskuse senise ja tulevase
tegevusega saab end kursis hoida selle ajaveebi
vahendusel http://pukaank.blogspot.com

AMETLIK INFO
Puka vallavolikogus:
Muudeti Puka valla 2009. aasta eelarvet.
Toimus koerte ja kasside pidamise eeskirjade
esimene lugemine.

Puka vallavalitsuses
Otsustati maksta kahele isikule matusetoetust
2000.-, ühele isikule sünnitoetust 5000.- ning ühekordset toetust kokku 3700.- krooni.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega Osaühingule

Jaotusvõrk Ruunafarmi ning Plika alajaamade F1
pingeparanduse teostamiseks.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammis
osalenud nelja isiku tegevused, kes olid saavutanud
programmis ettenähtud eesmärgid ning pikendati
kahele isikule tähtaega toimingute tegemiseks.
Kooskõlastati Puka Avatud Noortekeskuse poolt
korraldatav üritus.
Tunnistati hankel “Teede remont” edukaks OÜ
Valga Teed pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ning otsustati sõlmida nimetatud
firmaga hankeleping tööde teostamiseks maksumusega 545 744.- krooni.

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

Arimäe Haridusseltsi lugu
Kultuurimaja juhatajad vaheldusid väga tihti. V. Maala järgi
tuli Oskar Aaspalu, Heino Nämi (Nääme), Leida Külvja ja Elvi
Udras oli viimane kultuurimaja juhataja. Kultuurimaja suleti
15.04. 1956. Toimusid küll kinoetendused, aga külmas saalis
ei tahtnud keegi talveperioodil olla. Kooli juhtkond lubas siis
kino etendada koolimaja saalis.
Murrang saabus 1958. aastal seoses Risttee I, Mäe III ning
Risttee II küla maade üleandmisega Keeni sovhoosile. Direktor
Artur Pallon arvestas rahva soovi ja nõustus rahvamajas remondi
tegemisega. Rahvamaja sai aastavahetuseks korda ning nimetati
ümber kultuurimajaks. Tegutsema hakkasid näitering, naisansambel, segakoor, deklamaatorid.
Esimese näidendi lavastamiseks tõime dekoratsioonid (kulissid) Kaagjärvelt, need olid väga massiivsed. Järgmise näidendi
lavale toomiseks olid meil ühiskondlikult valmistatud kerged
kulissid. Isetegevus oli aktiivne, toimusid teeõhtud, majand
organiseeris sügistööde lõpupidusid, tähistati naistepäeva ja
maipüha.
Hoog rauges 1965. aastal. Läksin kaugõppesse Väimelasse,
mis nõudis pühendumist õpingutele. Olin ka ametiühingu
aktivist ja osakonna kultuuritöö organisaator. Enam ei saanud
neid kohustusi oma käes hoida ning kohapealne seltskond jäi
omapead. Üheks teguriks oli veel see, et osa vilja paigutati
rahvamaja saali, sest laoruumid ja aidad olid pilgeni vilja täis.
Viljast sai küll saal uueks aastaks tühjaks, aga rottidest mitte,
need häirisid isetegevuse harjutusi. Õppisime kevadeks küll
veel lühinäidendi ja see jäi ka viimaseks.
Mina haigestusin 1966. aastal ning haiglast väljudes viidi mind
üle sovhoosi keskusesse ja kohapeal kõik kultuurielu soikus.
Lahkusid veel mõned aktiivsed isetegevuslased. Rahvamaja
hakati kasutama väetisehoidlana. Saali raudtalad lõigati kohaliku
brigadiri poolt maha ja hoone hakkas laiali vajuma. Päästa ei
olnud enam midagi. Kohalike elanike poolt käis kibe lammutus.
Keeni sovhoosi ehitustehnikul oli kaotatud maja rekonstrueerimise projekt, mis nägi ette, et hoonel oleks teine korrus, kus
on elu- ja abiruumid.
Sovhoosi direktoriks tuli Arnold Pall ja tema oli üldse omapärase suhtumisega kultuuri- ja spordiellu. Tema ei olnud nõus
hoone rekonstrueerimisega. Ehitustehnik Kalju Toomela läks
ära majandist. Nii oligi kurb saatus sellel hoonel.
HEINO KÄNGSEPP

Sangaste Seltsimajas toimub
kolmapäeval, 4.

novembril

2009 algusega kell 11.00

EESTI TÖÖTUKASSA INFOPÄEV.
Räägitakse nendel teemadel, mis praegu paljudele inimestele olulised on:
Kuidas leida tööd ja abi tööotsingutel;
Tutvustatakse erinevaid tööotsinguportaale ja kanaleid;
Räägitakse tööintervjuust, mis on oluline uut tööd otsides
ja tööandja poole pöördudes.
Osalejatel on võimalik saada näpunäiteid CV ja motivatsioonikirja kirjutamiseks. On võimalik osaleda karjäärinõustamisel.
Soovijad saavad täita töötuna arvelevõtmiseks avalduse
(vajalik isikut tõendav dokument) ja leppida kokku aja töötukassa maakondlikku osakonda pöördumiseks arvelevõtmise
vormistamiseks ning täpsema informatsiooni ja teenuste
saamiseks. Ürituse kestel saab esitada küsimusi ja kuulata
antud vastuseid.
Korraldajad paluvad eelnevalt registreerida, et nad saaks
ette arvestada jaotatava materjali kulu. Siiski on üritusele
oodatud ka kõik need, kes pole eelnevalt endast teada
andnud.
Eelregistreerida saab telefonil 5300 3132 (Anu Vassvik).

Hääletanuid kokku

1132

620

Volikogusse pääsesid

Eesti Keskerakond
ANDRES PALLOSON

29

Kohti volikogusse
10

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eesti Keskerakond
Üksikkandidaadid

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
TATJANA LAADI
KAIDO TAMBERG
VIRGO ROOSE
RANDO UNDRUS
TÕNU SAARMAN
LEA KORBUN
KARLI OJA
TÕNU VARJUN
KATRIN KÕIV

73
67
55
41
30
21
20
17
16

RAUL NÄMI

126

reedel, 6. novembril algusega kell 10.00 toimuvatele
koolituspäevadele.

Kavas hooldusvõimaluste tutvustus (hooldekodu, koduhooldustöötaja, taastusravi, hooldusravi, rehabilitatsioon) perearsti,
pensioniameti esindaja jt. poolt. Lisaks esinevad apteeker,
pereõde ja võlanõustaja ning tutvustatakse abivahendeid. Vajalik
etteregistreerimine telefonil 52 47 930 (Pille Sikk).

9
1
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Üksikkandidaat

404
66
146

9

9

1

1

0
EesƟ Keskerakond

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Raul Nämi

Mõned tagasivaatamised ja sügisjuttu
Valimiskired jahtuvad tasapisi ja elu maabub
oma tavatoimetustesse. See aeg süütas
silmis lõkkeid, tõi avalikkuse ette põnevaid
vandenõuteooriaid ja süstis palju kirge nii
mõnegi inimese põue. Kindlasti jäi selles
virrvarris mõni küsimus siiski kripeldama ja
vajaks nüüd, kainemal perioodil üleütlemist.
Ka see põnev prügiteema.
On selline anektoot, kus Kaspirovski näitab
sensitiivide kokkutulekul oma hüpnotiseerijavõimeid. Seistes tänaval, vaatab pingsalt
mõne minuti ühe korteri aknast sisse ja natukese aja pärast visatakse telekas sealt aknast
välja. Ja nii tehakse lõpuks kogu majas peale
ühe korteri. Kaspirovski keskendub, vaatab
5 minutit, 10, 20. No ei midagi! Siis tormab
rõdule vihane mees ja karjub: ,,No mis vahid!
Ei ole mul telekat! No ei ole!“.
Peab tunnistama, et olin isegi prügilaloos
nagu sellise hüpnoosi mõju all selles. Tuli
lausa tunne, et kirjuta või ise avaldus prügila
planeeringu algatamiseks, et sisendussurve
alt pääseda. Praegu on aga nii, et mitte keegi
pole taolist avaldust esitanud ja mittemingisu-

guseid planeerimisi pole alustatud. Juhul, kui
sellise sooviga tullakse (soovi avaldada on ju
igaüheõigus), luban rahvale seda kohe teada
anda. Aga praegu ei ole küll millestki taolisest
teile rääkida. Peale selle: soov on üks asi ja
saamine iseasi. Minu enda seisukohad pole
samuti prügila osas peale valimisi muutunud ja ka vald ei planeeri kindlasti midagi
taolist.
Sangaste vald ei ole rahaliselt rikas ega
jõukas ning meie toimetuleku tagab läbimõeldus ja arukas rahakasutus. Kõik meie
ilusad ehitamised on tehtud nii, et ise paneme
ühe krooni ja Euroopa fondidest hangime 7-8
krooni juurde. Seetõttu oleme saanud teha
samu asju, kui seda saaks 7 korda suurem
vald teha omavahenditest.
Valgamaalases valimiseelselt esitatud
bussijaama maatükiostu kriitika selgituseks
ütlen, et kõik asjad pole paraku näppudel
arvestatavad ning vallast küsides oleks asi
kohe selge olnud. Esiteks on tegu elektri- ja
veeliitumisega hoonestatud maaga asula
südames, millele on tehtud planeering. Sellel

Lugupeetud pensionärid!
Tu l e t a n t e i l e m e e l d e , e t p a l j u d e l
„Härmalõnga“ liikmetel on ühenduse aastamaks 25 krooni tasumata. Kindlasti ei taha te
oma nime ajalehes näha, nii, et jäägu see info
meie vahele. Kui ei taha või ei saa enam osa
võtta meie üritustest (tervis, halvad liiklustingimused vms), siis on võimalik ühendusest
välja astuda. Selleks on tarvis oma soovist
teatada telefonidel 767 1367, 5647 1933 (Lea

Korbun) või 769 0471 (Tiiu Ivask).
Liikmemaksu saab tasuda aruande-valimiskoosolekul novembris. Täpse päeva
teatame.
Jään ootama teie otsuseid, lugupeetud
eakad. Oleme ju kõvasti tööd teinud, et teieni
tuua huvitavaid ja sisukaid üritusi.
TIIU IVASK
Sangaste valla PÜ „Härmalõng“ juhatuse liige

OMASTEHOOLDAJATELE!

neljapäeval, 5. novembril ja

54,77

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Viimased koolituspäevad
Kõik omastehooldajad (ka need, kes pole varem osalenud) on
oodatud Sangaste Seltsimajja

%

Tulge laulma
Sangaste kirikukoori!

Sangaste beebikool

Proovid kolmapäeviti
kell 18.30
Sangaste Seltsimajas.

2008. aastal sündinud lastele
muusikaõpetaja Piret
Stepanovi juhendamisel toimub
kolmapäeviti 21. okt.,
4. nov., 18. nov. ja 2. dets.

SÜNNID
Mikk Raidsalu

Sangaste Lasteaias algusega kell 10.45.

15. oktoober

asub ka bussijaam. Selle ost on tingimuseks,
et riik renoveeriks Sangaste parklad ja tänavavalgutuse omal kulul (maa peab kuuluma
vallale). Maksumus on umbes 1,5-2 miljonit
krooni. Teiseks põhjuseks on juba käikuminev
Sangaste sissesõidu haljasala ja eurorahadest
toetatud rattaparkla projekt maksumusega
ca 800 000 krooni, mis tuleb samuti sellele
maale.
Ja ka bussijaama on Sangastel ju ikkagi vaja
ning nüüd kuulub see vallale. Seega oleks
ostmatajätmine tähendanud meile vähemalt
2,3 miljoni krooni euroraha ilmajäämist ning
vajadust ehitada uus bussijaam mujale.
Sellele nahksonis onule, kes Keeni Noortekeskuse ees porises, et kas vallal pole raha
mujale panna, ütlen ma, et see umbes 3
miljonit on tulnud EU Sotsiaalfondilt. Vald on
maksnud vaid hoone projekteerimise kulud ja
õigel ajal õiges kohas raha ootamas olnud.
Lõpetuseks aga, armas kogukond, saagirikast sügist ja positiivsust kõigile!
KAIDO TAMBERG

AITÄH!
SDE nimekirjas kandideerijad tänavad oma valijaid suure usalduse
eest!
Teie meile antud hääled on asja ette
läinud ja lubame kogukonna heaks anda
oma parima! Veelkord suur tänu!
SDE nimekirjas kandideerinute nimel
Kaido Tamberg

Õpime tolerantsust ühtses
Euroopas
Sellist nime kandvas Comeniuse koostööprojektis osaleb Keeni kool. Projektiga aidatakse õpilastel ning täiskasvanutel erinevate ülesannete
abil paremini mõista sallivuse-teemat.
Kuidas me näeme teisi, kuidas nemad meid?
Eesmärk on saavutada kultuuridevaheline kompetentsus ning seejuures eelarvamusi ja stereotüüpe lammutada. Otsustasime osaleda, et
anda õpilastele võimalus suhelda eakaaslastega
eri riikidest, tundma õppida erinevaid maid ja
kultuure, näidata võõrkeelte õppimise vajadust.
Mõnele õpilasele on isegi sõit meie oma riigi
pealinna Tallinna suureks elamuseks.
Koostööpartneriteks on koolid Lätist, Leedust,
Poolast ning Itaaliast.

/ järgneb

Projekti koordinaator VETE HAINSOO

KUULUTUSED

23. oktoober 2009

SOODSAD HINNAD

NURGA kaupluses

Säästukaardiga

7.90
9.90
15.90
20.90
22.90
22.90
31.50
43.90
46.90
86.40
69.90
37.90

Pealinna peenleib 490g viil.
Kodujuust hapukoorega 6% 300g Ekstra
Valla suitsusardell 500g

“Pealinna” 350g
Activia 4x125g (erinevad maitsed)
Rapsiõli Risso 1l
Juust Eesti 27% 350g Valio Alma
Pelmeenid
Biojogurt

Täissuitsuvorst Mündi 210g

Rannarootsi Ahjupraad küpsetuskotis 700g
Koeratoit Darling 3kg
Tual.paber Kleenex Veltie 8rulli (kollane)

TAIMEKASVATUS
teeb järgmisi teenustöid:

SÕNNIKU vedu
koos laotamisega

SÜGISkünd
heakorrastustööd

II KORRUSEL
Oktoobri lõpuni
kõik lõhnatooted - 20%

5.90 kg / 17.35
8.50 kg / 17.34
12.90 kg / 43.16.50 kg / 33.16.90 kg / 48.28
17.50 kg / 35.23.90
27.90 kg / 79.71
32.90 kg / 156.66
52.90 kg / 75.57
59.90 kg / 19.96
25.90 rull / 3.23

kg / 23.23
kg / 20.20
kg / 53.kg / 41.80
kg / 65.42
kg / 45.80
kg / 125.42
kg / 223.33
kg / 123.42
kg / 23.30
rull / 4.73

ripsmetušš

LOREAL

DEFINA A LASH 119.TAVAHIND

Laste soojad kummikud
Meeste teksad Montezuma
Naiste mantel

E- Ehituskeskuses

VALIK VAIPU –20%

KUULUTUSED
Müüa kuivad pliidipuud
20cm,25kr/kott. Vedu tasuta.
5344 6470
Korstnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents olemas. Telef. 5345 9609

Lisainformatsioon www.vaikebussid.ee

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
330 kr/rm, kask 380 kr/rm). Hind
koos veoga, koorem 6 rm. Tel.
5394 6271.

Liin nr. 380

TARTU - OTEPÄÄ - VALGA
Peatuse nimi

Liin nr. 381

Hind

VALGA - TARTU

Tartust

KIIRLIIN

14.00

Tartu

0

14.25

Pangodi

30.00

14.27

Kodijärve

30.00

Tehase 2 (ülevaatuse kõrval)

14.34

Nõuni

35.00

14.45

Otepää

45.00

rehvitööd
•rehvitööd
(uued tõstukid)
autode
remont
•autode
remont

14.48

Pühajärve

50.00

14.53

Sihva

55.00

15.01

Karja

60.00

15.03

Restu

65.00

15.07

Sangaste

65.00

15.11

Lossiküla

65.00

Tähelapanu!

15.15

Laatre

65.00

15.20

Tsirguliina

70.00

15.24

Sooru

75.00

Riiast rongiga Valga
raudteejaama saabujatel on
parim võimalus

15.27

Allee

75.00

15.40

Valga

75.00

E -R
R 98--17
17
14
L 9 -- 15
513 5181; 529 5224

Väljumine

Peatuse nimi

Hind

5. oktoobrist 13. novembrini võtame vastu taotlusi Val-

gamaa mikroettevõtjatetelt (kuni 9 töötajat) meetmesse Tugev
tegija, kus on võimalik taotleda toetust toodete-teenuste kvaliteedi
tõstmiseks. Küsimustega palume pöörduda Anneli Kattai poole
e-mailil anneli@valgaleader.ee või telefonil 528 0802.
Endiselt on avatud meede Külakukkur, kuhu ootame projekte
mittetulundusühingute majandustegevuse alustamiseks ja arendamiseks. Küsimustele vastab Aili Keldo e-mailil aili@valgaleader.ee
või telefonil 5373 5503.
Jätkub koostööprojektide vastuvõtmine meetmesse Noor
Valgamaa, kuhu ootame vähemalt kolme omavalitsuspiirkonna
noortele suunatud taotlusi. Rohkem infot Marek Mekkilt e-mailil
marekmekk@gmail.com või telefonil 523 7793.
TIINA IVASK Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht www.valgaleader.ee

Karm saatus peatas eluretke,
mis kesta sai vaid üürikese hetke,
et sügishalladega hääbuda...

Südamlik kaastunne Ene
Õunpuule kalli poja

MART ÕUNPUU

kaotuse puhul.
Jagame kõigi omaste ja
lähedaste leinavalu.
Hiie ja Arno

Lõppenud on elurännud,
puhkepaigaks kodumuld.

ENN MIKS

Südamlik kaastunne Ailile ja
Margole perega kalli abikaasa ja
isa kaotuse puhul.
Tõnu Susi perega, Eda Länik ja
Evi Savi

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Valgast
17.30
18.00
18.03
18.45

Valga
Puka tee
Kasumetsa
Tartu

Müüa küttepuud soodsalt. Tel.
5110 574

0
30.00
35.00
75.00

Müüa naastrehvid 175/70R13
VW velgedega. Tel. 5076 819

Lehes saab avaldada
kuulutusi ja reklaame.

mugavalt ja KIIRELT
edasi Tartusse sõita.

Otepää Linetantsijad
ootavad uusi algajaid
tantsuhuvilisi!

Valgamaa Partnerluskogu ootab
projektitaotlusi

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 6423

1750

OTEPÄÄ
AUTOHOOLDUS

AVATUD:
AVATUD:

299.599.1499.-

… ja veel palju Säästukaardi pakkumisi!

Liinid on käigus iga päev.

Väljumine

SÄÄSTUKAARDIGA

379.729.1799.-

ALATES 19. oktoobrist
avatakse uued riigisisesed
kaugbussiliinid,
mida teenindab Arilix OÜ.

Müüme söödateravilja
Tel. 506 4609, 765 7418

kaubanduskeskuse

HIND
SÄÄSTUKAARDIGA

TAVAHIND

Fazeri südamesepik 340g

OÜ NÕUNI

7

Esimene kokkusaamine
25. oktoobril kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Info telefonil 52 14 683, Karin.

REIN ARUSALU

16.12.1942 - 29.09.2009

Südamlik kaastunne omastele

ENN MIKSI

kaotuse puhul.

Perek. Raud, Kikas, Jaaniste, Oja.

Kuid seisab õunapuu,
Ei ainsat lehte.
Ta seisab seal, kus lõpeb põllutee...
Ja teda mitte iial õieehte
ei ehi enam saabuv kevade...(D.Kareva)

ENN MIKS

Mälestame rõõmsat pillimeest,
sidevellede liiget.
Siiras kaastunne Ailile ja pojale
perega.
Orkester Sidevelled ja Postipere

Elektri-ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. www.mano.ee
Tel. 52 08 970

2009. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg

290x380 mm

½ lk

142x380, 290x190

2500 kr

1/3 lk

290x130, 93x380

1750 kr

142x190, 290x95, 191x144

1300 kr

¼ lk

5000 kr

1/8 lk

93x144, 142x95, 290x46

700 kr

1/12 lk

93x95, 190x46, 44x190

500 kr

1/24 lk

93x46, 44x95

300 kr

1/48 lk

44x46

150 kr

Välja üürida 2 toal, ahiküttega korter. Ostan 2-3 toal mug. korteri.
5820 0871
Müüa mett. Kohaletoomisega.
Helista julgesti 5082 248

Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel on soodustus 10%.

reakuulutus maksab 20 krooni rida.
leinakuulutus 40 krooni,
koos salmiga 60 ja koos fotoga 100 kr.
saata e-kirjaga aadressil: teataja@otepaa.ee.
või postiga Lipuväljak 13, Otepää 67405.
Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää, Palupera,
Puka ja Sangaste vallavalitsused.

OLGA SARAPUU

17.10.1928 - 08.10.2009

Südamlik kaastunne Ailile

ENN MIKSI

kaotuse puhul.

Meediagrupp Süd-Est

Mälestame endist töökaaslast ja
head tuttavat

ENN MIKSI

Sügav kaastunne Ailile ja
Margole perega.
Üllar ja Imbi Täpsi

ENN JUUS

Otepääl välja üürida 3-toaline kõigi mugavustega korter. Tel. 7348
470, 5020 797.
Inglise keel neile, kes natuke
õppinud või palju unustanud – kolmapäeviti 18.3019.45 Koolitare 11. Esimene
kohtumine 28. oktoober.
Info 5381 6952, Ursula Erik

ENN GRÜNBERG

22.04.1937 - 17.10.2009

12.03.1937 - 19.10.2009

Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud kallis

ENN GRÜNBERG

Südamlik kaastunne Enele kalli
poja

MART ÕUNPUU

12.03.1937-19.10.2009

Ärasaatmine 22.10.2009 kell
14.00 Otepää leinamajast.
Leinavad omaksed

traagilise kaotuse puhul.
Munamäe 18 naabrid

Vääramatu vastu ei suutnud ka Sina,
vapper töömehehing

ENN MIKS

23.03.1935-21.10.2009
Leinavad lesk ja poeg perega.
Ärasaatmine Otepää leinamajast pühapäeval,
25. oktoobril kell 12.

MITMESUGUST

8

Eesti Kitarriseltsi
aastaseminar tuleb
Otepääle

Eesti Kultuurkapital
infopäev
Teisipäeval,
3. novembril
algusega kell 13.00
toimub Valga Maavalitsuse I korruse
suures saalis Eesti Kultuurkapitali infopäev.
Osalevad Kultuurkapitali juhataja Raul
Altmäe, pearaamatupidaja Marika Pihl ja
Valgamaa ekspertgrupi liikmed Ene Kaas,
Viljo Grauding, Egon Ilisson, Lenel Rand ja
Tuuli Vaher.
Eesti Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe
annab ülevaate Kultuurkapitali rahastamisest ja vastab küsimustele. Pearaamatupidaja Marika Pihl tutvustab Kultuurkapitali
kodulehte, tutvustab taotluste esitamise
võimalust läbi Kultuurkapitali kodulehe ja
räägib aruandlusest.
Võimalus kohtuda Valgamaa ekspertgrupi liikmetega.
Infopäev on tasuta. Kontaktisik: Eha
Mandel- tel: 766 6177 või mob: 5392
6891, e-mail: valgamaa@kulka.ee.

29.-31. oktoobril toimub
Otepääl Eesti Kitarriseltsi
aastaseminar, mis on üks osa
iga-aastasest kitarrifestivalist
Fiesta de la guitarra. Aastaseminari ajal toimub Otepääl rida
avalikke kontserte.
Eesti Kitarriseltsi liige Julia
Kahro-Reinman sõnas, et rahvusvaheline kitarrifestival Fiesta de la guitarra toimub sellel aastal juba kaheksandat
korda. Festivali üritused toimuvad nii pealinnas kui mujal Eestis. “Suur osa kontserte
toimub just aastaseminari ajal Otepääl ja
Tartus,” sõnas Julia Kahro-Reinman. “Seminarile on oodatud kõik Eesti kitarriõpetajad
ning keskastme muusikakoolide õpilased ja
muusikakõrgkoolide üliõpilased.”
Loenguid peavad tunnustatud kitarristid
ja õpetajad Kristo Käo, Peep Peterson,
Vaido Petser, Julia Kahro-Reinman ja Jorma
Puusaag. Otepää muusikakoolis toimuvad
kitarriorkestri proovid, ansamblitunnid ja
solistide meistriklassid. Õhtuti toimuvad
kontserdid, kuhu on oodatud kõik kitarrimuusika sõbrad.

Eesti Töötukassa
infopäev

Otepääl ja Valgas toimuvad avalikud
kitarrimuusika kontserdid:

6. novembril kell 11.00 toimub Otepää
Raekojas (Lipuväljak 13) Eesti Töötukassa
infopäev.
Räägitakse nendel teemadel, mis on
praegu paljudele inimestele olulised
– kuidas leida tööd, kirjutada CV-d, jne.
Soovijatel on võimalik täita töötuna arvelevõtmiseks avaldus (vajalik isikut tõendav
dokument) ja leppida kokku aeg töötukassa
maakondlikku osakonda pöördumiseks
arvelevõtmise vormistamiseks ning täpsema informatsiooni ja teenuste saamiseks.
Oodatud on kõik huvilised, infopäev on
tasuta.

28.10 kell 18.00 Peep ja Priit Petersoni duo
kontsert Valga Muuseumis (pilet 30.-/20.-)
29.10 kell 19.00 Välisesinejate (Läti, Leedu,
Hiina, Itaalia) kontsert Otepää Raekojas
(tasuta)
30.10 kell 20.00 Duo Kristo Käo - Jorma
Puusaag kontsert Otepää Raekojas (pilet
60.-/40.-)

31.10 kell 19.00 Aastaseminari orkestri
ja ansamblite kontsert Otepää Raekojas
(tasuta)
MONIKA OTROKOVA

Valga ja Tartu vahel käivitub uus bussiliin
19. oktoobrist avatakse riigisisene kaugbussiliin nr 380 marsruudil
Tartu – Otepää – Valga ja kiirkaugbussiliin
nr 381 maršruudil Valga – Tartu.
Buss hakkab väljuma Tartu bussijaamast
iga päev kell 14 ja saabub Valga bussijaama kell 15.40. Valgast Tartu suunas hakkab
buss samuti iga päev väljuma kell 17.30 ja
saabub Tartu bussijaama kell 18.45.

AUTOBUSSILIIN NR. 76
Grupi nr.
Kehtib alates:

30, 32
01.11.2009. a.

Liiklus toimub:

reisid 1, 2
reisid 3, 4

Bussifirma ja Valga maavalitsuse koostöös
on Valga bussijaamast väljumisel arvestatud asjaolu, et Riiast saabuva rongiga
oleks võimalik põhimõtteliselt kohe Tartusse sõita.
Liine hakkab teenindama Arilix OÜ.
Täiendav info: http://www.valgamaa.ee/
DesktopDefault.aspx?code=0,1,51,1,8796
Vaata ka OT nr 17 lk7.

O T EPÄ Ä – ANNE - ANTSLA
esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede, laupäev
kolmapäev

Kellaaeg
Reisi nr.

Kellaaeg
Reisi nr.

Liini pikkus
Algpunktist

Kellaaeg
Reisi nr.

Kellaaeg
Reisi nr.

08:00

08:00

0

0

08:03

--

2

2

Otepää

36

11:25

11:25

Munamäe

--

11:21

08:06

--

4

--

2

Rüa

--

11:18

--

08:09

--

6

2

Vidrike kool

--

11:15

--

08:11
08:14

--

8

2

Vidrike

--

11:13

--

--

9

1

Vidrike asula

--

11:10

--

08:15

--

10

1

Kantsu

--

11:09

--

08:17

--

11

1

Anne

--

11:07

--

--

08:03

--

2

Juusa

34

--

11:21

--

08:04

--

1

Pilkuse

33

--

11:19

--

08:07

--

2

Alaküla

31

--

11:17

--

08:10

--

3

Vastsemõisa

28

--

11:14

--

08:13

--

2

Tõltsu

26

--

11:12

--

08:14

--

1

Märi

25

--

11:10

--

08:15

--

1

Tasaste

24

--

11:09

--

08:16

--

1

Siinma

23

--

11:08

--

08:18

--

1

Anne osakond

22

--

11:07

08:19

08:19

12

1

Truuta

21

11:05

11:05

08:22

08:22

14

2

Ruska

19

11:02

11:02

08:27

08:27

17

3

Mälle

16

10:58

10:58

08:29

08:29

18

1

Koigu kool

15

10:56

10:56

08:31

08:31

19

1

Koigu

14

10:54

10:54

08:36

08:36

22

3

Uhtjärve

11

10:49

10:49

08:42

08:42

25

3

Kuldre tee

8

10:44

10:44

08:47

08:47

28

3

Vana-Antsla

5

10:39

10:39

08:52

08:52

31

3

Nässmetsa

2

10:34

10:34

08:55

08:55

33

2

Antsla

0

10:30

10:30

1

3

Liini pikkus km.
AlgVahepunktist
maa

Peatused

2

4

23. oktoober 2009

Hajaasustuse elektriprogrammi
II taotlusvoor on avatud

U

ue ajakava kohaselt saavad
elektrita majapidamistes
elavad inimesed pöörduda
võrguettevõtja poole liitumistaotluse
esitamiseks 12.-26. oktoobrini 2009.
Võrguettevõtja saadab taotlejale hiljemalt 30 päeva jooksul liitumispakkumise, kus tuuakse välja ka liitumistasu
maksumus.
Taotlus koos koopiatega liitumistaotlusest ja võrguettevõtja poolt
koostatud liitumispakkumisest tuleb
taotlejal esitada elektrita majapidamise asukohajärgsele valla- või
linnavalitsusele hiljemalt 25. novembriks 2009. Uue ajakava kohaselt on
taotluste esitamise tähtaeg vallavalitustesse 25.november 2009, mitte
15.oktoober 2009, nagu see oli seni
kehtinud regionaalministri määruse
järgi.

2009.a II taotlusvoorus valdade poolt nõuetele vastavaks
tunnistatud taotlused tuleb
edastada Siseministeeriumile
hiljemalt 30.detsembriks
2009.
Toetust saavad taotleda inimesed,
kes vastavad „Elektrituruseaduse“
§ 74² lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele: „Füüsilisel isikul on
õigus taotleda liitumistasu toetust
hajaasustusega piirkonnas asuval
kinnistusregistrisse kantud kinnistul
paikneva ning ehitisregistrisse kantud
hiljemalt 1995. aasta 1. oktoobriks
püstitatud elektriühenduseta elamu
varustamiseks elektriga, kui taotleja
omandis või õiguspärases valduses
olev aastaringseks elamiseks sobiv

elamu on taotleja alalise elukohana
kantud rahvastikuregistrisse hiljemalt
2008. aasta 1. jaanuarist ning elamu
oli elektrivõrguga ühendatud, kuid
enne 2001. aasta 17. maid elektriühendus isikust olenemata põhjustel
katkes, või ei ole kunagi olnud elektrivõrguga ühendatud.“
Regionaalministri 16.01.2009
määrus nr 3 terviktekst koos muudatustega, mis jõustusid 12.10.2009,
on kättesaadav Riigiteatajas
–https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=13224669.
Uus taotlusvorm on leitav http://
www.siseministeerium.ee/index.
php?id=42660.

Laupäeval selgitati Otepää
meistrid krossijooksus
Pühajärve Haridusseltsi
Rahvakooli kursustel
on veel vabu kohti:
•Inglise keel algajateleesmaspäeviti kell 18.00
•Inglise keel edasijõudnuteleesmaspäeviti kell 19.30
•4. novembril algab tantsujuhtide
koolitus kell 18.00
Kursused toimuvad Pühajärve Põhikoolis ja
on tasuta! Info tel. 522 8000

L

aupäeval, 17. oktoobril selgitati Tehvandi spordikompleksis
Otepää valla meistrid krossijooksus. Võistlus toimus 8 vanusegrupis
ja distantsipikkus varieerus 200 kuni
2500 meetrini. Alates kõige noorematest tulid meistriteks Samuel Tämm,
Anlourdes Veerpalu, Steve Vahi, Albert
Unn, Marit Maribel Pulles, Karl Arne
Vihm, Mariel Merlii Pulles, Marten

Pulles, Katrin Kurg, Ants Tiido, Keijo
Priks ja Tiiu Kannes.
Võistlus korraldati koostöös Lõuna
Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonnaga. Erilised tänuavaldused
Tehvandi Spordikeskusele eesotsas
rajameister Tõnu Kinksiga.
Täielik protokoll:
www.otepaasport.ee

Suusahooaja algus Otepääl
11. oktoobri päikeselise pühapäeva
hommikul toimus traditsiooniline
Tehvandi Sügisjooks 2009. Ilmataadi
vempe kartmata ja raskest rajaprofiilist hoolimata oli stardis 59 õpilast
erinevatest suusaklubidest ja koolidest. Võistlus toimus eraldistardist
3 km ja 5 km imitatsiooniringil.
Raja pikkus ja raskusaste tõid välja
noorsportlaste sitkuse ja tubliduse.
Tüdrukute nooremas vanuseklassis
olid tublimad Mari-Liis Mõttus Võrus
SK-st, Katrin Kurg Zahkna Teamist
ja Eliise Johanson Võru SK-st. N16
vanuseklassi esikolmikusse kuulusid
Kristiine Aluvee Otepäält, Anne
Välimets Võru Sk-st ja Triin Sellis
Valgjärvelt. N18 sitked tüdrukud olid
Helen Aluvee, Heleene Tambet ja
Anu Seli vastavalt Otepäält, Viljandi
ja Alutaguse Suusaklubist .
N20 vanuseklassis võidutses Janelle
Tarum Sõmeru Sk-st, teine oli Kelli
Floren Jaak Mae Suusaklubist ja
kolmas Teele Tiidt Oti SK Karupesa
Teamist. Osalejaid jagus ka vanemasse, N23, vanuseklassi: vastavalt Lilja
Ilina Kiviõli ja Karmen Alnek Elva
Suusaklubist.
Kõige nooremate poiste vanuseklassis tegi tubli jooksu Karl Cardo
Mere Tartu Suusaklubist, teine
oli Henri Anton Oti SP Karupesa
Teamist ja kolmas Peeter Kompus
Elva Suusaklubist. M16 vanuseklassis jagunesid esikohad järgmi-

selt: Martti Rell, Andreas Veerpalu
ja Thomas Kuus Tartu Suusaklubi,
Oti SK Karupesa Team ja Võru
Suusaklubi.
Rohkeim osavõtt oli M18 klassis,
võitjad selgitati välja 14 noorsportlase hulgast. Esikoha saavutas Jürgen
Selgis, teine oli Gunnar Kruus ja
kolmas Kristen Soo, koduklubideks
vastavalt SPKL Serviti, Oti SPKL
Karupesa Team ja Tartu SK. Kõik
kolm noormeest õpivad hetkel
Audentese Spordigümnaasiumis.
Võistlusklassis M20 näitas nobedat
liikumist Avo Sambla, talle järgnesid

Ago Vahtra ja Kaarel Kuusik.
M23 klassis võistlesid kaks Tartu
Suusaklubi noormeest, esikoha sai
Vjatšeslav Murov ja teiseks jäi Riho
Klement.
Võistlust korraldas Audentese
Spordigümnaasiumi kollektiiv Hille Saarepuu juhtimisel. Täname
Tehvandi Spordikeskust, kes lubas
meil Tordikarbis toreda võistluse
korraldada.
Täname sponsoreid, Pühajärve
Puhkekodu ja Aura veekeskust toredate auhindade eest.
Ja kõige suurem tänu ilmataadile!

