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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää Kultuurikeskus avas taas 
üle mitme aasta uksed

Ilmub 2 KOrda KuuS!

www.otepaa.ee/ot
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21. oktoobril avas Otepää 
Kultuurikeskus taas kõigile oma 
uksed. Kultuurikeskuse hoone I 
korruse renoveerimistööd jõud-
sid lõpuni.

Pidulikult ehitud saalis tervitas kõiki 
kultuurisõpru Pühajärve Puhkpillior-
kester, sõna võttis Otepää vallavanem 
Kalev Laul. Kultuurimaja laval esine-
sid taas Otepää isetegevuskollektiivid 
– Veronika ja Andri Maide, Elsa Susi, 
Eha Treufeldt ja Kaia Kivistik, nais-
rahvatantsurühm Vesiroos, Otepää 
Teatri näitlejad Margus Möll ja Ene 
Prants, naisrahvatantsurühm Nuus-
taku, segarühm Nuustaku, Otepää 
linetantsijad ja Margit Tali, Aivo ja 
Marika Puidak. Tantsuks mängis Pär-
numaa Kitarristide Ansambel. Kul-
tuurimaja galeriis sai vaadata Arne 
Aderi näitust "Otepää enne ja nüüd". 
Kultuurisõpradele pakkus maitseela-
musi Mr. Jakobi restoran.

Endine ajakirjanik ja tuntud otepää-
lane Aili Miks meenutas, kuidas käis 
kultuurimajas elu, kui tema 1950-
ndatel aastatel Otepääle tuli. Kultuu-
rimaja hoone projekti autor, arhitekt 
Helmi Sakkov rääkis oma nägemusest 
hoone projekti tegemisel. Sõna võtsid 
veel ka Arne Ader, Aivar Nigol ja 
Jorma Riivald ning Sangaste valla esin-
dajana Tuuli Merimaa. 

Otepää Kultuurikeskuse juhataja 
Sirje Ginter ütles, et kultuurimaja kor-
dategemist on väga oodatud ning et 
otepäälaste kaasaelamine maja remon-
timisel on olnud muljetavaldav. „Meil 
kõigil on soov ilusas riietuses ja ilusas 
kohas kultuuri nautida, nüüd oleme 
üheskoos selle saavutanud,“ sõnas 
Sirje Ginter. „Selles majas on inime-
sed läbi aegade leidnud oma õnne ja 
armastuse, see maja liidab inimesi. 
Ootame siia tagasi Otepää valla kul-

tuurikollektiive ja kultuurisõpru!“
Kultuurikeskuse hoone I etapi 

rekonstrueerimistööd algasid 2013. 
aastal. Vahetati täielikult saali-, galerii- 
ja lava osa katus ning avariilised 
katusekandekonstruktsioonid. 

Katusetööd teostas riigihanke tule-
musena Hansa Ehitus Eesti AS. Lisaks 
sellele renoveeriti 2014. aasta sügisel 
administratiivkorpuse katus, töid 
teostas AS Ilmre. Katuse ehitustöid 
finantseeriti 100% valla eelarvest ning 
need läksid maksma 209 000 eurot. 
Maja küttesüsteem renoveeriti 2015. 
aasta kevadel ja see läks maksma 35 
000 eurot. 

Kultuurikeskuse I korruse renovee-
rimistööd tegi OÜ Best Building. Uue 

välimuse on saanud kultuurikeskuse 
saal, galerii, terrass ja fuajee. Saalis on 
uued toolid, kardinad, valgus- ja heli-
tehnika, fuajee garderoobis uus mööbel. 
Kultuurikeskuse seinad ja põrandad 
renoveeriti, uued on ka lavakonstrukt-
sioonid, lavapõrand ja kardinad. 

Põhjaliku muutuse on läbiteinud 
WC-d ja näitlejate grimmituba, kuhu 
on lisandunud duširuum ja tualett. 
Kogu sisekujundus on kantud Eesti 
sinimustvalge lipu ideest, rahvuslipu 
värvidega on arvestatud ka toolide ja 
kardinate värvi valikul. Kultuurikes-

Ajaleht Postimees pani riigieksami-
te keskmiste tulemuste põhjal kokku 
koolide pingerea. 

Selle alusel on Otepää Gümnaasium 
18. kohal, olles taas kogu Valgamaa 
parim gümnaasium.

Postimees võttis koolide edetabe-
li koostamisel aluseks keskmisi tule-
musi kolmest riigieksamist: eesti keel 
(k.a teise keelena), lai matemaatika ja 
inglise keel. 

Otepää Gümnaasiumi direktor 
Külle Viks ütles tulemusi kommen-
teerides, et tema poolt vaadates oli 
neil selline kool ka eelmisel aastal, on 
sellel aastal ja on ka järgnevatel. „Meil 

on samad õpetajad samade meetodi-
te ja sama õpetamisfilosoofiaga, on 
sama toetus juhtkonna poolt. Minu 
arvates on lihtsalt tegemist ühe kohaga 
ühes tabelis, meie kooli õppekava 
ja õppekorraldus ning personal või-
maldavad kõrgete tulemusteni jõuda 
kõigil soovijatel,“ märkis Külle Viks. 
„2016. aasta koht "edetabelis" kajastab 
eelkõige järjepidevust kooli eeldus-
tes ja väärtustes ning lõpetanud, 89. 
lennu suhtumist õpingutesse ja lugu-
pidamist enda suhtes. Meie "karavan" 
läheb ikka endasse uskudes ja parimat 
andes edasi, pole vahet, missugune on 
aastanumber kalendris või koht ühes 
tabelis.“

Eelmisel aastal oli Otepää Güm-
naasium 117. kohal. Valgamaa teistest 
gümnaasiumitest on Postimehe pin-
gereas 83. kohal Valga Gümnaasium, 
91. kohal Tõrva Gümnaasium, 119. 
kohal Audentese Spordigümnaasiumi 
Otepää filiaal ja 166. kohal Valga Kau-
gõppegümnaasium. 

„Julgen öelda, et selle tulemusega 
on Otepää Gümnaasium mitte ainult 
Valgamaa parim, vaid on üks parimaid 
ka teiste Lõuna-Eesti gümnaasiumite 
seas,“ ütles Otepää vallavanem Kalev 
Laul. „Tunnustan ja tänan kõiki güm-
naasiumi pedagooge, juhtkonda ja 
õpilasi tubli saavutuse eest!“

Haridus- ja teadusministeeriumi 

teatel hakatakse alates 2016. aastast 
riigieksami tulemuste kõrval kooli 
tegevusnäitajana arvestama gümnaa-
siumi panust õpilase edasijõudmises-
se. Gümnaasiumide õppetöö tõhusu-
se näitaja annab koolidele tagasisidet, 
mis võimaldab eksamitulemuste kõrval 
täpsemalt jälgida edukust õppe läbi-
viimisel. Seda hinnatakse kolme aasta 
tulemuste põhjal matemaatikas, eesti 
keeles ja eesti keeles teise keelena.

Allikas: Mihelson, H., Prokofjeva, A. 
Suur koolide edetabel 2016: vaata, mit-
mes on sinu kool! Postimees 18.10.2016
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Otepää Gümnaasium oli koolide pingereas taas Valgamaa parim

kuse projekti ja sisekujunduse autoriks 
on arhitekt Helmi Sakkov. 

Esimese korruse remondiks ja 
sisustamiseks kulus ligi 440 000 eurot, 
millest ehitustöödeks ligi 300 000. 
Töid finantseeriti valla eelarvest ja 
hasartmängumaksust rahastatavast 
regionaalsete investeeringute pro-
grammist, kust saadi galerii ja terrassi 
tarbeks 32 000 eurot.

Kultuurimaja taastamistöödega on 
aga kindel plaan edasi minna. „Järgmi-
sel aastal tahame korda teha fassaadi ja 
teise korruse,“ sõnas vallavanem Kalev 

Rahvaküsitlus Otepää 
ja Sangaste valdade 

ühinemise kohta
20.-21. novembril 2016. a 

toimub Otepää vallas rahvaküsitlus, 
et selgitada välja elanike arvamus 
Otepää ja Sangaste valdade ühine-
mise kohta. 

Küsitlusel tuleb vastata ühele kü-
simusele “Kas toetate Otepää valla 
ja Sangaste valla ühinemist üheks 
omavalitsusüksuseks?“ 

Vastusevariantideks on „Jah“ ja 
„Ei“. Rahvaküsitluse käigus saab vas-
taja anda ühe hääle. 

rahvaküsitluse toimumise 
ajad ja kohad:

1. 20. novembril 2016. a kell 10.00 kuni 
18.00 Otepää Kultuurikeskuses (aad-
ressil Otepää vallasisene linn Virulombi 
tn 2, kontakttelefon 515 7139).

2. 21. novembril 2016. a kell 10.00 
kuni 18.00 Pühajärve Põhikoolis (aad-
ressil Sihva küla Uue-Kooli, kontakt-
telefon 515 7139). 

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks 
tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõen-
dav dokument!

Otepää ja Sangaste valla 
ühinemislepingu projekt 

on tänase lehe 
4.-6. leheküljel.

Veel üks edetabel
Ka Delfi koostas Innove poolt avali-
kustatud 2016. aasta riigieksamite tu-
lemuste põhjal Eesti koolide pingerea, 
kus Kagu-Eesti koolidest on kõrgeimal 
positsioonil Otepää gümnaasium. 

Selles tabelis kuulub Otepää Güm-
naasiumile 41. koht.

Pingerea koostamiseks võeti arvesse 
nelja kohustusliku eksami tulemusi: 
eesti keele (emakeelena või võõrkeele-
na), kitsa matemaatika, laia matemaati-
ka ja inglise keele riigieksamid. Koolide 
keskmine punktisumma arvutati kokku 
kõigi eksamite kaalutud keskmise leid-
mise tulemusel.

OT

Laul. „Lisaks sellele vajab 
korrastamist kultuurimaja 
park, et muuta see tõeliseks 
kooskäimise ja kultuurinau-
timise kohaks.“

Vallavolikogu esimees 
Siim Kalda märkis, et mitu 
aastat kestnud vaikus kul-
tuurimajas on saanud läbi. 
„Mul on väga hea meel, et 
vallale olulist hoonet saab 
taas kasutama hakata ning 
sellega kaasnevalt muutub 
loodetavasti Otepää kultuu-

rielu veelgi aktiivsemaks,“ lisas Siim 
Kalda. „Otepää vallavolikogu koos-
tööosapooled on kokku leppinud, et 
kultuurimaja saab 2017. aasta lõpuks 
täielikult renoveeritud. Kultuurimaja 
park on plaanis korda teha riigi toetu-
sega, mille saamise tõenäosus on täna 
üsna suur.“  

Kultuurikeskuse praegune hoone 
avati 1954. aastal, selle projektee-
ris arhitekt Johannes Fuks. Maja 
asub vana seltsimaja kohal, kus tollal 
paiknes ka tuletõrje.

MONIKA OTROKOVA

Aili Miks ja Sirje Ginter

6. novembril kell 12.00 
Otepää Kultuurikeskuses 
pidulik laste sünnikirjade 

kätteandmine ja Otepää valla 
Aasta Isa 2016 austamine.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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, Andrus Looskari, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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

Otepää Vallavolikogus

17.10.2016
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihan-

ge „Elektrienergia ostmine aastaks 2017“.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihan-

ked Otepää Kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveeri-

miseks, talveaia ehitamiseks ning Otepää Kultuurikeskuse reno-

veerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Riigimetsa 

Majandamise Keskusega rendileping Otepää vallasiseses linnas 

asuvast Aakre metskond 50 (katastritunnus 55601:006:0070) ca 

500 m² suuruse maa-ala rendile võtmiseks.
n	 Nõustuti Palupera Vallavolikogu ettepanekuga algatada hal-

dusüksuste piiride muutmine Palupera valla Lutike küla, Makita 

küla, Miti küla, Neeruti küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla 

Otepää valla koosseisu arvamiseks.
n	 Otsustati korraldada Sangaste valla ja Otepää valla ühine-

mislepingu ja selle lisade (edaspidi ühinemisleping) avalik välja-

panek ajavahemikul 19. oktoober – 8. november 2016. a.
n	 Kehtestati haridusalase tunnustamise kord.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2012. a 

määruse nr 12 „Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuse 

andmise kord“.

Otepää Vallavalitsuses

12.10.2016
n	 Väljastati Margit Põllumäe’le ja Väino Põllumäe’le projektee-

rimistingimused Nüpli külas Vahe-Palava kinnistul ja Ingermanni 

kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Margit Põllumäe’le projekteerimistingimused 

Nüpli külas Vahe-Palava kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Keelduti osaühingule LANDEKER projekteerimistingimuste 

andmisest Nüpli külas Vahe-Kellamäe maaüksusel elamu ja abihoo-

ne ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 

eurot. 
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa ühele isikule summas 192 

eurot.
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus neljale vähekindlustatud perede lastele.
n	 Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Tiku katastriüksu-

se detailplaneering.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist mittetulundusühingule 

Nuustaku 350 eurot Nuustaku naisrahvatantsurühma tunnustami-

seks 35. aastapäeva puhul.
n	 Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 

1.1 Andrus Eensoo (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.2 

Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.3 Merlin Müür (Otepää 

Vallavolikogu esindaja); 1.4 Merike Naruski-Peterson (vilistlas-

te esindaja); 1.5 Kristi Mitt (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.6 

Aksel Joonas Reedi (õpilasesinduse esindaja);1.7 Teet Reedi (kooli 

õpilaste vanemate esindaja); 1.8 Taivi Rästas (lasteaia õpetajate 

esindaja); 1.9 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindaja).
n	 Vabastati 2016/2017 õppeaastaks Otepää Gümnaasiumi 

spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel 

noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaa-

siumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafiku-

le alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI;1.3 osaühing ESTEE-

TIKA JA TANTSUKOOL; 1.4 Võimlemisklubi “Rütmika”; 1.5 

Tartu Spordiselts “Kalev” (kergejõustik); 1.6 Tartu Spordiselts 

“Kalev” (sulgpall). 
n	 Otsustati viia 1. novembri 2016. a seisuga läbi aastainven-

tuurid järgmistes asutustes: 1.1 Otepää Vallavalitsus; 1.2 Otepää 

Lasteaed; 1.3 Otepää Gümnaasium; 1.4 Pühajärve Põhikool; 1.5 

Otepää Muusikakool; 1.6 Otepää Linnaraamatukogu (v.a raa-

matufond); 1.7 Pühajärve Raamatukogu (v.a raamatufond); 1.8 

Otepää Kultuurikeskus; 1.9 Otepää Avatud Noortekeskus.

17.10.2016
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 14. mai 2014. a korraldust nr 

2-4-229 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Hans Jür-

gensonile”.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 30. mai 2016. a korralduse 

nr 2-4-263 „Moodustatava katastriüksuse kohanime, koha-aadres-

AMETLIK INFO
si ja sihtotstarbe määramine” punktis 1 Linnamäetagune 

katastriüksuse koha-aadressis küla nime, asendades Nüpli 

küla nimega Otepää küla.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (elamu nr 2) 

lammutamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (elamu nr 3) 

lammutamiseks.
n	 Väljastati Meelis Linnamäele kasutusluba Nüpli külas 

Marguse kinnistul asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri 

kood 111008843) kasutuselevõtuks.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele 

isikule kogusummas 37,07 eurot.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule 

kogusummas 160 eurot.
n	 Keelduda ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse mää-

ramisest.
n	 Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise 

toetus.
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaia-

toidu toetus kolmele kolme- või enamalapseliste perede 

lastele.
n	 Määrata ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.

19.10.2016
n	 Otsustati korraldada perioodil 20.-21. november 2016. 

a rahvaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Otepää 

valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühi-

nemise kohta. Moodustati rahvaküsitluse korraldami-

seks komisjon järgmises koosseisus: esimees Vello Vou; 

aseesimees Kristina Reigo; liikmed: Enelin Alter; Urmas 

Kuldmaa; Kristi Mitt; Kersti Tamm; asendusliikmed: Sale 

Kiuru; Kristin Leht. Määrati rahvaküsitluse toimumise 

kohad ja ajad järgmiselt: küsitluspunkt Otepää Kultuurikes-

kuses (aadressil Otepää vallasisene linn Virulombi tn 2, kon-

takttelefon 515 7139), kus toimub rahvaküsitlus 20. novemb-

ril 2016. a kell 10:00 kuni 18:00; küsitluspunkt Pühajärve 

Põhikoolis (aadressil Sihva küla Uue-Kooli, kontakttelefon 

515 7139), kus toimub rahvaküsitlus 21. novembril 2016. a 

kell 10:00 kuni 18:00.
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Tiku katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas 12. oktoobril 2016.a korraldusega nr 2-4-475 Tiku katastriüksu-
se detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tiku katastriüksust (katastritunnus 63601:001:0176, 
kogupindala 4941 m²) ning välja- ja sissesõitudega seotud avalikke riigiteid – nr 23163 Alajaam–
Vana-Otepää ja nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste, arvestuslikult kogupindalaga ca 1334 m2, säilitades 
ülejäänud osas esialgselt olemasoleva situatsiooni. Detailplaneeringuga määratakse alale tankla ja 
teenindushoone maa (ÄH) kasutamise sihtotstarve. Tankla ja teenindushoone maa alla mõistetakse 
tankla hoone maad, mille juurde kuulub autopesula, kauplus jms teenindus. Krundi ehitusõiguseks 
on planeeritud maksimaalne ehitisealuse pindala 1000 m², millele on võimalik püstitada üks kuni 8 m 
kõrgune hoone ja tanklarajatisi (mahutid jms). Hoonestuse tüüp peab järgima Väike-Veske detailpla-
neeringuga kavandatud stiili ja haakuma ümbritsevasse miljöösse.

Lubatud hoone katusekalded 0-20 kraadi. Antud alale planeeritud tankla koos teenindushoonega 
loovad varem rajatud auto tehnoülevaatushoonega alguse äripiirkonna arengule. Uue tankla rajami-
ne loob valda uusi töökohti, samuti võib positiivne mõju esineda kütusehindade languses (Otepääl 
on märkimisväärselt kallim kütus kui Tartus). Lagedale kasutustväljas olevale alale rajatakse tankla ja 
muu taristu, ala heakorrastatakse, mis omakorda muudab ala kasutusaktiivsust ja atraktiivsust. Prae-
gusel ajal kasutatakse ala läbivat juurdepääsuteed ainult tehnoülevaatuspunkti jõudmiseks ning ala 
on heakorrastamata. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipu-
väljak 13, Otepää).         Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Tartu mnt 2 katastriüksuse (Tervisekeskus) detailplaneeringu 
lahendust tutvustav avalik arutelu 

Otepää Vallavalitsus algatas 25. jaanuaril 2016. a korraldusega nr 2-4-20 Otepää vallasiseses linnas 
asuva Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on perearstikes-
kus-polikliiniku rajamine. Detailplaneeringu menetlus on kooskõlastusetapis. Peale kooskõlastuste 
saamist toimub planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.

Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis 7. novembril algusega kell 
17.00 detailplaneeringut tutvustava avaliku arutelu. Lahendusega on võimalik tutvuda valla veebile-
hel www.otepaa.ee.      Lisainfo: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 766 4820.

DETAILPLANEERINGUD

Pole midagi püsivamat, kui muutused. Muutus 
on status quo vastand – senine olukord 
pöördub ümber ja teiseneb. Mõnikord on 
muutused head, mõnikord tuleb tulemusi 
oodata pikka aega ja pole selge, kas need on 
head või halvad ja mõnikord on tulemused 
ilmselgelt halvad. 

Seistes eelmise nädala reede õhtul värskelt 
remonditud kultuurimaja nikerdustega lae all, 
tundsin, et ka selles majas on tulemas muutus 
– loodetavasti hea muutus. Oleme remondi-
ga küll poole tee peal aga see, mis tehtud, on 
hästi tehtud. Loodan, et kultuurikollektiivid 
leiavad taas tee oma templisse ning Otepää 
kultuurielu hoog suureneb.

Muudatustest rääkides ei saa ümber minna 
riigireformist, kus teinekord tundub, tehakse 
muutusi vaid lähtuvalt sellest, kuidas on 
riigile kasulik. Pean siin silmas Maanteeameti 
plaani piirata teenuseid maakonnakeskustes. 
Mitmed teenused on küll kolinud internet-
ti, kuid näiteks sõidueksamit tuleb teha siiski 
kohapeal. Õnneks on see kava ära muudetud. 

Ilmselged muudatused on tulemas haldus-
reformiga. Otepää valla ja Sangaste valla ühi-
nemisleping on avalikustatud ja tulemas on 
rahvahääletus. Mis on selle hääletuse mõte? 
Kui rahva hääl oleks eitav ja volikogu oma 
otsust tehes seda kuulaks, siis ootaks ees ju 
sundliitmine. Seal üks mõte peitubki. Sundliit-
misel tuleb liidetavate valdade vahel sõlmida 
uued ühinemiskokkulepped ja võib juhtuda, 
et need saavad olema teistsugused kui hetkel 
kirjapandu. Teine mõte on selles, et poliitikud, 
analüütikud ja ajaloolased saavad nendest 
tulemustest nii kohe kui ka aastasadade pärast 
järeldusi tegema hakata. Eks ole ka tagantjär-
gi tarkus omamoodi täppisteadus.   

Aeg-ajalt on kasulik enda ümber vaadata 
ja jätta unistamine sellest, mida sul pole, vaid 
olla tänulik ning väärtustada seda, mis sul 

on. Otepää 900. aasta-
päeva ja Eesti Vabariigi 
100. juubeli vahele jääb 
tuleval aastal reformat-
siooni 500. aastapäev. 

31. oktoobril 1517. 
aastal naelutas Witten-
bergi ülikooli teoloo-
giaprofessor Martin 
Luther kohaliku kiriku uksele 95 vastulauset 
patukustutuskirjade vastu. Indulgentsid olid 
saanud kiriku jaoks väga suureks äriks ja sis-
setuleku allikaks. Lutheri tegu tõi kaasa suure 
muutuse tolleaegsetes väärtushinnangutes ja 
neid vilju näeme me praegu oma igapäeva-
ses elus. Martin Luther oli esimene, kes tõlkis 
ladinakeelse Piibli saksa keelde ning sealt 
algas Piibli tõlkimine teistesse rahvuskeeltes-
se. Sellest sai alguse ka eestikeelse kirjakee-
le ja kirjanduse sünd. Esimene eestikeelne 
raamat, mille fragmente on säilinud, on kate-
kismus 1535. aastast. Eestis ilmus emakeelne 
Piibel 1739. aastal. Oluliseks hakati pidama 
rahva ja linnakoolide teket, iga inimene pidi 
olema võimeline Piiblit lugema ja sellest aru 
saama. See aga viis edasi rahvusluse tõusu ja 
omariikluse tekkeni.

Tänu reformatsioonile on meil olemas 
täna oma rahvuskeel, milles me mõtleme ja 
kirjutame. Keel, mida kasutavad meie rii-
gijuhid ja teadlased, keel, mille abil luuakse 
kunsti ja kultuuri. 

On oluline, et igal muudatusel oleks mõte. 
Ka väga väikesed muutused võivad endaga 
kaasa tuua suurt mõju. Liblika tiivalöök võib 
vallandada orkaani. Püüame suhtuda muu-
datustesse mõttega ja jätame asjatult rap-
simata, vaatamata sellele, et sügis kannus-
tab kiirustama, valget aega iga päevaga ühe 
vähemaks jättes.

Vallavanem KAleV lAul

Muutustest

Tanel Soovares on pärit 
Valgast, ta on lõpetanud 
1999. aastal Tallinna Peda-
googikaülikooli bakalau-
reuse kraadiga muusika 
erialal. Hetkel omandab ta 
Tallinna Ülikoolis haridus-
juhtimise magistrikraadi. 

Ta on varasemalt tööta-
nud Valga Kaugõppegüm-
naasiumi direktorina, Valga Gümnaasiumis õpetaja-
na. Ta on mänginud paljudes orkestrites – Politsei- ja 
Piirivalveorkestris, Tartu Ülikooli puhkpilliorkestris 
Popsid ja Piirilinna Bigbändis. Viimased paar aastat 
töötas Tanel politseinikuna.

„Otepää on aastaringselt atraktiivne koht, kus 
muusika ja sport on alati au sees olnud, sestap oli 
siia tööle tulemine hea võimalus taas erialasele töö-
le tulla,“ selgitas Tanel Soovares. „Siinne kultuuri-
pärand on rikkalik ja väga huvitav, seda on põnev 
avastada.“ Uuel koolijuhil on plaanis ka muusikakooli 
tegevust laiendada. „Siiani on muusikakoolis head 
tööd tehtud, kavas on süvendada pilliõppe võima-
lusi, avada levimuusikaosakond ning lindistamiseks 
stuudio, kus saaks õpetada arvutimuusikat,“ lisas 
Tanel Soovares.

Otepää Muusikakool pidas 2015. aastal 40. te-
gutsemise aastapäeva. Hetkel omandab 12 õpetaja 
juhendamisel pillimängu oskusi 98 õpilast. Muu-
sikakoolis on võimalik õppida klaverit, akordioni, 
viiulit, erinevaid vask- ja puupuhkpille, klassikalist ja 
elektrikitarri. 2015. a sügisel taaskäivitati lauluõpe. 

Alates 17. oktoobrist asus 
Otepää Muusikakooli direk-
torina tööle Tanel Soovares
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SÜNNID

Laureen Lohuväli          19. septembril
Säde Arro           8. oktoobril

Rahvapärimuse kohaselt tuleb talve üle elami-
seks panna kolletamispäeval raamatu vahele kol-
laseid lehti. Meie krõllid leidsid, et talveks saab 
energiat koguda ka teisiti: otsustati veeta lustlik 
hommikupoolik sootuks teistsuguses keskkonnas 
kui tavaliselt. 

Nõnda asutigi teele Pühajärvele, kus ootas 23aas-
taseks saanud sünnipäevalaps Pühajärve Põhikooli 
Lasteaed. Kostitaja töötajad olid sünnipäeva puhul 
enda kahele rühmale ja külalistele, meie krõllidele, 
ette valmistanud põnevaid mänge.

Kõik algas võimlas, kus koguneti ühte pikka rivvi 
ja moodustati meeskonnad. Selleks jagati igaühele 
kindlat värvi käepael. Kui rivi ühel hetkel lagunes, 
tähendas see vaid üht – meeskonnad asusid spor-
tima. Õhupallilahingus lendasid pallid siia-sinna. 
Takistusrajal tuli muuhulgas ronida üle krokodilli, 
läbi tunnelite ja rõngaste. Mängiti ka bowling’ut ja 
jalgpalli, otsiti loomamerest oma lemmiklooma. 

Krõllid tähistasid kolletamispäeva sünnipäevakülalistena

KultuuriKalender

Traditsiooniline 
Talvepealinna turg

Otepää keskväljakul
18. detsembril 

kell 11.00–15.00. 
Kell 12.00 toimub samas ka suur 

jõuluvanade kokkutulemine. 
Turul kauplemiseks palume 

soovijatel registreerida telefonil 
5615 3357 (Ene Raudsepp)

6. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses 
pidulik laste sünnikirjade kätteandmine ja 
Otepää valla Aasta Isa 2016 austamine.

20. novembril  kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Vana Baskini Teatri etendus „Kõik meestest“. 
Pilet15/13 eurot. Soodushind: õpilased, 
tudengid, pensionärid. Piletid müügil Otepää 
Turismiinfokeskuses, Piletilevis. Info: 5804 3215 

MTÜ Karukäpa töötuba toimub
 

1. novembril kell 18 
vallamaja III korrusel ruumis 304. 

Kõik huvilised on oodatud.
Info tel. 5153248

Head Otepää linnaelanikud! 

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk veab 29. ja 30. oktoobril ning 
5. ja 6. novembril 2016 ära koristatud lehed. Palume koguda prügikotti-
desse AINULT puulehed. 

Palume kotid puulehtedega asetada oma maja värava taha. Palume 
kasutada tugevamaid kotte!

Täiendav info: Urmas Kuldmaa 502 2316.

Võimlast suunduti aulasse, kus ootas kaetud 
laud. Ligi kaks tundi lustinud lapsed sõid  kring-
lit, ploomi, banaani. Ei tea, kas banaanilõiku-
de kadumise põhjuseks oli kolletamispäev, mil 
peakski sööma just kollast toitu, või oligi banaan 
laste lemmiksupiste. Ühiselt lauldi paar laulu, 
lausuti õnnitlussõnad ja lõpetuseks said krõllid 
rühmas mängida. Võõras rühmas on alati tore, 
sest kõik on uus!

Nõnda mööduski krõllide kolletamispäev spor-
tides naaberlasteaias. Nüüd on küll jaksu terveks 
eesolevaks talveks. 

Aitäh sünnipäevalapsele ja palju õnne!

Otepää lasteaia õppealajuhataja MeRIKe eNNOK

Sünnipäevalised läbivad takistusrada. 
Foto: MERIKE ENNOK TULE TANTSIMA!

Ootame tantsuhuvilisi memmede tant-
surühma. Proovid toimuvad teisipäeviti

12.00 - 13.00
Tule julgelt kaasalööma!

Info: Helle Kuldmaa 5516418

Talvepealinn Otepää otsib 
jõulukuuske

Talvepealinn Otepää on asunud aktiivselt jõulu-
kuuse otsingule. Jõulupuu kaunistab jõulude ja 
uue aasta paiku Talvepealinna keskväljakut ning 
pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul. 

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 
meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar 
ja kasvama ligipääsetavas kohas. 

Jõulukuusel süttivad tuled esimesel advendil, 
27. novembril 2016. Eelmise aasta jõulupuu oli 
pärit Palupera vallast. 

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta 
kuni 16.11.2016 telefonidel 766 4821; 502 2316 
(Urmas Kuldmaa).

Otepää Linnaraamatukogus 

on 7.-13. november 2016 

inventuur.

Raamatukogu on sellel ajal suletud.

Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala 
(TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, 
aasta õpitegu, aasta koolitussõbralik organisatsioon 
ja omavalitsus. Tänavuse Valgamaa aasta õppija 
tiitli sai Eesti Suusaliidu MK etappide peakorral-
daja Jaak Mae.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni 
Andrase kodulehel www.andres.ee on Jaak Mae 
kohta kirjutatud järgmist: "Valgamaa aasta õppija 
Jaak Mae nime teab Eestimaal küll igaüks, meie 
riigile au ja kuulsust toonud suusasangari õpiteest 
ollakse aga tõenäoliselt veidi vähem kuulnud. Jaak 
möönab, et kunagi tuli kõrgkooliõpingud katkes-
tada just spotlaskarjääri tõttu, ent soov kõrghari-
dus saada ei kadunud kuhugi. Eesti Suusaliit, kus 
Jaak on maailma karika etappide peakorraldaja, on 
kindlasti saanud pädevama töötaja ja õppimine on 
palju juurde andnud ka Jaagu tegutsemisele teistes 
valdkondades. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist sel 

kevadel saadud 
b a k a l a u r e u s -
ekraad spordijuh-
timise erialal on 
andnud ka lihtsalt 
laiema maailma-
pildi. Jaagu tege-
mistest on haa-
ratud tema pere, 
sõbrad ja kollee-
gid, kes kõik on 
elanud kaasa ja 
toetanud ning keda asjaosaline ise on oma eeskuju-
ga innustanud. Olles tuntud spordiinimene, panus-
tab Jaak ka oma kodupiirkonna arengusse, tänu 
õpingutele juba süsteemsemal moel, tehes vaba-
tahtlikku tööd ning aidates kõikjal, kus tema nõu 
ja abi vajatakse. Jaak on rohkem tegude kui jutuini-
mene ja võtab asjad lühidalt kokku.

Jaak Mae esitas aasta õppija kandidaadiks 
Otepää Vallavalitsus. 

Esimest korda anti TÕN raames välja aasta 
raamatukogu tiitel. Eesti parimad selgusid 14. 
oktoobril 2016 TÕN-i avaüritusel Tartu Ülikooli 
Narva kolledžis. 

Valgamaa parimad: 

Aasta õppija: Jaak Mae, aasta koolitaja: Jane 
Talvik, aasta raamatukogu: Valga keskraamatu-
kogu, aasta koolituskoolitussõbralik omavalitsus: 
Valga linnavalitsus, aasta koolitussõbralik orga-
nisatsioon: Valgamaa kutseõppekeskus, aasta 
õpitegu: Tiina Loomemaja.

MONIKA OTROKOVA

Jaak Mae on Valgamaa Aasta õppija

20.11.2016 kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teater

Miro Gavrani komöödia “Kõik meestest”. 

Lavastaja Eero Spriit
Osades: Tarvo Krall, Raivo Mets ja Janek Sarapson.

Miro Gavran on tänapäeva üks populaarsemaid Horvaatia kirjanikke, kelle 
mitmekülgse loomingu hulka kuulub ligikaudu 40 näidendit. “Kõik mees-
test” on eluline, lõbus ja ootamatuid üllatusi pakkuv näidend, kus põimuvad 
viis erinevat lugu ja viisteist tegelaskuju, keda kehastavad kolm näitlejat. 

Millised nad on, need meie kaasaegsed mehed? Kuidas nad elavad? 
Millest mõtlevad? Millised küsimused ja probleemid neid huvitavad? Mida 
nad mõtlevad armastusest ja kuidas armastavad? Kuidas nad suhtuvad seksi 
ja kellega unistavad seksida?

Paraku pole unistuste järgi elamine enamasti võimalik, sest elu pisiasjad 
teevad omad korrektuurid. Ükskõik, kas tehakse head või halba, ollakse aus 
või silmakirjalik, kutsub see esile vastureaktsiooni. Armastust ei ole vihkami-
seta, sõprust konkurentsita ega noorust vanaduseta.

“Kõik meestest” jutustab meile sõbralikult enesekriitilise loo meheks ole-
misest, mis toob suule muheda naeratuse, aga silmanurka ka härda pisara. 
Olgu kuidas on, aga ilma meeste striptiisita ei saa me seekord kuidagi 
hakkama.

Pilet 15/13 eurot. Sooduspilet kehtib tudengitele, õpilastele, pensionäridele. 
Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.
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Otepää ja Sangaste ühinemisleping läheb avalikule väljapanekule

V õttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi 
haldusjaotuse seaduse § 91, haldusreformi seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soo-
dustamise seaduse, Sangaste Vallavolikogu 17. märtsi 2016. a otsuse nr 13 „Haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“, Otepää 
Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a otsuse nr 1-4-20 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirää-
kimiste alustamisega nõustumine“ ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Sangaste 
vald ja Otepää vald (edaspidi nimetatud Lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi 
nimetatud Leping):

1. ÜldSÄTTEd

1.1 Leping sätestab Lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste ühinemi-
se aja ja eesmärgid, moodustatava omavalitsusüksuse õigusliku staatuse, nime, sümboolika kujundamise, 
piirid, ühinenud omavalitsusüksuse õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised 
ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike teenuste osutamise põhimõtted vald-
konniti, omavalitsusüksuse teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühine-
mistoetuse kasutamise.

1.2 Uue haldusüksuse eesmärkide elluviimisel, tegevussuundade kavandamisel, kohalikule omavalitsuse-
le pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite kasutamisel lähtub uue 
omavalitsusüksuse volikogu Lepingu kehtivuse ajal käesolevas Lepingus sätestatust.

2. ÜHINEmISE aEG

Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 2017. aasta kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval. Nimetatud hetkest omab uus omavalit-
susüksus kõiki Lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning lähtub käesolevas Lepingus kokkulepitust.

3. ÜHINEmISE EESmÄrGId

3.1 Lepinguosaliste seatavad ühinemise eesmärgid on:
3.1.1 uus omavalitsusüksus on terviklik ja loogiliselt hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt 

ja territoriaalselt sidus piirkond, mis võtab arvesse ajaloolist asustust, inimeste igapäevaliikumisi ning seab 
keskmesse omavalitsuse tasakaalustatud arengu koos hästi funktsioneeriva vallakeskuse ja küla või külade 
rühma katva kogukondade eripära arvestavate teenuskeskuste võrgustikuga;

3.1.2 kõigile elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalike teenuste osutamine lähtuvalt nende õigusta-
tud vajadustest ning igapäevateenuste pakkumine kodanikele võimalikult lähedal;

3.1.3 suurem esindus- ja osalusdemokraatia, elanikele paremad võimalused omavalitsusüksuse kui 
terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste üle otsustamisel, kodanikualgatusel põhinevate 
kogukonnapõhiste initsiatiivide esitamisel ja elluviimisel;

3.1.4 piirkondlike traditsioonide ja piirkonna arengupotentsiaali parem kasutamine vallaelanike põhjen-
datud huvide kaitsel ja ettevõtlikkusele soodsa arenguruumi loomine piirkonna maine ja konkurentsivõime 
kasvatamiseks;

3.1.5 omavalitsusüksuse parem majanduslik, poliitiline ja valitsemise suutlikkus läbi kompetentse ja moti-
veeritud ametkonna, tõhusa juhtimise ja laialdase koostööpartnerluse nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel 
tasandil.

4. uuE OmaValITSuSÜKSuSE NImI, PIIrId, ÕIGuSlIK STaaTuS 
Ja SÜmbOOlIKa

4.1 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuva uue omavalitsusüksuse nimi on 
Otepää vald (edaspidi nimetatud Vald).

4.2 Valla territoorium moodustub Lepinguosaliste territooriumi summana ja Valla administratiivpiir 
kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri. Otepää linn on Valla keskuseks ja säilitab asustusük-
suse staatuse vallasisese linnana.

4.3 Lepinguosaliste ühinemise ning nende baasil uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetatakse 
ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus. Vald on kõigi nimetatud ühi-
nevate omavalitsusüksuste õigusjärglane.

4.4 Valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni 
lähtutakse Otepää valla põhimäärusest.

4.5 Valla juriidiliseks aadressiks on Lipuväljak 13, Otepää linn.

4.6 Valla sümboolika (vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras ja sümboolika kinnitab Valla volikogu 
pärast ühinemist. Konkursikomisjon alustab tööd pärast Lepinguosaliste volikogude otsuste vastuvõtmist 
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes 
kasutatakse piirkonna identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni kasu-
tatakse Otepää valla kehtivat sümboolikat.

5. HalduSTErrITOrIaalSE KOrralduSE muuTmISEGa KaaSNEVaTE 
ÕIGuSaKTIdE Ja dOKumENTIdE KEHTIVuS

5.1 Valla tegevus lähtub kohalikule omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seadustega, nende alusel välja 
antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ja vallaelanike õigustatud vajadustest 
ning lähtub käesolevas Lepingus sätestatud kokkulepetest.

5.2 Lepinguosaliste õigusaktid kehtivad edasi kuni ühinenud Valla õigusaktide kehtestamiseni selle 
Lepinguosalise territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ei ole vastuolus käesoleva Lepinguga.

5.3 Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja hallata-
vad asutused lähevad Vallale üle Lepingu punktis 2 sätestatud ajal.

5.4 Valla arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Lepinguosaliste arengu-
kavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati. Kuni Valla arengu-
kava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel ja eelarve koostamisel kõigi Lepinguosa-
liste arengukavadest.

5.5 Lepinguosaliste kõik hallatavad asutused lähevad Valla alluvusse, ametiasustuste tegevus lõpetatakse 
või reorganiseeritakse.

5.6 Käesoleva Lepingu Lepinguosaliste volikogude poolt kinnitamise päevast alates kuni Valla volikogu 
valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kon-
sensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1-3, 
52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõud-
vate pikaajaliste kohustuste võtmise.

6. Valla JuHTImISSTruKTuur Ja OrGaNISaTSIOONIlISEd 
ÜmbErKOrralduSEd

6.1 Valla volikogu koosseisus on 17 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas. 2017. aasta voli-
kogu valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude valimistel toimunud valimisjaoskonda-
de asukohtades. Vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõt-
teid.

6.2 Seatakse eesmärgiks, et vallavalitsus kui ametiasutus kujundatakse põhimõttel, et poliitilised ja hal-
dusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Vallas kujundatakse töökorraldus selliselt, et oleks tagatud koha-
like kodanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides, et aidata kujunda-
da arvamusi ja koguda sisendeid ning tagasisidet otsustusorganitele piirkonna tervikliku arengu küsimuste 
lahendamiseks ja halduse/valitsemise kvaliteedi kohta.

6.3 Valla juhtimine kujundatakse mitmetasandiliselt, kus strateegiline juhtimine ja teadmiste põhised 
teenused on tagatud Valla keskuses ning kogukonnakesksed küsimused lahendatakse võimalikult elaniku, 
ettevõtja või asjakohase kodanikuühenduse ligidal. Selleks luuakse teenuskeskused (vähemalt üks teenus-
keskus asukohaga Sangaste alevikus). Teenuskeskuste toimepiirid ei pea kattuma Lepinguosaliste admi-
nistratiivpiiridega.

6.4 Teenuskeskuses osutatavate teenuste hulk ja töötajate arv sõltub teenuspiirkonna elanike vajadustest 
ja haldusülesannete täitmise otstarbekusest kohapeal. Teenuskeskuste töökorraldus kujundatakse selliselt, 
et oleks tagatud teenuste osutamise kõrvalt kohalike elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja üleval-
lalistes otsustusprotsessides ning mille kaudu antakse informatsiooni otsustusorganitele (volikogu, volikogu 
komisjonid, vallavalitsus) valla tervikliku ja tasakaalustatud arengu teostamiseks.

6.5 Lepinguosaliste ametiasutuste teenistujad jätkavad oma endises teenistusvaldkonnas juhul, kui Valla 
ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate tee-
nistusse võtmise vajadusel leitakse personal võimalusel eelkõige asutusesisese valiku teel, et tagada info, 
teadmiste ja oskuste  säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.

6.6 Lepinguosaliste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle Vallale. Töölepingu tingimused, mis keh-
tisid enne ühinemist senise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele 
tööandjale.

6.7 Kui teenistuja senine ametikoht Valla uue ametiasutuse koosseisus ühinemise hetkest ühe aasta 
jooksul koondatakse, makstakse teenistujale teenistusest vabastamisel seaduses sätestatud tingimustel 
koondamishüvitist ning vähemalt üle ühe aastase teenistuse korral täiendavat hüvitist nelja kuu põhipalga 
ulatuses.

Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu projekt

Otepää vallavolikogu otsustas oma 17. oktoobri 
istungil saata Otepää vallav ja Sangaste valla ühi-
nemislepingu avalikule väljapanekule. Avalik väl-
japanek kestab 19. oktoobrist kuni 8. novembrini 
2016.

Sangaste vallavolikogu tegi selle aasta kevadel 
Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste, Õru val-
lavolikogudele ühinemisettepaneku. 

Tänaseks päevaks on ühinemiseks valmis kaks 
valda – Otepää ja Sangaste vald ning Palupera 
vallast Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla 

ja Räbi küla.
Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda ütles, 

et ühinemisläbirääkimised on jõudnud lõpusirgele. 
„Volikogu istungil otsustati, et ühinemisleping 

on küps avalikule väljapanekule saatmiseks. Väl-
japaneku ajal on võimalik lepingu osas esitada 
ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast lepingu ava-
likustamise perioodi toimub ühinemise-teemali-
ne rahvaküsitlus, seejärel suunatakse leping koos 
parandusega volikokku vastuvõtmiseks,“ selgitas 
Siim Kalda. „Ühinemislepingus oleme kokku lep-

pinud, et kõik koolid, seltsimajad, noortekesku-
sed, raamatukogud ja teised inimestele olulised 
kohad jätkavad tegevust vähemalt senises mahus. 
Soovime riigi poolt algatatud haldusreformiga saa-
vutada meie piirkonnale maksimaalse kasu. Oleme 
seadnud eesmärgiks, et omavalitsuse pakutavad 
teenused oleksid kvaliteetsed ja muutuksid veel 
paremini kättesaadavamaks“

Ühinemislepingu ja selle lisadega on võimalik 
tutvuda Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraa-

matukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää 
valla veebilehel www.otepaa.ee.

 Ühinemislepingu ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtaeg on 8. november 2016. Ette-
panekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult 
Otepää Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@
otepaa.ee või postiaadressil Lipuväljak 13 Otepää 
vallasisene linn Otepää vald 67405.

MONIKA OTROKOVA



27. oktoober  2016 5Ü H I N E M I S L E P I N G

7. aValIKE TEENuSTE OSuTamINE Ja arENdamINE

7.1 Hariduse osutamise põhimõtted

7.1.1 Kõigile lastele tagatakse lasteaiakoht ja heal tasemel ettevalmistus kooliks.
7.1.2 Lastele tagatakse võimalus omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal 

ning gümnaasiumiharidust Otepää linnas.
Selleks korraldatakse väljaspool Otepää linna elavate õpilaste igapäevane vedu lähimasse Valla kooli ja 

tagasi koju. Õpilastranspordi korraldamisel peavad transpordiringid olema mõistliku pikkusega (sõiduajaga 
kuni 45 min) ning arvestama koolipäeva algust ja lõppu. Õpilastransport säilitatakse vähemalt omavalitsuste 
ühinemisele eelnenud tasemel.

Õpilastele, sh hariduslike erivajadustega õpilastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja koolide baasil 
võimetekohaseid ja paindlikke õpitingimusi ja tugiteenuseid.

7.1.3 Haridusvaldkonnas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad, motiveeritud õpetajad ja head tun-
nustatud spetsialistid.

7.1.4 Tunnustatakse parimaid õppureid ja pedagooge, töötatakse välja vastav kord.
7.1.5 Väärtustatakse hariduse praktilisust, mille tarvis arendatakse haridusasutuste koostööd ettevõtja-

tega.
7.1.6 Haridusvõrgu strateegia ja võrgu arendamise vajadus töötatakse välja esimese aasta jooksul peale 

ühinemist.

7.2 Alusharidus

7.2.1 Lasteaiakohtade pakkumine korraldatakse kodule lähedasema lasteaia põhiselt. Vallas jäävad tegut-
sema kõik lasteaiad: Otepää Lasteaed (Pähklikese maja, Võrukaela maja), Pühajärve Põhikooli lasteaia osa 
ja Keeni Põhikooli lasteaia osa.

7.2.2 Võetakse kurss lasteaia ja üldhariduskoolide pedagoogide palgamäärade ja tasustamise põhimõtete 
ühtlustamisele.

7.3 Üldharidus

7.3.1 Olemasolev koolivõrk koos olemasolevate kooliastmetega säilitatakse järgmises koosseisus: Otepää 
Gümnaasium (12 klassi), Pühajärve Põhikool (9 klassi) ja Keeni Põhikool (9 klassi).

7.3.2 Vallas tagatakse gümnaasiumihariduse andmise säilimine ja gümnaasiumi atraktiivseks muutmine.
7.3.3 Õpilastele kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud Valla sise-

selt. Gümnaasiumi astmes väljaspool Valda õppivatele õpilastele kompenseeritakse ühistranspordi kulud 
osaliselt vajaduspõhiselt.

7.4 Huviharidus ja huvikoolid

7.4.1 Huvikoolina jätkab tegevust Otepää Muusikakool. Toetatakse üldhariduskoolides ja kultuurimaja-
des huviringide tegevuse jätkamist.

7.4.2 Töötatakse välja huvikoolides õppijate ja huvihariduse omandajate toetamise kord.

7.5 Noorsootöö

7.5.1 Tööd jätkavad Otepää Avatud Noortekeskus ja piirkondlikud noortekeskused (nt Keeni külas).
7.5.2 Toetatakse võimalusel noorteühendusi ning jätkatakse noorte malevate, töö- ja puhkelaagrite kor-

raldamist ja toetamist.
7.5.3 Soodustatakse noorte aktiivset osalemist kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel.

7.6 Raamatukogud

7.6.1 Tööd jätkavad kõik ühinemise hetkel tegutsevad raamatukogud vastavalt piirkonna vajadustele: 
Otepää Linnaraamatukogu, Pühajärve Raamatukogu, Sangaste Raamatukogu ja Keeni Raamatukogu.

7.6.2 Raamatukogudele kirjanduse ja perioodika ostmiseks antav rahaline toetus säilitatakse vähemalt 
omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.

7.6.3 Eesmärgiks on raamatukogude arendamine multifunktsionaalsemaks (külakeskus, postiteenus, 
kohvik, infopunkt jms).

7.7 Kultuur, sport ja vaba aeg

7.7.1 Tööd jätkavad kõik kultuurimajad koos nendes välja kujunenud tegevustega ning uute vaba aja 
tegevuste arendamisega: Otepää Kultuurikeskus ja Sangaste seltsimaja. Soodustatakse piirkondliku kultuu-
ri väljakujunenud tavasid, tegevuste säilimist. Oluliseks peetakse kultuuritöö koordineerimist.

7.7.2 Jätkatakse ühinemise ajal tegutsevate seltside, seltsingute ning kultuuri- ja spordigruppide toetamist 
omavalitsuste ühinemisele eelnenud tasemel.

7.7.3 Toetatakse Valla ja kogukondade identiteeti, kultuuripärandit ja külaliikumist tutvustavate sünd-
muste korraldamist. Toetatakse piirkondade kultuuripärandi säilimist ja arendamist.

7.7.4 Jätkatakse piirkondlike, ülevallaliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ning spordiürituste korraldamist ja 
toetamist (sh külapäevad, spordipäevad). Soodustatakse uute kultuuri- ja sporditraditsioonide tekkimist.

7.7.5 Tegutsemist jätkavad spordihooned ja -baasid, rajatud puhkealad ning kõik spordiväljakud ja 
koolide võimlad.

7.7.6 Töötatakse välja spordiklubide, kultuuriseltside ja -kollektiivide toetamise aluspõhimõtted ja nende 
valla eelarvest rahastamise mehhanism, arvestades võimalusel siiani piirkondades väljakujunenud olukorda 
ja põhimõtteid. Luuakse kultuuri ja spordi täiendavaks rahastamiseks ja lisakapitali kaasamiseks fondid.

7.7.7 Toetatakse muuseumide ja teiste piirkondlikku ajalugu tutvustavate asutuste tegevust.
7.7.8 Toetatakse kirikute ja nende halduses olevate kalmistute tegevust vähemalt omavalitsuste ühinemi-

sele eelnenud tasemel.

8. KOOSTÖÖ KOdaNIKEÜHENduSTEGa Ja KÜlalIIKumINE

8.1 Toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja külaliikumist. Toetatakse külakeskuste tegevuse jätkamist.
8.2 Töötatakse välja kodanikeühendustele toetuste andmise kord ja külaliikumise arendamise põhimõt-

ted.

9. SOTSIaalNE TurValISuS Ja ESmaTaSaNdI TErVISHOIu 
KOrraldamINE

9.1 Luuakse elanikule hästi kättesaadav ja lihtsasti arusaadav sotsiaalteenuste ülevaade (sh internetipõ-
hine).

9.2 Säilitatakse vajaduspõhine optimaalne sotsiaalhoolekande süsteem. Toetatakse tervisekeskuste, 
perearstikeskuste ja hoolekandekeskuste tegevuse jätkamist. Abivajajatele ja eakatele tagatakse kvaliteet-
ne teenus ja selle osutamisel lähtutakse vajaduspõhisusest ning lähedusest, eesmärgiga kindlustada teenuste 
kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt samal tasemel kui enne ühinemist. Valla arengukavas nähakse ette sot-
siaalteenuste edasiarendamise põhimõtted.

9.3 Ühtlustatakse sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määrad ja töötatakse välja toetuste maksmise ja 
teenuste osutamise kord, mille koostamisel arvestatakse Lepinguosaliste tänaseni osutatud teenuseid ja 
makstavaid toetusi ning ühtlustatakse teenuste osutamise kvaliteedinõuded.

9.4 Sotsiaalteenuste osutamist jätkatakse väljakujunenud kohtades (sh teenuskeskustes).
9.5 Säilitatakse võimalusel perearsti teenuste kättesaadavus samades kohtades (Otepää linn, Sangaste 

alevik, Keeni küla). Tõhustatakse abinõusid elanikele eri- ja üldarstiabi kättesaadavuse tagamiseks (nt trans-
port).

9.6 Oluliseks peetakse rahvatervise alase tegevuse laiendamist. Keskne eesmärk on suurendada elanike 
terviseteadlikkust ja viljeleda tervist edendavaid eluviise. Selleks korraldatakse ja viiakse läbi üritusi, koo-
litusi.

10. maJaNduS

10.1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

10.1.1 Investeeringute tegemisel lähtutakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavades püstita-
tud eesmärkidest ning Eesti Keskkonnastrateegias sätestatud nõuetest. Rahastamisse kaasatakse vahendeid 
Euroopa Liidu struktuurifondidest, Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja teistest rahastusallikatest.

10.1.2 Töötatakse välja Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.
10.1.3 Jätkatakse hajaasustuse programmi toetamist.

10.2 Jäätmekäitlus

10.2.1 Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse riigihange võimalusel koostöös 
teiste omavalitsusüksustega.

10.2.2  Jätkatakse koostööd korraldatud jäätmeveo ja pakendiringluse osas. Korraldatakse võimalusel 
jäätmete kogumisringe ning arendatakse jäätmejaamade tööd.

10.3 Kohalikud teed, tänavad ja tänavavalgustus

10.3.1 Tagatakse teede ja tänavate hooldus, remonditööd ning rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus 
ning haljastus ja heakord teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel. Töötatakse välja Valla 
teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava.

10.3.2 Oluliseks peetakse liiklusohutust ja kergliiklusteede tervikliku võrgustiku väljaehitamist. Eesmär-
giks võetakse pooleliolevate kergliiklusteede väljaehitamine. Võimalusel toetatakse maapiirkonnas eratee-
de remonti hajaasustuse programmi kaudu.

10.3.3 Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel ühtlustatakse hetkel kehtivad 
põhimõtted, hankekorrad ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.

10.3.4 Tagatakse tänavate valgustamine vähemalt omavalitsuste ühinemise eelses mahus ning arendatak-
se uusi energiasäästlikke lahendusi, mis ei välista ka tänavavalgustuse võrgustiku laiendamist.

10.4 Ühistransport

10.4.1 Parandatakse vallasisest ühistranspordiga liikumise võimalust ja luuakse ühtne ühistranspordi kor-
raldus. Vallasisene ühistransport (ka õpilasliinid) ühildatakse maakondliku ühistranspordi korraldusega sel-
liselt, et reisijateveo liinid ja sõidugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste vajadustele.

10.4.2 Tagatakse Valla keskuse ja piirkondlike keskuste vaheline ühistranspordi korraldus kombineeritult 
riikliku ühistranspordi võrgustiku, Valla poolt täiendavalt hangitavate transporditeenuste, nõudetaksode, 
sõidujagamise vms teenustega. Eesmärgiks seatakse Valla poolt korraldatud tasuta ühistransport ülalpool 
nimetatud keskuste vahel.

Tagatakse bussiootepaviljonide remont ja korrashoid ning bussiootepaviljonide kujundamisel lähtutakse 
piirkonnale iseloomulikest kujunduselementidest.

10.4.3 Taotletakse riigiteede tolmuvabaks ehitamist.

10.5 Elamu- ja kommunaalmajandus ning heakord

10.5.1 Koostatakse Valla poolt osutatavate elamu- ja kommunaalteenuste osutamise finantsmajandus-
lik analüüs ja põhjendused ning sellest lähtuvalt leitakse sobilikud lahendused valdkonna arendamiseks. 
Analüüs ja ettepanekud esitatakse esimese aasta jooksul peale ühinemist.

10.5.2 Oluliseks peetakse munitsipaalomandisse kuuluvate hoonete ja soojusettevõtete tootmise tehni-
liste lahenduste energiasäästu suurendamist. Selleks esitatakse projektitaotlusi kaasrahastuse saamiseks, sh 
Euroopa Liidu struktuurifondidest. Töötatakse välja energeetika arengukava.

10.5.3 Valla poolt hooldavate rajatiste ja haljasalade hooldamine jätkub vähemalt senisel tasemel. Ees-
märgiks võetakse teenuse mõistlik ühtlustamine ja kvaliteedi tõus.

10.6 Korrakaitse ja turvalisus

10.6.1 Toetatakse politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride tegevust, et tagada kohapeal võimekus 
õigeaegseks ja tõhusaks reageerimiseks. Avaliku korra, turvalisuse ja kriisijuhtimise tagamiseks vallas 
luuakse ühtne süsteem.

10.6.2 Oluliseks peetakse vabatahtlikkuse alusel turvalisuse ja korrakaitse toetamist (abipolitseinikud, 
vabatahtlikud päästjad, kaitseliitlased jms).

10.6.3 Arendatakse välja ühtne turvakaamerate võrgustik.
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11. ETTEVÕTluSKESKKONd

11.1 Tehakse koostööd Töötukassaga vallaelanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel, et suurendada 
ettevõtlusaktiivsust ja suurendada elanike tööhõivet.

11.2 Vallavalitsuse poolt viiakse regulaarselt läbi ettevõtjate ümarlaudasid ja ideetalguid, et rakendada 
parimaid lahendusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja vallaelanike töövõimaluste mitmekesistamiseks.

11.3 Luuakse info- ja suhtlusportaal, mis vahendab vallasisese teenuse pakkujat ja teenuse soovijat.
11.4 Seatakse eesmärgiks teenindada kodanikke ja ettevõtjaid võimalikult lühikese aja jooksul ning 

vähendada bürokraatiat.
11.5 Tihendatakse koostööd Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaametiga.

12. Valla INFOlEHT Ja KOmmuNIKaTSIOON

Vallal on oma infoleht, mille väljaandmist jätkatakse Otepää Teataja baasil. Valla tegevus avalikustatakse 
veebilehel ja tagatakse info operatiivne edastamine.

13. KuulumINE OrGaNISaTSIOONIdESSE Ja VÄlISSuHTEd

Valla kuulumise organisatsioonidesse ja koostöölepingute jätkamise otsustab Valla volikogu arvestades 
varasemalt väljakujunenud suhteid ja koostööd.

14. ÜHINEmISTOETuSE KaSuTamINE Ja INVESTEErINGud

14.1 Riiklikku ühinemistoetust kasutatakse Valla õigusaktide ühtlustamiseks, vajalike arengudokumen-
tide ja analüüside koostamiseks, registrite ühildamiseks, kommunikatsiooni- ja tehnoloogiliste vahendite 
ning tarkvara soetamiseks, Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks ja pro-
jektide omaosaluse finantseerimiseks.

14.2 Investeeringuid tehakse järgides Valla tervikliku tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades 
Lepinguosaliste arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, siiani tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning 
arvestades majanduslikke võimalusi.

14.3 Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetsete infrastruktuuri objektide 
kaasajastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist, elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele suunatud 
objektide ehitust.

14.4 Valla arendamiseks taotletakse siseriiklike ja rahvusvaheliste programmide vahendeid.

15. VaIdluSTE laHENdamINE

Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

16. muud TINGImuSEd

16.1 Leping kehtestab Lepinguosaliste kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad Lepingu 
tingimusteta täitmise. Kui Valla õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse Leping 
ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust.

16.2 Leping on koostatud kahes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest iga Lepinguosaline 
saab ühe originaali. Lepingu koopia edastatakse Valga maavanemale ning avalikustatakse Lepinguosaliste 
veebilehel ja avaldatakse Riigi Teatajas.

16.3 Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistavad ette Lepinguosaliste volikogude otsustega moo-
dustatud haldusreformi komisjonid.

17. lEPINGu JÕuSTumINE Ja KEHTIVuS

17.1 Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud Lepinguosaliste volikogud oma otsusega.
17.2 Leping jõustub 2017. aasta Valla volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ja kehtib järg- 

mise Valla volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
17.3 Lepingu muutmiseks on vajalik Valla volikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteena-

mus.

18. lEPINGu lISad

Käesoleva Lepingu lisadeks on:
Lisa 1 Seletuskiri Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule
Lisa 2 Sangaste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 3 Otepää valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 4 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 5 Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020
Lisa 6 Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise 

tulemuse õiend 
Lisa 7 Otepää valla ja Palupera valla kokkulepe piiride muutmise osas

Praegu on ühinemi-
seks valmis kaks valda 
– Otepää ja Sangaste 
vald ning Palupera 
vallast Lutike, Makita, 
Miti, Neeruti, Nõuni, 
Päidla ja Räbi küla.

Puka Vallavolikogu 
nõustus 14. oktoobril 
Meegaste küla idaser-
vas asuvate maaüksus-
te arvamisega Otepää 
valla koosseisu.

Otepää

Sangaste

Palupera

Pastaku küla

Mäelooga küla

Hellenurme küla

Urmi küla

Palupera küla
Atra küla

Astuvere küla

Miti küla

Räbi küla

Päidla küla
Nõuni küla

Makita küla

Lutike küla

Neeruti küla

JAH Otepääle
JAH Elvale
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Palupera Vallavolikogu istungil

13. oktoobril otsustati:
n	 Võtta vastu „Palupera valla eelarvestra-

teegia aastateks 2017–2021“.
n	 Koormata isikliku kasutusõigusega Elekt-

rilevi OÜ kasuks Palupera valla munitsipaalo-

mandis olev maaüksus Hellenurme-Palu-Räbi 

tee, katastritunnus 58201001:0047, maa-ala 

suurus on 553 m2.
n	 Lubada vallavalitsusel pikendada Jaan 

Alataloga 28. aprillil 2015. a. sõlmitud rendile-

pingut nr 5-2/4 tähtajani 31.12.2026. a. 
n	 Lõpetada ühinemisläbirääkimised 

Otepää Vallavolikogu ettepaneku alusel.
n	 Korraldada küsitlus Palupera valla 

elanike arvamuse väljaselgitamiseks Elva 

linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja 

valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla 

ühinemise kohta ühiseks omavalitsusüksuseks.
n	 Kinnitada Palupera valla 2016. aasta II 

lisaeelarve.
n	 Sihtfinantseerida Osaühingu 

PALU-TEENUS projektide teostamist projek-

tide kaasfinantseeringu tasumisega summas 3 

661 eurot. 

Palupera Vallavalitsuse istungil 

12. oktoobril 2016 otsustati:
n	 Kiita heaks ja kinnitada hajaasustuse pro-

grammi toetuse saaja Tarmo Märss projekti 

„Lande talu kanalisatsioon“ esitatud aruanne.
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitu-

misest Räbi külas kinnistu omanik ajavahemi-

kul 14.10.2016-01.04.2017.
n	 Pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut 

T.T-ga tähtajaga kuni 13.10.2019.
n	 Nimetada Palupera vallavalitsuse esin-

dajaks Mittetulundusühing Hellenurme Mõis 

eralasteaia nõukogusse 2016/2017 õppeaastaks 

vallavanem Terje Korss.
n	 Väljastada H.K-le kasutusluba Nõuni 

külas valminud elamule.
n	 Registreerida T.M-lt laekunud kasutus-

teatis valminud reovee kohtpuhastile Neeruti 

külas.
n	 Väljastada E.J-le raieluba Hellenurme 

külas asuval kinnistul puude raieks.
n	 Määrata Palupera külas asuva Vaino kin-

nistu katastriüksusele sihtotstarbed: maatulun-

dusmaa 75% ja tootmismaa 25%.
n	 Määrata

- oktoobrikuul vajaduspõhine peretoetus 16-le 

isikule kogusummas 1170 eurot,

- toetus majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele summas 20 eurot,

- õppetoetust kümnele õppurile kogusummas 

400 eurot.

21. oktoobril 2016 otsustati:
n	 Määrata ja maksta oktoobrikuul 

- hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 

301,64 eurot, 

- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogu-

summas 224,94 eurot,

- toimetulekutoetust 4-le perele kogusummas 

905,82 eurot,

- ühekordseid sotsiaaltoetusi 3-le isikule kogu-

summas 120,75 eurot.
n	 Määrata haldusterritoriaalse korralduse 

ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva 

elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlus-

punktis Hellenurme Kultuurimajas küsitluse 

toimumise ajaks 11.11.2016 kell 10.00-20.00 ja 

13.11.2016 kell 9.00-17.00. Moodustada küsitlu-

se läbiviimiseks 5-liikmeline komisjon koossei-

sus: Marina Lehismets, Maire Lemberg, Heli 

Elbson, Toomas Kikas, Marika Viks.
n	 Tunnistada Nõuni Maakultuurimaja 

tulekindlate kardinate, lavamehhaanika ja val-

gustuse hanke edukaks pakkumuseks SHOW-

TECH OÜ (11407621)  pakkumus maksumu-

sega 4 164,31 eurot, millele lisandub käibemaks 

20%.  

AMETLIK INFO

HEI-HEI TORE RAHVAS!

Kui sul on soovi Nõuni kultuurimajas meie 
vahva seltskonnaga liituda, 

siis ootame...

esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18 
AEROOBIKA

kolmapäeval kell 19 
naiskoor HELLETAJAD 

(Hellenurme kultuurimajas)

neljapäeval kell 10.30 
NAISTE LAULUANSAMBEL

neljapäeval kell 18 
LASTE LAULURING

neljapäeval kell 19 
LINETANTS

Memme-taadi sügispidu Hellenurme lasteaias

Lapse jaoks on tema ema ja isa väga kallid, kuid 
samamoodi on kallid ka vanavanemad, kellel on lapse 
elus oluline roll. Vanavanematel on see, mida vane-
matel sageli veel pole – aeg ja elutarkus. Pealegi teab 
vanaema sada muinasjuttu, laulab unelaulu ja küpse-
tab maailma parimaid pannkooke. Vanaisa aga oskab 
leiutada ja ehitada põnevaid seadeldisi, temaga on 
tore kalal käia ja vana-aja lugusid kuulata. 

29. septembril täituski Hellenurme mõisamaja 
südamesoojuse ja rõõmuga – meile tulid külla laste 
vanaemad ja vanaisad. Lapsed esinesid väikese etteas-
tega ja memmed-taadid meenutasid, milliseid mänge 
nemad lapsepõlves mängisid ja millised olid tolleaja 
mänguasjad. Nii mõnigi poiss ja tüdruk tegi suured 
silmad kui kuulis, et näiteks puslede ja arvutitega siis 
veel üldse ei mängitud. 

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Üheskoos meisterdati vahtraleht-
edest roosikimpe, lauldi-tantsiti ja söödi 
kringlit. Pidu ilmestasid näitused sügi-
sandidest ning memme-taadi lapsepõl-
vefotodest. Peolt lahkumine aga nõudis 
osavust – garderoobini tuli liikuda tam-
metõru lusikal – see oli justkui pilet 
peolt koju. 

Olgem ikka tänulikud vanavane-
mate jagatud hoole ja armastuse eest! 
Täitkem nende päevi hea sõna ja kallis-
tusega – nii valmistame nende elusügi-
sesse palju rõõmu. 

KäThlIN NAARIsMA
hellenurme lasteaia muusikaõpetaja

Ühinemisläbirääkimised Elva suunal on jõudnud 
etappi, kus ühinemislepingu eelnõu ja selle lisad 
on avalikult välja pandud ning kõik ettepanekud ja 
kommentaarid on oodatud kuni 31.10.2016. Novem-
bris toimuvad kõikides ühinevates omavalitsustes 
rahvaküsitlused, selgitamaks välja elanike arvamus 
ühinemise küsimuses ning eelistus uue ühendoma-
valitsuse nime osas (seetõttu antakse igale küsitlu-
sele tulijale 2 küsitlussedelit). Võimalikeks nime-
variantideks on “Elva vald” või “Lääne-Tartumaa 
vald”. Osaleda saavad kõik 16-aastased ja vanemad 
Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja 
valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla elanike 

Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka 
valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise rahvaküsitlus

registrisse kantud elanikud. 

Palupera valla elanikud (ka Otepää vallale haldus-
reformi käigus üleantavate külade elanikud) saavad 
küsitlusest osa võtta 11. ja 13. novembril Hellenurme 
Kultuurimajas avatud küsitluspunktis. Küsitluspunkt 
on esimesel küsitluspäeval, reedel 11.novembril, 
avatud kell 10-20.00 ja teisel, pühapäeval, 13. novem-
bril, kell 9-17.00. Juhul kui isik ei saa terviseseisundi 
tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, 
on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus 
täitmiseks. Taotlus  tuleb esitada komisjonile või val-
lasekretärile 13. novembriks hiljemalt  kell 14.00 tele-

foni teel 7679502 või e-postile palupera@palupera.ee.

Pärast küsitlustulemuste kinnitamist kõikide omava-
litsuste volikogude poolt valmistatakse ette lõplikud 
materjalid ühinemisotsuse tegemiseks ning kõikide 
ühinevate omavalitsuste ühisvolikogu istung on pla-
neeritud praeguse ajakava kohaselt 14. detsembriks. 

Palupera vald liigub edasi ikka kahes menetluses – 
nn Hellenurme-Palupera piirkonna ühinemine Elva 
suunal ja nn Nõuni piirkonna üleandmine Otepää 
vallale.

KeRTu VuKs
Ühinemisprotsessi koordinaator

Muinasjutud ärkasid ellu

Kas mäletate lõbusaid Henno Käo Noorpagana lugusid või Oskar 
Lutsu Kapsapead. Avatud Hellenurme Noortekeskus mäletab ning 
need ja paljud teised muinasjutud äratati noorte poolt hoopiski 
ellu. Tegu oli ANK projektikonkursile esitatud vahva noorte ideega 
tuletada meelde vanad head muinasjutud ning neid veidi „tuunides“ 
anda neile uus elu. Lisaks melule, mida tekitas muinasjuttudele 
uue elu sisse puhumine, saadi omavahel sõpradeks. Tekkis mõnus 
meeskonnas toimetamise sünergia ja õlatunne. Boonusena val-
misid ka väikesed esinemisnumbrid, mida kõigile huvilistele juba 
oma noortekeskuse jõulupeol, detsembrikuus, maha mängitakse. 

Suur tänu ANK projektikonkursile, Palupera vallavalitsusele ning 
särasilmsetele noortele! Piletid müügil ka Nõuni kultuurimajas. Info: Marika 53465648
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Puka Vallavolikogus 

14. oktoobril
n	 Arutusel oli avaldus Meegaste küla idaservas asuvate Albi, 

Alliku, Atsi, Epsi, Koolimaa, Rebase-Tõnise, Rebase, Sikkamäe, Urmi 

maaüksuste arvamiseks Otepää valla koosseisu. Kohalike elanike 

tõmbekeskuseks on jäänud Otepää, nagu see on olnud läbi aegade ja 

vahepealsed erinevad reformid pole seda muutnud. Otepää suunal on 

elanike kogukondlik suhtlusvõrgustik (Arula küla), töökohad, arstiabi, 

päästeteenistus, lastele lähim Pühajärve kool ja lasteaed ning kauban-

dusvõrk. Avalduses on rõhutatud ajaloolist põhjendatust, mõju elanike 

elutingimustele, mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile, mõju 

transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele, mõju ettevõtluskesk-

konnale, mõju hariduslikule olukorrale. 

Nõustuti Albi, Alliku, Atsi, Epsi, Koolimaa, Rebase-Tõnise, Rebase, 

Sikkamäe, Urmi kinnistute osas valla piiri muutmisega ja nende kinnis-

tute  arvamisega Otepää valla koosseisu.
n	 KKinnitati Puka valla eelarvestrateegia  aastateks 2017-2021.
n	 Täiendati Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahen-

dite ülejäägi kasutamise korda, lisati sellesse rahaliste vahendite kasu-

tamise õigus Puka valla raske või sügava puudega lastele osutatavate 

sotsiaalteenuste arendamiseks.

Puka Vallavalitsuses 

septembris ja oktoobris
n	 Toimetulekutoetust maksti septembris ja oktoobris kahele taotle-

jale, sünnitoetust kahele ja matusetoetust ühele taotlejale, ühekordset 

toetust seitsmele taotlejale.
n	 Vajaduspõhist peretoetust makstakse IV kvartalis kahele perele.
n	 Reservfondist eraldati rahalised vahendid:

Puka kooli hoonesse automaatse tulekahjusignalisatsiooni  paigalda-

miseks summas 255,32;

kindlustamaks Puka Keskkoolile ja vallamajale kiire internetiühendus 

kaasaegse optilise kaabli tööle rakendamiseks, summas 796,08.
n	 Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseis: Jane Everst, Kertu 

Uibopuu, Milvi Rebane, Agnes Ilja, Kalev Kiisler; asendusliikmed 

Heikky Tamm ja Eva Mekk.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Puka vallas Kibena külas 

Tiigi kinnistule (katastritunnusega 60802:003:1986) üksik- elamu pro-

jekteerimiseks.
n	 Otsustati Puka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni I etapi 

töösolekuga tasuda projekti omaosaluse arveid projektijuhtimise 

teenuse lepingu alusel septembris, oktoobris ja novembris kokku 

summas 6984,00 eurot.
n	 Määrati hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Puka alevikus 

Põik tn 4, Aakre külas Oone tee 16a, Oona tee 12 ja Pedaste külas 

Roosa ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurused ning nimetused. 
n	 Määrati ühele raske puudega isikule hooldaja.
n	 Kinnitati Ruuna külas asuva Ala-Savioru maaüksusel asuva kor-

terelamu korteriomandi seadmise teel erastatava ehitise aluse ja selle 

teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 7781 m2..

n	 Anti nõusolek vee erikasutusloa pikendamiseks RMK Valgamaa 

metskonnale Puka vallas Soontaga külas asuva Aakre-Saeveski pais-

järve (registrikood VEE2100410) paisutuse jätkamiseks.
n	 Puka Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitati õpilasesinduse 

esindajaks Karel Kuus.
n	 Puka Vallavalitsus taotles valla munitsipaalomandisse Puka ale-

vikus Kooli tn 7 hoonestamata ca 2 hektari suurust maaüksust. Maa-

amet Keskkonnaministeeriumi volitatud asutusena oli huvitatud sellest 

maa-alast ca 0,7 ha (piiriettepanekuga AT1606200003) suurusest osast. 

Tulenevalt sellest jaotub Puka alevikus Kooli tn 7 asuv maaüksus 

kaheks ning kummalegi maaüksusele määrati eraldi kohanimi:

Riigi omandisse jäetav maaüksus Puka alevik Kooli tn 7;

Puka valla omandisse jäetav maaüksus: Puka alevik Kooli tn 9.

AMETLIK INFO Puka raudteeülesõidukoha ajutine sulgemine seoses remondiga

Maanteeamet lubas ajutiselt sulgeda liikluseks Puka raudteeülesõidukoha seoses ülesõidu remondiga (rööbaste vahetus) riigi kõrvalmaanteel nr 
23175 Pühajärve-Pukamõisa, kilomeetril 15,2  27. oktoobril 2016 kell 18.30 kuni 20.30 ja suunata liiklus ümbersõidule mööda Puka-Kuigatsi (23204), 
Ruuna-Pringi (23142), Salaku-Kengu (23149) ja Puka-Meegaste (23146) maanteid vastavalt lisatud liikluskorraldusskeemidele.

Sporditulemusi
Valgamaa MV orienteerumises - 

3. Marchus-Joonas Koppel
Valgamaa suvemängud orienteerumises  - 

2. Marchus-Joonas Koppel 
Valgamaa koolinoorte  MV paarisorienteerumine - 

3. Karel Kuus ja Raimond Toomsalu
Valgamaa koolidevahelised MV ôhupüssist laskmine  - 

1. Sandra Kuus, Marchus-Joonas Koppel, Calvin Savi-
saa, Annebel Teder
Valgamaa koolidevahelised MV ôhupüssist laskmine - 

3. Eliise Uibo, Birgith Pedajas, Eiki Puiestee, Kristin Lai-
kask
Valgamaa koolidevahelised MV ôhupüssist laskmine indi-
viduaalselt: Sandra Kuus I, Annabel Teder III, Birgith Pe-
dajas II,  Eliise Uibo II, Calvin Savisaar II.

9. novembril toimub traditsiooniline austamisgala abielupaa-
ridele, kellel täitus või täitub tänavu 25, 50 või enam abie-
luaastat. Üritus kannab nime „Kaunimad aastad“ ja külalis-
tel tuleb Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse tulla kell 18.30. 
Traditsiooniliselt saabuvad abielupaarid saali pulmamarsi 
saatel. Osalejad saavad endale üritusest väikese meene foto 
näol. Pakutakse muusikalist naudingut, vahuveini ja torti.

Austamisgala eesmärk on tunnustada ja väärtustada 
abielu ja pere traditsioone ning teha kummardus neile, kes 
pikkade aastate möödudes on hoidnud abieluväärtust siinsel 
tuulepealsel maal. „Kaua kestnud abielu annab eluteele 
kaasa pagasi, mida kõigile jagada. Olla eeskujuks lastele, 
lastelastele ja kogu ühiskonnale. Pereväärtusi ei tohi kunagi 
tahaplaanile jätta. Sama ürituse raames kuulutab maavanem 
välja ka Valgamaa aasta isa 2016,“ ütles perekonnaseisua-
metnik Anne Puller.

Korraldajad paluvad abielupaaridel endast eelnevalt teada 
anda. „Maavalitsusel pole infot kõikide abielupaaride kohta, 
sest me ei tunne kogu Valgamaa elanikkonda. Seega on üri-
tusel osalemise eeltingimuseks registreerumine. Piduliku 

Valgamaa austab 
abielupaare

vastuvõtu paremaks organiseerimiseks soovime teada osalejate nime ja infot selle 
kohta, kus ning millal abielu sõlmiti,“ täpsustas Puller.

Abielupaarid peavad üritusel osalemiseks helistama telefonil 766 6105 (Anne 
Puller) või 766 6162 (Evi Koop). Samuti saab ennast registreerida e-maili teel: anne.
puller@valga.maavalitsus.ee.

Osalemiseks saab ennast kirja panna 31. oktoobrini.
Abielupaaride austamisgalat korraldab Valga maavalitsus aastast 2013.
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Oktoobrikuu teisel pühapäeval kogunesid valla 
koorid ja külalised Rõngus pillimuuseumis, et 
tutvuda sealsete väljapanekutega ning tutvusta-
da ka külalistele seda võrratut kohta. Kogunesid 
külalised Lätist, Tartu Vanemuise Seltsi segakoor, 
laulukoor Tarvastust, Õru laulukoor, Puka-San-
gaste-Tõlliste segakoor ning segakoor U-tuur. 
Naiskoor Lätist proovis ka, kuidas kõlab nende 
laul sellises erilises kohas. 

Edasi kulges tee Aakre rahvamajja kus toimus 
muusikapäevale pühendatud kontsert. Üllatuse-
na astusid rahva ette Vanemuise Seltsi meesan-
sambel, Puka meesansambel oli täies koosseisus 
kohal, kuna nad laulsid koos segakoor U-tuuriga, 
siis otsustasid meie mehed, et ka nemad võiksid 

Rahvusvaheline muusikapäev
esineda. Meeste laul kõlas võimsalt ja võeti vastu 
tugeva aplausiga. Seda päeva oleme tähistanud 
juba seitsmendat korda, kaks korda olnud Tsir-
guliina rahvamajas, kord Sangaste kirikus, kaks 
korda Tarvastus ja nüüd siis teist korda Pukas. 
Kogu kontsert toimus sõbralikus õhkkonnas koh-
vilaudade ääres ja lõpuks otsustati, et järgmisel 
aastal kohtutakse meie uute sõprade Läti naiskoo-
ri juures. Õhtu lõppes tantsu keerutades.

Aitäh Aarnele, kes hoolitses muusika ja pildis-
tamise eest. Aitäh kõigile lauljatele ilusa kontserdi 
eest, dirigentidele laulude õpetamise ja juhenda-
mise eest. 

Kohtume järgmisel aastal Lätis!
helgI PuNg

Väike kokkuvõte ühest koolitusest noortekas.
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Sangaste Vallavolikogus 

18.10.2016
n	 Otsustati korraldada Sangaste valla ja Otepää valla 

ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek ajavahe-

mikul 19. oktoober – 8. november 2016. a.
n	 Võeti vastu Sangaste valla eelarvestrateegia aas-

tateks 2017 – 2020.
n	 Anti Sangaste aleviku soojatorustik otsustuskorras 

SW ENERGIA OÜ kasutusse.
n	 Lõpetati Sangaste valla osalemine OÜ-s Sangaste 

Mõis, võõrandades osaühingu osa mittetulundusühingule 

Sangaste Asundused hinnaga 714 000 eurot.
n	 Otsustati võõrandada Lauküla külas asuv Lembitu 

kinnistu Rein Arengule hinnaga 2000 eurot.
n	 Otsustati võõrandada Keeni külas Võru mnt 8-2 

asuv korteriomand Maarika Vendelinile hinnaga 1000 

eurot.
n	 Otsustati võõrandada Sangaste alevikus asuva Ao 

kinnistu koosseisu kuuluv Valga mnt 9 katastriüksus 

MTÜ-le Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing hinnaga 

5300 eurot.
n	 Muudeti volikogu 26. märtsi 2013. a määrust nr 3 

“Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend”.
n	 Muudeti volikogu 21. juuli 2014. a otsust nr 22 “San-

gaste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtes-

tamine”.
n	 Muudeti volikogu 17. märtsi 2016. a otsust nr 17 

“Volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks 

kasutamise kulude hüvitise maksmine”.
n	 Muudeti volikogu 11. veebruari 2016. a otsusega nr 6 

kinnitatud vallavanema Kaido Tambergi 2016. a puhkuse 

aega.

Sangaste Vallavalitsuses 

n	 Otsustati 20. – 21. novembril 2016. a korraldada 

rahvaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Sangaste 

valla ja Otepää valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühine-

mise kohta.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Kalju Tiislerile 

Pringi külas asuval Kullamäe kinnistul suvemaja ja abi-

hoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati kasutusluba Airi Korbunile Kurevere 

külas Hõbeda kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu 

volikogu esindaja Rando Undrus, õppenõukogu esinda-

jad Pille Kits ja Ringo Saar, õpilaste esindaja Ingeri Aer, 

kooli toetavate organisatsioonide esindaja Marju Karavin, 

vilistlaste esindaja Revo Falkenberg ning vanemate esinda-

jad Rait Elvet, Jüri Hinn, Kalle Kaart, Meelis Kõiv, Ly 

Käärik, Jana Liivamägi, Kadri Luik, Raili Mandli, Anneli 

Puksov, Marge Roio, Laila Saar ja Maili Zimbrot.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 225 eurot muu 

sotsiaalse kaitse kulude katmiseks ja 6500 eurot heakorra 

kulude katmiseks.
n	 Nõustuti Risttee külas asuva Ojaperve maaüksu-

se 20,48 ha suuruse maa ostueesõigusega erastamisega 

Vambola Lepasaarele.
n	 Nõustuti kolme transpordimaa sihtotstarbega maa-

üksuse riigi omandisse jätmisega.
n	 Muudeti kolmeteistkümne katastriüksuse lähiaad-

ressi.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
n	 Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kaheküm-

nele isikule kogusummas 2914,09 eurot ja täiendav sot-

siaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetu-

lekutoetuse saajale summas 15 eurot.
n	 Määrati oktoobrikuu vajaduspõhine peretoetus 

kümnele isikule kogusummas 900 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 225 eurot.

• Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 392 

eurot.
n	 Määrati hoolekandeasutuses hooldamise toetus 

ühele isikule.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele 

isikule.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaaltee-

nuste kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 50 

eurot. 
n	 Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.

AMETLIK INFO

Sangaste  Vallavolikogu otsustas oma 18. ok-
toobri istungil saata Sangaste valla ja  Otepää 
valla ühinemislepingu avalikule väljapanekule. 

Avalik väljapanek kestab 19. oktoobrist kuni 
8. novemb- rini 2016.

Sangaste Vallavolikogu tegi selle aasta ke-
vadel Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste 
ja Õru Vallavolikogudele ühinemisettepane-
ku. Tänaseks päevaks ühinevad kaks valda – 
Otepää ja Sangaste vald ning Palupera vallast 
Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja 
Räbi küla.

Ühinemislepinguga on võimalik tutvuda 
Sangaste Vallavalitsuses ja Sangaste valla 
veebilehel www.sangaste.ee  Ühinemisle-
pingu ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 8. november 2016. Ettepanekuid ja 
vastuväiteid saab esitada kirjalikult Sangaste 
Vallavalitsusele e-posti aadressil  sangaste@
sangastevv.ee või postiaadressil Valga mnt 7 
Sangaste alevik Sangaste vald 67013.

Lepingu projekt on ka tänase lehe lehekül-
gedel 3.-6.

Sangaste valla ja 
Otepää valla 
ühinemisleping on 
avalikul väljapanekul

Rahvaküsitlus Sangaste 
valla ja Otepää valla 

ühinemise kohta

20.–21. novembril 2016. a toimub Sangas-
te vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja 
elanike arvamus Sangaste valla ja Otepää 
valla ühinemise kohta. 

Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele 
“Kas toetate Sangaste valla ja Otepää valla 
ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ 

Vastusevariantideks on „Jah“ ja „Ei“. 
Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda 
ühe hääle.

Rahvaküsitluse toimumise kohaks on 
Sangaste Vallavalitsus (aadressil Valga mnt 
7 Sangaste alevik Sangaste vald, kontaktte-
lefon 766 8040) ja ajaks 20.–21. november 
2016. a kell 10.00 kuni 18.00.

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb 
kaasa võtta kehtiv isikut tõendav doku-
ment!

Toiduabist 2016. a sügisel
Toiduabi saavad sel sügisel AINULT need isikud ja pered, kes said augustis ja septembris riiklikku toimetule-
kutoetust ja vajaduspõhist peretoetust või jäid sellest napilt ilma. 

Toiduabi 1 pakett kaalub 16 kg  ja sisaldab 3 kg tatart, 1 kg nisujahu, 1 kg riis, 1 pakk rosinad, 2 l rapsiõli, 2 kg 
suhkrut, 4 veiseliha konservi, 4 kanaliha konservi, 6 tk sprotid õlis, 2 seljanka purgisuppi, 2 šokolaadi, 1 müsli, 
2 pakki kohvi. Kokku 31 ühikut, mille kandmiseks on vaja 2 tugevat kotti või kasti. Kui peres on rohkem liik-
meid, siis saab iga pereliige 31 ühikut, seega ka kotte tuleb kaasa võtta rohkem. 

Sangaste valla elanikele jagatakse toiduabi Valga linnas Lembitu tn 2 kell 12.00-15.00 
järgmistel kuupäevadel: 31.10.; 01.11.; 02.11.; 03.11.2016 (esmaspäev – neljapäev) 
ja edasi ainult neljapäeviti: 10.11.; 17.11.; 24.11.; 01.12.; 08.12.2016 a.  

Kui isik/pere otsustab, et ta ei vaja toiduabi, siis tuleks sellest teatada Eesti Toidupangale (Kerttu Olõkainen 
ehk kerttu@toidupank.ee) või sotsiaaltöötajale (Pille Sikk, tel 52 47 930). 

Kui isik ei saa ise abile järele minna võib ta volitada teist isikut KIRJALIKU volitusega, mille tekst on järg-
mine: „Käesolevaga volitan mina … (nimi, isikukood) enda asemel novembris 2016 vastu võtma EL toiduabi 
… (vastuvõtja nimi ja isikukood). Kogus …. komplekti (pereliikmete arv). Kuupäev, allkiri“. 

Täiskasvanud pereliikmele volitust kirjutada ei ole vaja kuid naabrile küll, muidu toiduabi kätte ei anta. 
PIlle sIKK 

Keeni Põhikool kiidab I õppe-
veerandi tublimaid

ainult viitele õppisid: 

Heili Kann, Kadri Liive, Getter Mandli, Tiäre- Ter-
le Teder, Gerty Toomsalu (1. kl.); Karoli Kõrkjas, 
Jaanika Liivamägi, Martin Oja (2. kl.); Reinhold 
Toomsalu (3. kl.); Laur Mait Lehepuu, Kristofer 
Oja (4. kl.); Gaidy Toomsalu (5. kl.); Marleen 
Saar (6. kl.).

Neljadele ja viitele õppisid:

Keron Juhkov, Robin Kõiv, Mirko Lepik, Kas-
par Liive, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, Mikk 
Toom (1. kl.); Ander Einling, Andero Elbson, 
Raimond Ilves, Kerdo Juhkov, Kenneth- Ken 
Koppel, Kenor Poola, Aleksandra Zimbrot (2. 
kl.); Karl Oskar Kängsepp, Kerlin Poola, Hugo 
Väärmaa (3. kl.); Joosep Hinn, Kermo Juhkov, 
Annaliisa Kompus, Jaanika Lepp, Laura Papagoi, 
Joonas Saar, Lauri Tamm, Ronaldo Toomsalu (4. 
kl.); Daaniel Gubal, Kerte Juhkov, Eerik Jääger, 
Signe Kuus, Renar Lepik, Melina Luik, Jorma 
Otto, Henri Tamm, Gairy Toomsalu (5. kl.); Chris 
Roio, Catharina Undrus (6. kl.); Geelika Elvet, 
Larina Pikulova (7. kl.);  Kerle Juhkov, Ralf Brait 
Lehepuu, Anette Luik, Anabel- Liisbet Õim (8. 
kl.); Ingeri Aer, Tambet Kuus, Katariina Villem-
son (9. kl.).

Reedel, 30. septembril toimus Valgamaa haridus-
töötajate tänuüritus. Keeni Põhikooli poolt esitati 
Valgamaa aasta õpetaja maakondlikuks tunnus-
tamiseks õpetaja Tiina Kukk ja logopeed Airi 
Korbun.

Õpetaja Tiina Kukk

Temas pakatav energia, rõõmsameelsus ja konk-
reetsus rikastab koolielu, motiveerib lapsi ja loob 
vanemates kindlustunde. Tiina on õpetaja, keda 
lapsed väga hindavad, võtab aktiivselt osa koo-
liüritustest, on meie kooli rahvatantsuhing ja alati 
rõõmsameelne ning tegus. Samas ka piisavalt konk-
reetne ja karm, kui vaja. 

Meile meeldib Tiina suhtlus lastega- alati on 
tal sära silmis ja jagub hingesoojust. Aga ka piis-
avalt rangust, et lapsed üle käte ei läheks. Ei tohi 
ka unustada tema panust ringide korraldamisel ja 
muud klassivälist tööd. Kui kõik õpetajad hooliksid 
nii südamest oma  õpilastest, tahaks iga koolilaps 
suure rõõmuga igal hommikul kooli minna.

logopeed airi Korbun

Airi on pikaajalise kogemusega logopeed Keeni 
Põhikoolis. Ta on oma töös kohusetundlik, täpne 
ja abivalmis. Nii koolis kui lasteaias on Airi asen-
damatu- pakub esmast ja olulist tuge lapsele ning 
perele. Airilt saab abi kõnearenduse, lugemisoskuse 
arendamise kui kirjutamisprobleemide korral. On 
imetlusväärne kuidas Airi leiab usaldusliku kontak-
ti iga lapsega ning motiveerib neid põnevaid võtteid 
kasutades tegutsema. Airil on oluline roll õpetajate 
nõustajana ning olulise panuse on ta andnud Keeni 
Põhikooli erivajadustega laste varajasele märkami-
sele ning võrgustikutööle.

Airi on väärt meeskonnaliige- alati õigluse eest 
väljas, kolleegide toetaja ja suuna. On aktiivne 
osaleja kooli arendustöös.

Oleme väga uhked! Palju õnne!

MAIRe MuRuMAA, direktor
ly KääRIK, hoolekogu esimees

Keeni Põhikooli aasta õpetajad

Sangaste Valla Pensionäride Ühendus „Härmalõng“ 

kutsub kõiki huvilisi   JÕULUPEOLE 

Sangaste Seltsimajas pühapäeval, 4. detsembril 2016 algusega kell 12.00. 

Esineb Toomas Jalajas. 
Piletid hinnaga 15 eurot on kuni 27. novembrini müügil Sangastes (Vaike 

Tuisk, tel. 56 566 452) ja Keenis (Ilme Lepik, tel. 76 71 335). 

Sangaste Seltsimajas

reedel, 

11. novembril 2016 

algusega kell 12.00 

esitab 

Tartumaa Rahvakultuuri 
Keskseltsi 

Huumoriklubi „Kihva“ 

Milvi Andrese 

külajandi 

„Hullud naised“ 
muusikaliste vahepaladega. 

  Pääse 2 eurot 
Korraldaja: SVPÜ „Härmalõng“ 
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Südamlik kaastunne Raido 
Murole õemehe, lastele isa

EDUARD SLOOGI
kaotuse puhul.

Mälestavad Liivi, Mariina, Ellen, 
Eda, ja Ilmar perekondadega.

KU U LU T U S E D

Nii ootamatult
liig vara katkes kõik...

Südamlik kaastunne perekond 
Vaerand´ile kalli

MARTINI

kaotuse puhul.

Olja ja Doris peredega

Need armsad, kellest äkki jääme ilma,
on tegelikult alles meie sees.

Nad on ligi, ei torka silmanii nagu 
valgus päiksekiirte sees...

Kallis Piret!
Siiras kaastunne kalli 

POJA 
ootamatu kaotuse puhul.

Töökaaslased 1. vahetusest

HELDI JÜRGENSON 
09.07.1921 - 13.10.2016

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Müüa kuivi küttepuid, 
tel 513 1968.

Müüa lõhutud küttepuud, veoga. 
Väikesed koormad. tel:5165251

Müüa Opel Meriva 2007. 
Tel 5816 0671

Olen südamest tänulik, kui saate 
üürile anda 1-toalise mugavuste-
ga korteri Otepääl. Tel 5196 9700

Müüa kuivi küttepuid. 5885 5890

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Üks mälestus kaunis ja püha
on mälestus sinust me jaoks.

See iial ei muutu tuhaks
me südamest iial ei kao.

TERESE KIIVIT
06.11.1916 - 29.09.2012

Kallist emakest mälestavad 
100. sünniaastapäeval lapsed 

ja lapselapsed peredega.

Südamlik kaastunne Enele 
perega kalli

KOIDULA MÄELOOG

kaotuse puhul.

Maja nr 1 naabrid Nõunist
MARTIN VAERAND
14.07.1997 - 22.10.2016

Südamlik kaastunne Piretile, 
Laurale ja Tanelile kalli poja 

ja venna

MARTIN VAERAND`i
kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase II vahetus

Avaneb valguse värav,
Viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar helge ja särav,
Su hingest saab tähtede kild.

Meie siiras kaastunne Piretile 
kalli 

POJA 
surma puhul.

Endised töökaaslased Nurga 
Konsumist.

EDGARI TRAHTER PAKUB

koduselt valmistatud päevapraade ja suppe.
Ostes E, K ja R päevaprae, saab 

MAGUSTOIDU TASUTA!

Meie juures saate tellida ka igaks sündmuseks 
peolaua kuni 35-le inimesele!

Kaupluses on igal tööpäeval alates 14.30-st müügil 
SOE SINK!

Pagarid ja kondiitrid küpsetavad maitsvaid saiakesi, 
kringleid ja torte!

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

OSTAN 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne), 
objektiive ja muud fotoas-
jandust. Võite pakkuda 
ka vanu fotosid, kellasid, 
kompasse jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

SOOVIN ÜÜRIDA 
VÄIKSEMA KORTERI 
VÕI ELAMISPINNA 

OTEPÄÄL.

Tel. 58211003

Ära viska asju 
ära,
too

need KOHVRISSE 
müügile!

 Samas pakume kvaliteetseid 
sukkpükse naistele ja lastele 

ning sokke meestele.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toime-
tusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende 
allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Tehvandi staadionihoone
0 korrusel 

Valga mnt 12, Otepää

Massaaž ja füsioteraapia 

Avatud: K-R  kell11:00-19:00

- massaaž

Massöör: Siim Lehismets
Füsioterapeut: Rando Maamägi
Hinnad alates 10€  

- akupunktuurravi
- kinesioteipimine
- sooja- ja külmaravi
- elektriravi
- ravivõimlemine

Aegade broneerimine tel: 52 82 064 
või aadressil rannama.setmore.com

VIII saunamaraton 

viiakse läbi 4. veebruaril 2017 

algusega kell 12 Kääriku Spordikeskuses.

Kui Teil on huvi ja soovi osaleda oma saunaga, siis palun võtke 
ühendust:

sirje.ginter@otepaa.ee, tel. 509 7795, hiljemalt 25. novembril.
Iga saun saab osalemistoetuse.

Saunamaraton on 2017. aastal võistkondadele tasuline.

Südamlik kaastunne Piretile, 
Laurale ja Tanelile kalli poja 

ja venna

MARTIN VAERAND`i
kaotuse puhul.

Anneli, Alar, Angela, Helerin 
ja Janar.

Südamlik kaastunne Piretile kalli 

POJA 

kaotuse puhul.

Karin, Aivar, Ain ja Liia perega

Karm sügistuul Sul võttis käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Unustamatut klassikaaslast 
ja sõpra

MARTIN VAERANDA

mälestavad Palupera Põhikooli 
2013. a lõpetajad ja klassijuhataja.
Südamlik kaastunne lähedastele.

Ühel varasel hommikutunnil
kui taevas veel helendas kuu…

Mis aitaks hüüe „ Ära mine veel!“

MARTIN VAERAND

Mälestame valusas leinas 
endist õpilast. 

Sügav kaastunne omastele.

Palupera põhikooli pere
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Valga maavalitsus teatab, maakonna arengunõukogu töökomisjonid on 
alustanud arengustrateegia „Valgamaa 2020“ iga-aastast ülevaatamist.

Selle käigus hinnatakse seatud eesmärkide ja tegevuskava täitmist ning 
tehakse arengunõukogule ettepanek vajalike muudatuste kinnitamiseks.

Seoses sellega ootame elanike, ettevõtete, asutuste ja organisatsioo-
nide ettepanekuid arengustrateegia täiendamiseks 1. novembriks 2016 
e-posti aadressil info@valga.maavalitsus.ee.

Maakonna arengustrateegia ja selle lisad on kättesaadavad maavalitsu-
se veebilehelt https://valga.maavalitsus.ee/arengukavad.

Info maakonna arengunõukogu ja selle töökomisjonide kohta leiate 
http://valga.maavalitsus.ee/et/arengunoukogu.

KAjA MõTs
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

Valga maavalitsus ootab 
ettepanekuid maakonna 
arengustrateegia 
täiendamiseks

Valga Kaugõpegümnaasium viib aastatel 2016-2018 
ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi rahastatud 
projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasva-
nute tagasitoomine tasemeõppesse“.

Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt õppest eemal viibinu-
tele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi 
kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimi-
ne kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud 
riiklik ravikindlustus. 

Õppetöö toimub kaks korda nädalas ning õpilaste vastuvõtt toimub 
kogu õppeaasta vältel. Selleks, et pooleliolevat haridusteed oleks lihtsam 
jätkata, pakume paindlikke tasanduskursusi matemaatikas, keemias, füü-
sikas, arvutiõpetuses. Mitte-eestlastele pakume eesti keele kui võõrkee-
le õpet ning matemaatika, füüsika ja keemia õppimise võimalust vene 
keeles. Õppijal on võimalus kasutada tasuta lapsehoidja teenust väikelas-
tetoas, mis asub koolimajas.

Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või soovid jätkata õpinguid 
kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või 
gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused. 

Küsi lisainformatsiooni telefonil 7641594 või 
e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee.

helle RITsO

Tarkust pole iial hilja
koolikotis koju viia!

Elektrist kasvav tuleoht

Viimase aastakümne kiire tehnoloogiline areng on meie kodudes 
elektriseadmete arvu jõudsalt kasvatanud. Paraku on suur osa meie 
kodudest ehitatud ajal, mil sellist elektriseadmete kasvubuumi ette 
ei nähtud. Nii ollakse sageli sunnitud  paljusid voolutarbijaid piken-
dusjuhtme ja jagaja kaudu ühte pistikusse ühendama, mis koormu-
sele vastu ei pea ning kuumenevad juhtmed põhjustavad tulekahju. 
Kätte jõudnud sügisel ja külmaperioodil kasutatakse elektrikütte- 
ja muid koduseid elektriseadmeid rohkem, millega seoses kasva-
vad veelgi elektri kasutamisega seotud tulekahjuohud.

Nii pole imekspandav, et üha suurema osa siseruumide tule-
kahjudest põhjustavad rikked elektrisüsteemides. Näiteks eelmise 
aasta sügisel (oktoober – detsember) Lõuna-Eesti kuues maakon-
nas juhtunud eluruumide tulekahjudest olid üle neljandiku ehk 23 
tuleõnnetust seotud elektriga. Kui kokku juhtus kodudes 82 arves-
tatava varalise kahjuga tulekahju, siis 10 nendest põhjustasid vanad 
või oskamatult parandatud elektrijuhtmed ning katkised pistikupe-
sad. Kuus tulekahju said alguse rikkest elektriseadmes ning seits-
mel juhul põhjustas õnnetuse hooletus elektriseadme kasutamisel.

Lõuna-Eesti kutselised ning vabatahtlikud päästjad on sel aastal 
tuleohutusalast nõu andnud juba üle 4000 kodus. Lisaks küttesüs-
teemi seisundile hinnati ka elektrisüsteemi olukorda. Kodukülas-
tuste kokkuvõtetest selgub, et lausa 73 juhul hinnati elektrisüsteem 
tuleohtlikuks (7 juhul Jõgevamaal, 6 Põlvamaal, 22 Tartumaal, 6 
Valgamaal, 12 Viljandimaal ning 20 kodus Võrumaal).  Värsken-
damist vajava elektrisüsteemiga kodusid oli tegelikult rohkem, kuid 
päästespetsialistid tuleohtu nendes veel ei näinud.

Kapi peale jäetud patareita suitsuandur elu ei päästa

Jätkuvalt on suitsuandur asendamatu vahend tuleõnnetuse vara-
jaseks avastamiseks, et päästa tulekahjust oma elu, tervist ja vara.  
Käesoleval aastal on päästjad tulekahjupaikadelt üha rohkem 
leidnud suitsuandureid, millest polnud kasu, sest nende patarei oli 
tühi või oli seade laest mingil põhjusel alla võetud. Päästjad tuleta-
vad tungivalt meelde, et suitsuandur on eluruumides kohustuslik 
ja kasu on ainult töökorras ning täis patareidega andurist. Selles 
veendumiseks  tuleb suitsuanduri korrasolekut testida vähemalt 
kord kuus, vajutades seadmel olevat testnuppu, mille järel korras 
andur annab häiresignaali. Patarei tühjenemisest annab andur 
märku ebakorrapäraste üksikute piiksudega.

Vahet tuleb teha suitsuanduril ning vingugaasianduril, mis peat-
selt muutub osades eluruumides samuti kohustuslikuks.  Kohustus-
likuks muutub vinguandur gaasiseadet kasutavates majapidamistes 
ja hoonetes, kus vingugaasi ruumidesse kogunemise võimalust pole 
spetsiaalse ventilatsiooniga võimalik välistada. Vingugaasianduri 
kasutamine lisaks suitsuandurile on mõistlik kõigis majapidamis-
tes, kus on vingugaasi tekkimise oht. Olgu see gaasiseadme, aga ka 
tavalise pliidi või ahjuga majapidamine.

Kohustusliku suitsuanduri kasutamise lai levik, regulaarse pro-
fessionaalse korstnapühkimise nõude kehtestamine ja päästeameti 
ennetusõppe projektid on inimeste tuleohutusalast tarkust jõudsas-
ti kasvatanud. See on aidanud kaasa tuleõnnetuste üldarvu olulise-
le vähenemisele. Kuid paraku hukkub Eestis tulekahjudes endiselt 
aastas ligi 50 inimest ja siin ei saa olla rahul enne, kui see number 
on null.

RIIVO MölTeR
lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist

Elekter, tuleoht ja suitsuandur

Sel aastal esmakordselt Pühajärve ääres toimunud suve suurimast 
ajastufestivalist ja stiilipeost on saanud traditsioon. Soodushin-
naga kupongid suurele teemapeole “Retrobest - Hallo, Kosmos” 
juba homsest saadaval.

Sellest on möödunud juba mõned kuud, mil rohi oli roheli-
sem, taevas sinisem ja Retrobesti laval laulsid armastatud artistid 
möödunud kümnenditest. Kuulda sai F.R. Davidit ja “Wordsi”, 
Thomas Andersit ja “You're My Heart, You're My Souli” ning 
loomulikult Austraaliast pärit Jason Dovnovani ja tema hitti “Too 
Many Broken Hearts”. Rannalaval käis hoogne pidu muusikaga 
jenkast diskoni, mängude alal õpetati praegustele noortele, kui-
das mängida Super Mariot ning legendaarselt vaaterattamäelt 
leidis taas lõbustuspargi. Kõiki festivali emotsioone on keeruline 
edasi anda, aga meil õnnestus uue aja lintidele salvestada suur 
osa kõige esimese Retrobesti meeleolust. 

Kõige esimest Retrobesti külastas sel aastal kahe päeva jook-
sul üle 20 000 ajastufänni - see number teeb üritusest suurima 
retrofestivali Baltikumis. Uuel aastal toimub Retrobest kolmel 
päeval ning oodata on veel rohkem ajarändureid. Selleks, et ga-
ranteerida parim võimalik festivalielamus, piiratakse müüdavate 
piletite koguarvu. 

Korraldaja Tanel Sammu sõnul ei ole selle festivali eesmärk 
linnastumine, vaid vastupidiselt looduslähedus ja sealse ilu hoid-
mine ning eksponeerimine. Festivali ala produktsioonis toimuvad 
järgmisel aastal mitmed uuendused. “Lisaks pealavale paneme 
rõhku rannaalal ja vaateratta mäel toimuvale programmile ning 
tegevustele. Laiendame festivalielamuse üle kogu imeilusa Pü-
hajärve pargi”, lubas Samm.

Teemapealkirjaks on järgmise aasta Retrobestil “Hallo, Kos-
mos”, mis tähendab ulmeliselt häid artiste, kosmilisi comebacke 
ja planeedi Eesti suurimat stiilipidu, mida meenutate veel kaua 
oma tulevastele põlvedele. 

Ajastufestivali artistid tehakse teatavaks juba lähipäevadel, kuid 
alates 20. oktoobrist on olnud võimalik soetada endale soodush-
innaga pileteid, mis saadaval “leti alt”, kui külastate festivali kodu-
lehte aadressil www.retrobest.ee. Erihinnaga piletid on saadaval 
kuni artistide avalikustamiseni.

LISAINFO: www.retrobest.ee, www.facebook.com/retrobest.ee, 
info@monstermusic.ee, www.monstermusic.ee, www.facebook.
com/monstermusic.ee.

sIIM suPs

See tuleb taas! Retromuusika ja ajastufestivali 
Retrobest piletid on leti alt saadaval

Kääriku spordikeskuse investeerimisnõukoja koosolekul leiti, et 
Kääriku spordikompleksist peab kujunema kogu regioonis ainu-
laadne tark tulevikukeskus, mis pakub innovaatilisi lahendusi 
treeningutest spordimeditsiinini.

„Vabariigi Valitsuse üheks prioriteediks on seatud Kääriku spordi-
keskuse väljaehitamine, kuid tänases infoajastus peab keskus üha 
enam pakkuma ka innovaatilisi lahendusi ning teenuseid. Targa tule-
vikukeskusena oleme seadnud eesmärgiks pakkuda koos seadmete-
ga laagri täistsükli jälgimist, millest võidavad kõik sportlased, klubid, 
sporditeadused laiemalt, spordimeditsiin ning miks ka mitte tulevi-
kuseadmete arendamisega alustavad start-up´id,“ ütles SA Tehvandi 
spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis.

Karise sõnul loob keskus ainulaadsed võimalused olulise sõlm-
punkti lahendamiseks, kus auditooriumites ja laborites loodud tead-
mised viiakse rakendustegevuse kaudu sportlasteni ja treenerite-

ni ning kogunevate andmemahtude alusel luuakse uusi teadmisi.
Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhata-

ja Priit Kaasiku sõnul annab Kääriku keskuse arengusuund spordi-
teadustele uue impulsi: „Ülikooli ja teiste teadusasutuste teadlaste 
töö on see, mis pikas perspektiivis võimaldab saadavast andmete 
mahust luua seoseid ning anda sisendeid kogu Eesti spordimaasti-
kule. Kääriku oleks oma loodava taristu ja sisuga ideaalne asukoht 
uute lahenduste testimiseks ning stardipaigaks, mis tõstaks ka Eesti 
olümpiasportlaste ettevalmistuse taset järgnevate olümpiamängude 
ootuses.“

Investeerimisnõukotta oli külalisena kutsutud Tartu ülikooli kliini-
kumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja Rein Kuik, kes 
on ka varasemalt nõustanud spordikeskuse spordimeditsiini ruumide 
eelprojektide koostamist. „Me ei räägi täna vaid sportlaste ja aktiivse-
te inimeste spordimeditsiinilisest jälgimisest. Targa keskusena peame 
ka Eestis üha enam pöörama tähelepanu meie sportlaste spordivigas-

tuste ennetamisele ning ravile. Viimasega ei ole seotud vaid see, kas 
me treenime, vaid ka see, kuidas me seda teeme. Käärikule on see-
tõttu vaja luua valmidus erinevate terviseuuringute ja protseduuride 
läbiviimiseks,“ lisab Rein Kuik.

Alates 2012. aastast haldab Tartu ülikoolile kuuluvat Kääriku spor-
dikeskust SA Tehvandi spordikeskus. Haldamise ülemineku eesmär-
giks on spordikeskusest välja arendada tänapäevane treeningkeskus 
ja Eesti koondislaste ettevalmistuskeskus. Kääriku spordikeskuse 
lõplik valmimise tähtaeg on planeeritud aastaks 2020.

Kääriku spordikeskuse investeerimisnõukoda kutsuti kokku 2012. 
aastal eesmärgiga nõustada spordikeskuse arendustegevusi. Nõukot-
ta kuulub kaks esindajat SA Tehvandi spordikeskusest, kaks esindajat 
Tartu ülikoolist ning kolm Eesti olümpiakomitee esindajat.

Kääriku spordikeskusest kujuneb Ida-Euroopa spordiinnovatsiooni keskus


