
Laskesuusatajate suvisel 
MMil jäeti koju neli medalit
Läinud nädalal Otepääl pee-
tud suvebiatloni maailma-
meistrivõistlused pakkusid 
põnevaid heitlusi ja Eesti 
sportlaste kordaminekuid. 
Osalejatelt ja laskesuusata-
mise asjatundjatelt pälvis 
kõige kõrgema hinnangu 
Tehvandi uhiuus laskesuu-
sakompleks.
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Lõpuks ometi on täitunud paljude inimes-
te kauane unistus: pealkirjas nimetatud 
teelõik sai tolmuvabaks. Selleks, et näida-
ta rõõmu, mida rahvas tundis seoses tee 
valmimisega ja rõhutada selle olulisust, 
otsustati korraldada teepidu.
   Esimesena tuli teepeo ideega välja juba 
üle aasta tagasi Valgjärve põhikooli õpeta-
ja ja Hauka talu perenaine Ell Sellis. Ideest 
haarasid kinni ja vedasid organiseerimis-
töö rasket vankrit Anu Luiga (MTÜ Kodu-
küla Valgjärve), Valgjärve raamatukogu 
juhataja Ilse Aigro, Valgjärve valla kultuuri-
töötaja Tuulike Mölder ja Sigrid Mark (Ko-
duküla Valgjärve juhatuse esimees).
   Peo eesmärk oli tutvustada teed kui 
kultuuri- ja ajalookandjat ja siduda selle-
ga siitkandist pärit tuntud inimesed. Nii 
alustatigi Savernast kell 16.30 kolonnis 
liikumist Pilkuse poole. Vahepeal tervitasid 
möödujaid erinevad kuulsad tegelased, 
kelle elutee mingil ajahetkel oli ristunud 
vastvalminud teega. 
   Lindilõikamine toimus Valgjärvel, kuhu 
oli kogunenud palju rahvast. Mängis Pü-
hajärve puhkpilliorkester, laulsid-tantsisid 
kohalikud isetegevuslased. Lindi lõikasid 

läbi (pildil vasakult) AS Põlva Teed juha-
tuse esimees Ülo Mõttus, Riigikogu liige, 
endine Põlva maavanem Urmas Klaas, kel 
kindlasti suurimad teened selle tee korda 
saamisel, Kagu Teedevalitsuse juhataja 
Tõnis Pleksepp ja Valgjärve vallavanem 
Kaido Kõiv. Viimane ei mahtunud pildile.
   Seejärel jätkas kolonn liikumist, teel ühi-
nesid mootorrattad, rollerid, nukuvankrid, 
lapsevankrid, kepikõndijad. Möödujaid 
tervitasid laulu ja mänguga Heldur Uibo 
ja Heino Tartes, peeti kõnesid ja lauldi 
ühislaulu. Pikajärve mõisnik pakkus sülti ja 
viina, Kitse teeristis pidid aga kõik sõiduki-
juhid läbi tegema katsumuse: läbima 300 
m tagurpidi sõites. 

Regionaalminister Vallo Reimaa kohtus 
Valgas maavanem Georg Trašanoviga 
ning maavalitsuse ja kohalike omavalit-
suste esindajatega.
   Oma külaskäigu Valgamaale lõpetas mi-
nister Otepääl. Reimaa ütles, et pooltund 
golfirajal nakatas teda golfipisikuga.

EGON VALDARU

Avapäeval toimunud meesjuunio-
ride laskejooksu sprindidistantsil 
tabas eestlasi rõõmus üllatuspomm. 
Pjedestaali kaks esimest astet hõiva-
sid Eesti esindajad Danil Steptsenko 
ja Karel Viigipuu. 
   Naisjuunioride hulgas võidutsenud 
Irina Maksimova Venemaalt tõdes, 
et Tehvandi lasketiir on väga hea 
ning kuuldused seal valitsevatest 
ebasoodsatest tuultest ei vasta tõele. 
“Tuul mõjutab laskmist alati, mis-
tõttu püstilaskmine on kõikjal veidi 
loterii. Sihikut tuleb igal pool tuule 
suunast juhindudes korrigeerida,” 
selgitas ta. 
   “Tehvandi lasketiir on superhea,” 
kinnitas raadiole antud intervjuus 
seitsmekordne laskesuusatamise 
maailmameister Kaija Parve. 

Närvipinge kammitses eestlasi

Eesti täiskasvanute tipud Indrek 
Tobreluts ja Eveli Saue avadistant-
sil paremate hulka ei mahtunud. 8. 
kohaga piirdunud Tobreluts möönis, 
et kõrgem koht jäi saamata kodusel 
võistlusel kammitsenud närvipinge 
tõttu. “Mina jooksmist spetsiaalselt 
ei treeni ja üks möödalask on päris 
hea tulemus,” oli 11. jäänud Saue 
siiski rahul. 
   Järgmise päeva viitstardist tagaaja-
misvõistlustel õnnestus Tobrelutsul 
positsioone parandada ja tõusta hõbe-
medalile. Mees oli rõõmu väljendami-
sel siiski vaoshoitud, hoopis rõõmsam 
oli kulla võitnud Venemaa esindaja 
Aleksei Katrenko. “Emotsioone on 
väga raske väljendada,” hõiskas ta 
pressikonverentsil.
   Segateatejooksus jäi Eesti osaks vii-
maste kohtade eest heitlemine, juu-
niorid koguni katkestasid. Säästmaks 
sportlasi järgmisteks päevadeks ei 
pannud Eesti siin oma paremaid 
võistlema. 
   Reedene sprindivõistlus suusarol-
leritel oli taas eestlaste rõõmupidu. 
Püstitiirudes hästi lasknud ja kii-
ret sõitu teinud Roland Lessingul 
õnnestus pealtvaatajate marulise 
ergutuse saatel tõusta pronksiko-
hale. “Kaasaelamine oli vahepeal 
päris närviline, käed on kah valusaks 

pekstud,” kostus pärast medalivõitu 
pealtvaatajate hulgast. “Ära tuli,” 
hõiskas samas võistluste peakorral-
daja Aivar Nigol. 

Venelased hindavad suviseid meda-
leid talvistega samaväärseks

Sarnaselt Tobrelutsule oli Lessing 
medali võitmisel tagasihoidlik. Ta 
tõdes, et oli kodusteks suurvõistlus-
teks spetsiaalselt vormi sättinud ning 
avaldas lootust, et see talle talvistel 
võistlustel valusalt kätte ei maksa. 
Seevastu olid rõõmsad pjedestaali 

kõrgemad astmed hõivanud vene-
lased. “Kas talvine medal on Sinu 
jaoks olulisem?” küsiti talvelgi tiit-
livõiduni jõudnud hõbedamehelt 

Maksim Tšudovilt. “Minu jaoks sellel 
vahet ei ole, pärast karjääri lõppu 
on medaleid ühviisi hea vaadata,” 
kõlas vastus.
   Viimasel päeval toimunud meeste 
jälitussõidu eel tabas eestlasi ebameel-
div uudis. Kolmandalt kohalt star-
tima pidanud Lessing jäi kõhuviiruse 
tõttu eemale. Eestlaste lippu hoidis 
kõrgel Tobreluts, kes tõusis ühek-

sandalt kohalt viiendaks. Täpsema 
laskmise puhul oleks olnud võimalik 
isegi medal võtta, sest püstitiirudes 
tuli liidritel keerutava tuule tõttu 
ohtralt möödalaske. Pärast viimast 
tiiru pöördus senine järjestus, seis 
muutus väga põnevaks, lõpuringile 
läksid mõnesekundiliste vahedega 
neli sportlast. Võitjaks tuli Aleksander 
Grizman, viimases tiirus kõige täp-
semini sihtmärke tabanud mees.
   Meeste võistlusele elasid häälekalt 
kaasa VIPtsoonis istunud kõhukad 
lõunanaabrid. Jälitussõidu lõpus 
nende ind siiski vaibus, sest lätlas-
tel kõrgete kohtade eest võistelda 
ei õnnestunud. Eesti naislaskesuu-
satajatest oli taas parim Eveli Saue, 
kes mõlemal päeval viienda koha 
välja võitles. 
   Arvukas põhjanaabrite vägi võis 
see-eest rõõmustada, sest naiste 
hulgas võidutses mõlemal suusarol-
lerite distantsil Kaisa Mäkäräinen. 
Kleenuke, blondi juukselakaga tütar-
laps oli üliõnnelik: “Tavaliselt mulle 
see ala eriti ei meeldi, sest laskumi-
sed on karmid.”
   Reedel lipuväljakul toimunud auta-
sustamisel demonstreeris Mäkäräinen 
fotograafidele võidetud kuldmedalit
ja säravat naeratust korduvalt. 

Viie aasta pärast on suvine biatlon 
talvisest populaarsem

Tehvandi staadionile oli toodud 
elektrooniline laskerada pealtvaa-
tajatele. Soomest saabunud atrakt-
siooni nimetasid põhjanaabrid öko-
loogiliseks, sest laskmine toimus ilma 
kuulide ja püssirohuta. 
   Pidulikel tseremooniatel näitasid 
oma võimeid Otepää noored. Oma 
parima andsid maskotid karu-Kati 
ja karu-Mati. Avamisel esines Eve 
Eljandi Otepää gümnaasiumi las-
tekoor, kelle ees tähtsolistina säras 
Ott Kartau. Võistlustel ja õhtuti 
keskväljakul toimunud autasusta-
mistel esinesid Otepää gümnaasiumi 
tantsulapsed. 
   Kõik asjatundjad ja võistlejad kiit-
sid üksmeelselt MMi korraldust ja 
uut staadioni. „Siinse kompleksi üle 
tunneks uhkust mistahes riik. Kõik 
vastab rahvusvahelistele standarditele 
ja sel staadionil võib pidada ka talvi-
seid laskesuusatamise tippvõistlusi 
– maailmakarika etappe, Euroopa 
meistrivõistlusi, MMvõistlusi,“ kinni-
tas Rahvusvahelise Laskesuusatamise 
Liidu asepresident Aleksander 
Tihhonov. 
   Ta oli veendunud, et seda ala ootab 
ees suur tulevik: „Mind on peetud 
natuke hulluks, arvatavasti peetakse 
ka nüüd, aga ma olen veendunud, 
et viie aasta pärast on suvebiatlon 
populaarsem kui talvine laske-
suusatamine.

Saverna-Valgjärve-
Otepää tee avatud
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Indrek Tobreluts alustamas sprindivõistlust.

Regionaalminister 
tutvus golfirajaga

Kahekordne maailmameister Kaisa Mäkäräinen 

järgneb lk.2



Saverna-Valgjärve-
Otepää tee avatud

14. september 20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 28. septembril.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

SÜNNID

O  T  E  P  Ä  Ä

Hannes Lauri 
Linnamägi 

9. september

Otepää vallavalitsus

Algatatud on järgmised detail-
planeeringud Otepää vallas:
 Pühajärve küla Savikoja kinnistu de-
tailplaneering. Planeeringu algatamise 
taotleja on Voldemar Pukk. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagami-
se võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõi-
guse alade määramine, maa sihtotstarvete 
määramine. Planeeritava ala suurus on 
9,11 ha.
 Vidrike küla Laasi ja Väike-Laasi kin-
nistute detailplaneering. Planeeringu 
algatamise taotleja on IPORO OÜ. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu krun-
tideks jagamise võimalikkuse väljaselgita-
mine, ehitusõiguse alade määramine, maa 
sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala 
suurus on 3,13 ha.
 Nüpli küla Hage, Põllumäe, Kirsi, 
Ingermanni, Saareranna ja Ees-Palava 
kinnistute detailplaneering. Planeeringu 
algatamise taotleja on Tõnu Ingermann. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistutele 
ehitusõiguse alade määramise võimalik-
kuse väljaselgitamine elamute ehitamiseks. 
Planeeritava ala suurus on 50,29 ha.
 Kehte s ta tud  on  Nüpl i  kü las 

AMETLIK INFO

Algamas on Otepää valla 2008. aas-
ta eelarveprojekti koostamine. 
   Kultuuri- ja spordiorganisatsiooni-
del, sihtasutustel ja mittetulundusü-
hingutel, kes taotlevad tegevus-
toetust 2008. aastaks, tuleb esitada 
vormikohaselt täidetud blanketid 25. 
septembriks 2007. a. vallavalitsuse 
kantseleisse. 
   Blankette saab Otepää vallavalit-
suse kantseleist ja valla kodulehe-
küljelt aadressil: www.otepaa.ee.

Raha taotlemine 
Otepää valla 2008. 

aasta eelarvest

LUGEJA KIRJUTAB

Olen rullsuusataja, kes pühapäeval Kääriku-Otepää 
rullsuusarada kasutas. Kahjuks juhtus nii, et Kääriku 
poolt Sihva suunas laskumisel sõitis Madsa poole 
viiva tee otsas mulle ette mikrobuss, mis jäi keset 
teed seisma. Kuna seal pole kuhugi pöörata ja rull-
suuskadel ei ole pidureid, pidin tegema küllalt suu-
relt kiiruselt küljepidurduse killustikul. Kondid jäid 
õnneks terveks ja sõitsin edasi. Nooruke bussijuht 
küll vabandas, et ei pannud tähele jms., kuid see ei 
lahenda olukorda. 

   Kohalikud sportlased tee ääres teadsid rääkida, et 
ma pole esimene, mõni murrab  samas kohas isegi 
mõlemad jalaluud, mõni käeluu jne.
   Olgu sellega kuidas on, kuid autojuhile pole selle 
tee otsas ühtegi hoiatusmärki. Mujal vabariigis on 
selliste kohtade ees autojuhile kas stoppmärk või 
hoiatusmärk uisutajate või suusatajate kohta. 
   Minu ettepanek on see teeots märkidega tähista-
da, et iga autojuht teaks, et sealt võib tulla suurel 
kiirusel suusataja-uisutaja. 

Kääriku-Otepää rullsuusarada on ohtlik

Ole sa noor või vana, kuid kui sa sõi-
dad liiklusvahendiga, pead sa kinni 
pidama liiklusmärkidest, mis hoiata-
vad, suunavad või keelavad. Nõnda 
samuti on Jumal juba aastatuhandeid 
tagasi andnud kogu inimkonnale oma 
hoiatavad, suunavad ja keelavad-käs-
kivad sõnad Piiblis.
   Ainuüksi Kümnes käsus on 14 
keeldu ja käsku.“Sul ei tohi olla...“ 1 
*; „Sa ei tohi...“ 10 * ja „Sa pead...“ 
3 korda. 
See on küll iga lapsevanema soov 
lapse sündides, et tema väike mai-
muke oleks terve, õnnelik, rõõmus, 
õpiks hästi ning saaks edukaks. Üld-
plaanis märkame (või ei taha endale 
tunnistada), et juba alaealisena lap-
sed joovad, suitsetavad, ropendavad, 
tarbivad mõnuaineid, seksivad juhus-

like partneritega, satuvad kaklustesse 
ja kuidagi märkamatult on noore ini-
mese elu allakäiguspiraal alanud. Sina 
tahtsid kõige paremat, aga välja tuli....
Miks? Tahtsid ju kõige paremat?!
  Õnneks või kurvastuseks kehtib ka 
täna, et „see mida sa ise külvad, seda 
sina ise ka lõikad!“
   TV-s näeme järjest julmemaid fil-
me ja arvan, et ka see mõjutab noori 
järjest rohkem kurja tegema. Tänaste 
laste vanemad on paljud ise lahu-
tatud peredes kasvanud. Abielud 
purunevad liiga lihtsalt, sest need on 
rajatud vaba-suhetele, kus ei ole vaja 
kohustusi, andekspalumist ega an-
deksandmist. Kui ei sobi, lüüakse uks 
enda taga kinni ja võetakse uus! Sek-
sihullus ja abordid on noorte arvates 
„normaalne“.

   Ilma Jumalata elava inimese loo-
mus on ilmselge meile: „need on 
hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajuma-
lateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, 
raevutsemine, isemeelsus, lõhed, 
lahknemised, kadetsemine, purjuta-
mised, prassimised. Kes nii teevad, 
need ei päri rahu“ (Galaatlastele 
5:19-21). Jah, selline on tänapäeva 
inimene, sest oleme hüljanud Juma-
la, oma Looja, sest me ei teadnud-
ki, et Jumal on.“Õpeta oma lapsele 
teed, mida ta peab käima, sest sellest 
lähtub tema pikk eluiga, rahu ja ter-
vis“ (Õpetussõnad 3pt).
   Aga iga laps võiks olla teistsugu-
ne, kui koolis oleks 1 kord nädalas 
teda võimalik religiooniõpetuse tun-
nis suunata ja õpetada õigele rajale, 
mille tulemusena võiks sinu laps olla 

Miks on vaja religiooniõpetust koolidesse?

   Praegu on märk suusatajate-uisutajate hoiatami-
seks, kuid ega märk rullsuuskadele pidureid ei te-
kita, autodel on aga kõigil pidurid ja seetõttu oleks 
ikka mõistlik, kui nad vasakule-paremale vaataksid.
   Selles kohas ei ole välistatud, et keegi võib asja-
olude kokkusattumisel surma saada! 
   Parem oleks riske ikkagi minimiseerida.

Lugupidamisega
ARVO LEPIK

eetiliselt ja moraalselt kasvatatud, 
kes on“täis armastust, rõõmus, rahu-
lik, pikameelne, lahke, täis heldust ja 
heldust, ustav, tasane ja kasin (kellel 
on enesedistsipliini siis ka, kui sa teda 
ei näe)“ (Galaatlastele 5:22-23).
   Kui sa soovid, et su laps saaks 
tõesti hea hariduse, kirjuta koolile 
avaldus juba täna, et soovid oma 
lapsele(lastele) religiooniõpetuse õp-
peainet lisatunnina. Haridusministee-
rium on juba aastaid tagasi võtnud 
vastu seaduse, et religiooniõpetus 
on koolile kohustuslik, kuid õpilasele 
vabatahtlik. Kui koolile laekub 15 soo-
viavaldust, peab kool võtma vastava 
eriharidusega õpetaja religiooniõpe-
tust õpetama.
   Rohkeid Jumala õnnistusi soovides 

LAINE PETERSON

Otepää vallavalitsuses 

 Otsustati väljastada ehitusluba: Hilja 
Kulbinile abihoone lammutamiseks asuko-
haga Otepää külas; Kuldar Veerele abihoone 
püstitamiseks Nüpli külas; Reet Dalbergile 
puurkaevu rajamiseks Mäha külas ja OÜ 
Maxima Eesti kaubakeskuse püstitamiseks 
Otepää linnas.
 Otsustati väljastada kasutusluba: OÜ 
Jaotusvõrk kuuluvale Hobustemäe mast-
alajaamale ja kaabelliinidele Raudsepa külas; 
OÜ Jaotusvõrk kuuluvale sidevõrgu kontei-
nerjaama kaabelliinile Otepää linnas; OÜ 
Jaotusvõrk kuuluvale Palumetsa alajaamale 
ja kaabelliinile seoses pingeparandusega 
Sihva külas ja Inga Penzlinile kuuluvale 
elamule Otepää linnas.
 Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse 
02.08.07 korraldust nr 2-4-445 muutes selle 
punkti 2 (maa sihtotstarbe muutmine riigi-
kaitsemaaks).
 Otsustati kinnitada kirjaliku enampakku-
mise komisjoni otsus vara müügi kohta ja 
müüa Otepää vallavolikogu 24.05.07.a otsu-
se nr 1-4-31 alusel vallavara Voki katlamaja 
kinnistu parima pakkumise teinud Indrek 
Tiidole hinnaga 401 000.- krooni.
 Anti luba MTÜle Otepää Motoklubi kor-
raldada autode kokkutuleku Power Camp 
raames Power Camp autode paraad Otepää 
linna keskväljakul.
 Anti luba OÜle Uus Maa paigaldada 
aadressile Tennisevälja 1 reklaamstend ning 
määrati reklaamimaks.
 Algatati Savikoja kinnistu detailplanee-
ring.
 Määrati hooldaja ööpäevaringse hooldus-
vajaduse tõttu ühele valla kodanikule.
 Määrati puudega inimese toetust 7 valla 
kodanikule.
 Määrati sünnitoetust 4 valla kodanikule.
 Määrati ühekordset abiraha 29 valla ko-
danikule kokku summas 9500.- krooni.

Alamäe kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Väike-
Munamäe puhkekeskuse detailplanee-
ringu muutmine Alamäe kinnistu osas.
 Otepää vallavalitsus on vastu võt-
nud ja suunab avalikule väljapanekule 
Vidrike küla Koorejaama kinnistu de-
tailplaneeringu. Planeeringu eesmär-
giks on kinnistu jagamine kaasomandi 
lõpetamise eesmärgil, maa sihtotstarvete 
määramine, servituutide ja kitsenduste 
vajaduse määramine. Planeeritava ala 
suurus on 9438 m². Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 21. septem-
brist kuni 05. oktoobrini 2007 Otepää 
vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu 
toimub neljapäeval 11. oktoobril 2007 
kell 14.00.
 Otepää vallavalitsus algatas 7. juu-
nil 2007.a. korraldusega nr 2-4-347 
Otepää vallas Arula külas Ansu kin-
nistul puhkekeskuse detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on hoo-
nestusalade piiritlemine kinnistul, ehi-
tusõiguse alade määramine puhkekesku-
se rajamiseks, tiikide puhastamine ning 
maa sihtotstarbe muutmine. Arendajaks 
on Evi Soone; postiaadress: Ansu talu, 
Arula küla, Otepää vald; detailplaneerin-

gu koostajaks on OÜ WeW; postiaadress: 
Ropkamõisa 10, 51013 TARTU; keskkon-
namõju hindamise viib läbi ekspertgrupp 
juhteksperdi Arvo Järveti (KMH litsents 
0057) juhtimisel; KSH järelevalvajaks on 
Valgamaa Keskkonnateenistus, postiaad-
ress: Kesk tn 12, 68203 VALGA. Piiriülese 
keskkonnamõju esinemist pole ette näha. 
KSH programmiga on võimalik tutvuda 
Otepää vallavalitsuse ruumides ning vee-
bilehel www.otepaa.ee/dokumendiregis-
ter/Kirjavahetus detailplaneeringute kü-
simuses. 14.09.2007 kuni 28.09.2007.a. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmile saab esitada ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 
28.septembrini k.a. KSH programmi ava-
lik arutelu toimub 28.septembril 2007. a. 
Otepää vallavalitsuses kell 10.00.
 Seoses Otepää külas asuva Kirikumõisa 
1 kinnistu detailplaneeringu algatamise 
ettepanekuga korraldame eskiisi eela-
rutelu 24. septembril kell 10.00 Otepää 
vallavalitsuses, Lipuväljak 13. Planeeringu 
algatamise taotleja on ARCADIA OÜ. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistule 
ehitusõiguse ala määramine 4-korruselise 
Spa-hotelli ehituseks. Planeeritava ala suu-
rus on 1643 m². Ootame asjast huvitatud 
vallakodanike osavõttu. 

PLANEERINGUD

Võrumaalt kohale tulnud miilits (pildil) 
oma saatjaskonnaga kontrollis Valga 
maakonda saabujate passe, bussijuhi pä-
devust „Družbaga“ töötamisel, karjanaise 
lüpsioskust, suusataja võimekust maan-
teel, rattaosavust ja paljut muudki.   
   Pärast edukat piiriületust ootas kõiki 
osalejaid Pilkuse teeristis viimane posti-
peatus. Pilkuse teeristis ootasid saabu-

jaid Otepää vallavalitsuse ja Pilkuse küla 
esindajad, saabujaid tervitas Pühajärve 
puhkpilliorkester. Otepää naisseltsi toi-
mekad liikmed olid katnud lauad ning 
pakkusid saabujatele kuuma suppi ja kül-
ma viina.    
   Lõpppeatusesse saabus üle 200 ini-
mese, 53kohaline buss ja 40 väiksemat 
sõidukit. Seda oli kaugelt rohkem, kui 
kõige julgemad organisaatorid prognoo-
sida olid osanud. Supp söödud ja viin 
joodud,  mindi ühiselt tagasi Valgjärvele, 
kus jätkus pidu koos söögi, joogi, muusi-
ka ja ilutulestikuga. 
   Teepidu oli eriline tänu kokkutulnud 
rahvale ja ilusale ilmale. Meeskonna 
head koostööd näitas ladus korraldus ja 
nii paljude osapoolte kaasalöömine ette-
võtmisse! 
   Head teed ja ühiseid ettevõtmisi kõi-
gile!

ANU LUIGA ja MARIKA EIN

algus lk.1

Lugupeetud Otepää 
Teataja

Sangaste, Palupera ja Puka val-
la eakad soovivad teada, miks 
ei avalda Otepää Teataja enam 
eakate inimeste sünnikuupäevi, 
vaid ainult vanuse.
   Väga paljud just soovivad, 

et oleks kirjas sünnikuupäev, siis 
saaks sõpru ja tuttavaid õnnitleda.

Kõikide eakate nimel

LEA KORBUN,
Sangaste Pensionäride 

Ühendus Härmalõng

Otepää Teataja toimetuselt

Praegune kord sünnipäevade aval-
damisel on tingitud sellest, et isiku 
sünnikuupäeva ja elukohta peetak-
se andmeteks, mille avaldamiseks 
tuleb küsida iga kord luba. Seda on 
paraku raske teha, sest sünnipäeva-
lapsi on palju. 
   Püüame saada selgitust andme-
kaitse inspektsioonist ja siis selle 
lugejaile edastada.
   Seniks aga otsige andmeid eel-
miste aastate Otepää Teatajaist.

LUGEJA KIRJUTAB

A
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Otepää Teataja toimetuselt
Meid rõõmustab, et lugejad on 
hakanud lehele kirjutama.
   Püüame neid kirju avaldades 
aidata kaasa probleemide lahen-
damisele. 

http://www.otepaa.ee/dokumendiregister/Kirjavahetus
http://www.otepaa.ee/dokumendiregister/Kirjavahetus
http://www.kanepi.ee/
http://www.kanepi.ee/
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KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

   Kooripere igasse hää-
lerühma sobituks mõni 
laululembene nooruslik 
muusikasõber. Huvi kor-
ral palume lahkesti sisse 
astuda esmapäeva õhtul 
kell seitse kultuurikes-
kuse 2. korrusele. Võib 
ka helistada tel 5690 4020 
(Lembi Oja).

15. sept. kell 18.00  Hingemuusika kontsert 
Otepää Maarja kirikus 

 (Peetre Sarapuu – fagott, Tiia 
Tenno – orel). 

 Pilet 25.-/10.-
20. sept. kell 20.00  Otepää Kultuurikeskuses kino 

– Simpsonite film.
 Pilet 20.-
20. sept. kell 18.00  Hingemuusika kontsert 

Otepää Maarja kirikus 
 (Toomas Trass – orel). Pilet 

25.-/10.-

Otepää muusikakoolis alustas 1. septemb-
ril uut õppeaastat 82 õpilast, nendest 12 
esimeses klassis ning 4 väikest tüdrukut-
poissi ettevalmistusklassis. Uue õpetajana 
asus tööle Jüri Liiva, kes hakkab õpetama 
solfedžot.
   Käesoleval aastal ootab muusikakooli li-
saks traditsioonilistele tegevustele ees uue 
huvikooli seaduse vastuvõtmisest tingitud 
koolitusloa taotlemine ning sellega kaas-
nev õppe- ja ainekavade ülevaatamine. 
   Oktoobri lõpus on oodata viiuliõpetaja 
Eveli Pruuli initsiatiivil toimuvat järjekord-
set põnevat kontserti, sedapuhku barokk-
muusikast ning suurematest plaanidest 
väärib äramärkimist eelmisel aastal toimu-
nud ansamblimuusika kontserdist Kam-
mermuusika päeva taaselustamiseni jõud-
mine 2008. aasta veebruaris. 
    Alanud õppeaasta alguses kuuluvad 
muusikakooli tänusõnad toetajatele, kes 
aitasid kaasa meie õppekeskkonna huba-
semaks ja töötingimuste paremaks muut-
misele – Overall Eesti AS, AS Parmet, AS 
Oteks, OÜ Merkus Disain, Annika Paju 
Sunorekist ja hoolekogu esimees Margo 
Meri.

Direktor TUULI VAHER

Õppeaasta algus 
Otepää muusikakoolis

Otepää muusikakool 
ootab 

teisipäeval,  18. septembril 
ja 

kolmapäeval, 19. septembril 
kell 15.00

 täiendavale vastuvõtule 
6-8aastaseid tüdrukuid ja poisse, kellel 
on soov õppida puhkpille (trompet, 
tromboon, tuuba, plokkflööt ja klarnet)
või klaverit ning alustada muusika-
õpingutega ettevalmistusklassis.

LP. Otepää Invaühingu liikmed!

Üldkoosolek ja 
Mihklipäeva koosviibimine toimub 

26. septembril ka. 
kell 11.00 

ühingu ruumides (tuba nr. 101).

Ootame uusi kuuekeelse kandle 
mängija huvilisi pilli õppima. 

Anna teada Lille Talile, 
tel. 5661 8028.

Otepää Gümnaasium

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI JUUBEL
100 aastat eestikeelset 

keskharidust maal

Ootame Otepää Gümnaasiumi juubeliüritus-
tele endisi ja praegusi õpilasi, õpetajaid ning 
töötajaid.

3. oktoober
12.00   Pidulik aktus kooli saalis

6. oktoober     Kooli kokkutulek

10.00-13.00 Mälestuskäik Otepää 
 kalmistule.
13.00-14.00 Otepää Gümnaasiumi 
 õpilaste kontsert Otepää 

kirikus.
14.30-15.30 Koolilõuna (kooli sööklas).
alates 14.30 Avatud uksed (võimalus 

tutvuda kõikide kooli hoo-
nete ja näitustega), 

 registreerimine.
15.30-16.00 Koolitund „100 aastat ees-

tikeelset keskharidust”.
17.00 Aktus.
18.00-21.00 Õpilaste ja õpetajate 

koosviibimine klassiruumi-
des.

21.00 Peoõhtu Otepää ööklubis 
„COMEBACK”.

Kooli kokkutuleku osamaks 200 krooni ta-
suda kuni 3. oktoobrini Hansapanka Otepää 
Kooli Vilistlaskogu arvele 221020241411 
(ülekandele märkida selgituseks osaleja pe-
rekonna- ja eesnimi ja lennu number). 
Kohapeal osavõtumaks 250 krooni.

Lisainfo kooli kodulehelt www.nuustaku.edu.ee 
ja

 telefonil 766 8241 (juhiabi).

3. oktoobril 2007 on meie linna haridustemplil 
väärikas tähtpäev. Ei saa ju mitte paljud koo-
lid uhkeldada 100. sünnipäevaga. Paljudele 
Otepää valla ja linna elanikele on see tõeline 
oma kool, kelle käekäiku on jälgitud küll oma 
laste ja lastelastegi kaudu, oldud ikka kursis 
kõigega, mis majaseinte vahel toimub. Ja 
kahtlemata võivad kõik selle kooli vilistlased 
uhkusega öelda mistahes maailmanurgas, et 
nad on kunagi õppinud just siin.
   6. oktoobril ootab auväärne juubilar meid 
taas oma rüppe – toimub kooli kokkutulek. 
Pean nn. endise vilistlaskogu esinaisena selle 
nõukogu nimel vajalikuks kõikidele neile 
vilistlastele oma vallast ja kaugemaltki, kes on 
pahameeles pöördunud minu ja teiste liikmete 
poole, selgitada mõningaid üritusega seondu-
vaid asjaolusid. 
   Uus aeg toob ikka uued tuuled ja ehk ongi 
vaja ka selles väga konservatiivses valdkonnas 

uuendusi. Uudne selle ürituse korraldamise 
juures on asjaolu, et paljude endiste koolilõpe-
tajate poolt üldkoosolekul valitud korraldav 
kogu – vilistlasnõukogu – ei osale juubeliüri-
tuste ettevalmistamisel. 
   Seekordse ürituse on võtnud enda kanda 
kool ja selle juhtkond. Eeldatavasti on see märk 
sellestki, et vilistlasnõukogu, kes seisab mingil 
määral ka endiste koolikasvandike huvide eest, 
on oma aja ära elanud ning meie, vabatahtlike 
tegutsejate aeg on lihtsalt ümber. Miks muidu 
meie abist keelduti?
   Vabandame kõikide rahulolematute kaas-
laste ees ja palume kokkutulekuga seonduvates 
küsimustes pöörduda Otepää gümnaasiumi 
direktori poole. Endine vilistlasnõukogu tänab 
kõiki meid usaldanud inimesi. 
   Kohtumiseni juubelil!

LILLE TALI, erruläinud OG vilistlaskogu juht

Oma kooli juubeli ootuses

Eveko koor alustas 
üheksateistkümnendat lauluaastat 

jõulukava harjutamisega.

Teise septembri varahommikul alustasid 27 ootusärevil  õpilast 
ja 3 õpetajat  teekonda Saksamaale, Tarpi. Kuna sõit kulges 
läbi Soome ja Rootsi, saime naaberriikidegagi natuke rohkem 
tutvust teha. Pühapäeva õhtupoolikul hakkasime sihtkohale 
üha lähemale jõudma, bussis olnud sumin vaibus ja õhk oli 
ootusärevusest pinev: kes ootas taaskohtumist vanade sõpra-
dega, kes uute tutvuste sõlmimist. Linnake, mis bussiaknaist 
paistis, oli tihedalt täis väikeseid imearmsaid punastest tellis-
test majakesi. 
   Kooli juurde jõudes nägime trobikonda inimesi, kes oma uusi  
“perekonnaliikmeid”  tervitamas olid. Õhtuses tuules lehvis 
Saksa lipu kõrval uhkelt ka meie sinimustvalge. 
   Avasõnade järel läksid  kõik lapsed ja õpetajad oma peredega 
kohta, mis sai järgmiseks nädalaks meie kõikide kodudeks. 
   Kümme päeva Tarpis möödusid imekiiresti. Päevad olid ti-
hedalt sisustatud ekskursioonide ja muu huvitavaga. Rõõm oli 
näha, et üha enam pakutakse noortele põnevaid ja huvipakku-
vaid sihtkohti. Eriti meeldejäävaks kujunes lõbustuspark, kus 
oli kõigile põnevat tegevust.
   Suurematest linnadest külastasime Hamburgi ja Lübeckit. 
Hamburgis käisime Hagenbecki loomaaias ja meie suureks 
rõõmuks saime aega omaette linna tundma õppida. Lübeckis 
tutvusime kuulsa Marienkirche ja keskaegse linnaväravaga. 
Külastasime koolitunde ja võtsime osa jooksupäevast, mis oli 
just meie külastuse tõttu planeeritust varasemaks toodud. 
   Traditsiooniliselt käisime mudamatkal: mõõna ajal kõndisime 
mööda Põhjamerd Halligi saarele ning tõusu ajal sõitsime väikse 
laevaga tagasi mandrile. Vett oodates tutvusime saarega.
   Toimus ka igakordne Tarpi ralli, mis kujutas endast väikest 
võistlust. Gruppidena saadeti meid linna, käes küsimused, 
millele kohalike abiga vastuseid otsisime. Ja otse loomulikult 
käis kõik aja peale. 
    Viimane päev Tarpis oli perepäev, mis sisustati väga erinevalt: 
kes käis seikluspargis, kes ratsutamas, kes kalal, kes poodides. 
Õhtu lõppes ühise lahkumispeoga, kus mängisime erinevaid 
mänge, õhtustasime ja laususime tänusõnu. 
   Unustamatud kümme päeva möödusid linnulennul ning saksa 
keel tuli justkui iseenesest suhu. 
   Järgmisel sügisel on juba meie kord sõpruskooli võõrus-
tada.

TRIIN TIGANE, OG 11.b klass

Õpilasvahetus Tarpi 
kooliga jätkub

http://www.nuustaku.edu.ee
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Palupera õpilased Valgas

P  A  L  U  P  E  R  A

Kui Palupera põhikooli 9. klassi 
õpilased 6. septembril Valga maa-
valitsusse lahtiste uste päevale 
jõudsid...

...oli loeng juba alanud. Kuid 
bussifirma viperused ei seganud
õpilaste head tuju ja rõõmu 
õppeekskursioonist. Nad said 
tutvuda maavalitsuse hoonega, 
said teada, kust leida edaspidi 
vajalikku ametnikku, kuidas 
hoones liikuda ning millistes 

küsimustes üldse maavalitsusse 
pöörduda.
   Lõpuks jagati soovijatele veel 
kirjutisi tervislikest eluviisidest. 
Kõik varusid endale hoolsalt 
raamatukesi Suitsuvabad tuba-
katooted, Vesipiip, Tubakas, 
HIV-nakkus ja AIDS jne.
   9. klass on meie kooli vanim 
ja nende ülesandeks oli orga-
niseerida Koolirahu Lepingu 
sõlmimine. 2. septembri kogu-
nemisel said kõik õpilased, kes 

stendil väljapandud lepingu-
tekstiga veel polnud jõudnud 
tutvuda, üheksandike ettekan-
dest teada käesoleva õppeaasta 
Koolirahu Lepingu sisu. 
   Kooli direktor Svetlana Variku 
ja õpilasesinduse vanim liige 
Kersti Voolaid kirjutasid lepin-
gule alla. Selle täitmise kontrol-
limine jääb uue, 18. septembriks 
valitava esinduse ülesandeks.

Palupera põhikooli huvijuht 
REET ALLAK

Eesti Energia AS korraldab 
juba teist aastat põhikooli 
lõpuklasside ja gümnaa-

siumi õpilastele energeetilistele 
objektidele tutvumisekskursioo-
ne. Ekskursioone viib läbi meie 
kogenud töötaja-energeetikain-
sener, kellel on ka koolitamisko-
gemus. Ekskursioonide käigus 
jagatakse informatsiooni Eesti 
Energia ettevõtete minevikust, 
olevikust ja tulevikust. 

Kooli jaoks kaks eriti olu-
list punkti

Ekskursioonidel tutvustatav on 
kooskõlas ja laiendab üldha-
riduskooli füüsika-, keemia-, 
matemaatika-, geograafia- ja
majandusõppe programmi. 
   Ekskursiooni transpordikulu 
ja meiepoolse giidi töötasukulu 
kannab Eesti Energia.
   Iga ekskursioonipäeva pro-
gramm pannakse kokku vas-
tavalt kooli soovile. Soov palun 
saata elektroonselt aadressile: 
ekskursioon@energia.ee. Lisage 
ka omapoolsed kontaktandmed 
ja teiega võetakse ühendust, et 
koostöös leida parim lahendus, 

sest samal päeval on võimalik 
külastada mitmeid erinevaid 
objekte. Võimalik on organi-
seerida ka toitlustamist, kuid 
selle kulu jääb õpilaste enda 
kanda.
   Eelmisel õppeaastal osales 
meie ekskursioonidel üle 3000 
õpilase ja õpetaja üle Eesti.

Ekskursioonidest

 Tallinnas- Dispetšerikeskus 
– elektrienergia juhtimise, jaota-
mise keskus. 
Hiiu alajaama Tallinnas – kaa-
saegne alajaam, kus isolatsi-
ooniks kasutatakse helegaasi.
Pääsküla Biogaasijaam – prü-
gilast kogutakse gaasi, mille 
abil toodetakse soojus ja elekt-
rienergiat.
Ragn Sells – prügi sorteeri-
mise jaam.
Energiakeskus Tallinnas (külas-
tus on tasuline) – äärmiselt 
õpetlik ja põnev õppekoda tut-
vustamaks praktikas mehaanilisi 
ja elektrilisi nähtusi.
 Harjumaal- Iru Soojuselektri- 
jaam – varustab Maardu, Lasna-

mäe ja Tallinna kesklinna soo-
jusenergiaga. Vähesel määral 
toodetakse ka elektrienergiat.
Keila-Joa hüdroelektrijaam 
– toodab hüdroenergia abil 
elektrienergiat.
Linnamäe hüdroelektrijaam 
– toodab hüdroenergia abil 
elektrienergiat.
Harku alajaam – Eesti üks kaas-
aegsemaid alajaamu.
Pakri Tuulepark – toodab tuule-
energia abil elektrienergiat.
Nordic Energy Link – Eesti ja 
Soome vahelist elektrienergia 
transporti teostav konverter-
jaam Harkus.
Tallinna prügila – Jõelähtmes 
asuv Euroopa üks kaasaeg-
semaid jäätmete ladustamise 
ettevõtteid.
 Lääne-Virumaal- Viru-Nigula 
Tuulepark. Toodab tuuleener-
gia abil elektrienergiat.
 Ida-Virumaal- Eesti Elektrijaam 
– toodab 90 % kogu Eestimaal 
tarbitavast elektrienergiast.
Balti Soojuselektrijaam – varus-
tab Narva linna soojusenergiaga 
ja toodab vähesel määral ka 
elektrienergiat.
Narva karjäär – kaevandatakse 
põlevkivi, mis läheb valdavalt 
elektrijaamadesse elektrienergia 
ja õlitehasesse õli tootmiseks. 
Vähesel määral müüakse ka 
keemiatööstusele ja katlama-
jadele.
Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-
muuseum (külastus on tasuline) 
– tutvustatakse põlevkivi kae-
vandamise ajalugu, sõidetakse 
allmaarongiga, käivitatakse 
kaevandusmehhanisme.
Valaste juga – Eestimaa kõige 
kõrgem tehisjuga.
 Läänemaal-  Virtsu Tuulepark 
– toodab tuuleenergia baasil 
elektrienergiat.

Eesti Energia ootab külla

Palupera vallavalitsuses  
03.09.2007

 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saa-
jate nimekiri kogusummas 6480 krooni, süga-
va puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri 
kogusummas 4800 krooni ja sügava puudega 
täiendava sotsiaaltoetuste saajate nimekiri ko-
gusummas 6000 krooni. 
 Anti neli ühekordset toetust ravimite ostuks 
kogusummas 1100 krooni, üks ühekordne 
toetus küttepuude ostuks summas 500 krooni, 
ranitsatoetust kõikidele 1. klassi minejate laste 
vanematele a´200 krooni, kogusummas 2800 
krooni ja 12 paljulapselisele perele toetust ko-
gusummas 3500 krooni. Alus: ”Sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise kord Palupera vallas”.

Hellenurme-Palupera piirkonna 
eakatele! 

30. septembril algusega kell 12 
Hellenurme kultuurimajas 

EAKATEPÄEVA TÄHISTAMINE. 
Korraldajaks Palupera pensionäride ühen-
dus “Pihlakobar”, 

toetajateks Hasartmängumaksu komisjon ja 
Palupera vallavalitsus.

20. septembril 2007.a. 
algusega kell 15 toimub 
Palupera vallamajas järjekordne 

vallavolikogu istung. 
Päevakorras:
1.Koostöölepingust Vapramäe-Vel-
lavere-Vitipalu SA-ga.
2.”Nõuni Algkooli” kinnistu nr. 
1589540 detailplaneeringu vastu-
võtmine ja avaliku väljapaneku väl-
jakuulutamine.
3.Palupera valla raie-eeskirjast.
4.”Haljala põllu” maa-ala munitsi-
paalomandisse taotlemine Vabarii-
gi Valitsuselt.
5.Palupera valla arengukava 2007-
2015 muutmisest/mittemuutmisest.
6.Palupera vallavolikogu otsuse 
nr.1-1/25 (29.05.2007) ”Palupera 
teeristi bussiootepaviljoni teenin-
dusmaa Palupera valla omandisse 
taotlemine” täitmisest informat-
sioon.
7. Mittetulundusühistu “Korteri-
ühistu Palupera 2” asutamises osa-
lemine.
8.“Pärgi” maa-ala munitsipaal-
omandisse taotlemine Valga maa-
vanemalt.
9. Kehtestatud Hellenurme mõi-
sa maa-ala ja Mõisa aed maa-ala 
detailplaneeringute muutmise 
lähteseisukohtade kinnitamine ja 
detailplaneeringute muutmise al-
gatamine.
10. Hellenurme Mõisa kinnistul, 
Mõisa aia kinnistul ja Hellenurme 
Mõisa pargi kinnistul maakütteto-
rustiku ehitamisega kavandatava 
tegevuse keskkonnamõju hindami-
se algatamine.
11.2007. aasta eelarve muuda-
tused.
12.Muud küsimused.
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Palupera valla korter-
elamute elanikud! 

Seoses tekkinud küsimustega
olete kõik oodatud osalema 19. 
septembril kell 18 Nõuni maakul-
tuurimajas elamu energeetilise 
auditeerimise vajalikkust, läbi-
viimist ja rahastamist käsitlevas 
infotunnis. 
   Infotunnis annavad vastuseid 
Valga maakonnas ehitiste ener-
geetilise auditeerimise koordi-
neerija Eino Rebane ja auditeerija 
Tõnu Jõesaar Termopilt OÜ-st.   
   Eriti oluline on ainuke infotund 
koduvalla 10 korter-elamu esinda-
jatele! Palume tagada osalemine! 

Info: Terje Korss, 7679 501, 
5174 740.

Palupera valla 2008. eelarvest 
rahaeraldiste taotlemiseks

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja 
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2008. 
aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahendi-
test, esitada taotlused 01. oktoobriks k.a. Palupera 
vallavalitsusele. 
   Seekord palume teil täita taotlemisel vastav 
vorm, mis saadav ka Palupera valla kodulehel 
www.palupera.ee/ link Dokumendid/failid. 
   Valla hallatavatel asutustel: põhikool, kultuuri-
majad, raamatukogud jm. seotud isikud, palume 
samuti esitada oma taotlused 2008. aasta valla 
eelarvesse hiljemalt 01.oktoobriks k.a.
   Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte, et nende 
andekas laps võiks õppida 2008. aasta sügisest ka 
muusikakoolis või muus huvikoolis, osaleda tree-
ningus, siis ka sellest tuleks teavitada kohalikku 
omavalitsust kirjalikult 01.oktoobriks 2007.a. 
   Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku oma-
valitsuse omaosalust ja väljastada garantiikirja 
huvikoolile, kui sellega eelnevalt enne eelarve 
koostamist pole arvestatud. Nii näiteks oli valla 
osalus ühele muusikakoolis õppivale lapsele juba 
2007. aastal, olenevalt konkreetsest koolist 11-17 
tuhat krooni/aastas.

Palupera vallavalitsus

Neiud, naised tulge Nõuni kultuurimajja 
esmaspäeviti kell 19.30 

AEROOBIKASSE.

Kaasa võtta matt ja hea tuju!
Osalustasu 10 krooni.
    Ruta

23. septembril kell 12.00 toimub 
Nõuni kultuurimajas üritus:

“Tervitame koos sügist”.
Koos Nõuni naisseltsia teeme mõndagi 
huvitavat ja valime välja selle sügise 
parima pannkoogimoosi.

 Info: Marika, 5346 5648

Hea Palupera valla rahvas ja teised huvilised.
 Sõidame 22. septembril 

Palamuse laadale.

 Info ja registreerimine: Kalev, 5139 071

Palupera valla eakate ühendus organiseeris ekskur-
siooni Hiiumaale. 7. augusti varahommikul selgus, 
et seekordne reisiseltskond on 46liikmeline.
   Ilm oli ilus ja praamisõit üle päikselise mere 
kulges viperusteta. Heltermaale jõudes tervitas 
meid meres olev “näkineid” ja saarele iseloomu-
lik kadakane maastik. 
   Kui olime ära käinud Pühalepa kiriku, Suurejõe 
mõisa ja “põhilise leppe” kivide juures, jõudsime 
Soera talurahvamuuseumi. Seal tutvustati meile 
hiidlaste elu-olu vanal ajal. Eriti jäi meelde nais-
tele nii vajalik “vähevanker”, mis oli tarvilik asi nii 
laudas kui ka vanamehe järel kõrtsis käies. 
   Soeras oli meil esimene lõuna. Talumuuseumi 
perenaine Õie Laksberg pakkus kena hiiu keele ja 
naljade saatel lihtsat ja väga maitsvat talutoitu.

   Pärast lõunat oligi aeg hakkata Hiiumaa pealinna, 
Kärdla poole sõitma. Kärdla aga võttis meid vastu 
meilegi nii tuttava teedeehituste ja ümbersõitu-
dega. Pisikese poepeatuse järel käisime Paarkuu 
juures, kus asub ka linna supelrand. Paljud käisid 
ka meres ujumas. 
   Teel Tahkuna poolsaarele külastasime kuulsat 
Ristimäge, kus igaüks sai endast maha jätta käepä-
rastest vahenditest valmistatud risti. Tahkuna 
poolsaare tipus said huvilised ronida tuletorni, 
näha “Estoniale” pühendatud monumenti ja käia 
kivilabürindis.
   Ööbisime tuletorni lähedal Kalda puhkekülas. 
Õhtuks olid perenaised valmistanud maitsva supi. 
Kaunil mererannal sai ujumas käidud ja päikese-
loojangut vaadatud. 
   Teist päeva alustasime Kõpu tuletorni külas-
tamisega. Tagasi tulles jäi meelde tee, mis oli 
kilomeetrite kaupa ääristatud kividest laotud 

nimedega. Lisaks veel kaunid valged bussijaa-
mad, mis olid puhtad, täis sodimata ning kõige 
krooniks õitsva lillepotiga. Sellest oleks küll meil 
kõigil midagi õppida.
   Kassaris külastasime Orjaku linnuvaatlustorni. 
Hiiumaa muusiumis saime näha ennesõjaaegset 
hiidlaste elu. Erilist elevust tekitas vana klaasist 
majakakuppel, mis töötas ka kõverpeeglina. 
   Lõunat pidasime Veltsi tallis, kust igaüks sai koju 
kaasa osta meile eksootilist vinnutatud säinast. 
Pärast väikest jalutuskäiku Sääretirbus ja Niidiküla 
villaveski külastust oligi aeg koduteele asuda.
   Aitäh Sale Aunale ja Aili Keldole, kes panid kokku 
kogu reisiprogrammi ja kirjutasid projekti toetuse 
saamiseks. Tänusõnad ka Hasartmängumaksu 
Nõukogule ja Palupera vallavalitsusele, kes toeta-
sid seda reisi.

Nõuni piirkonna arendusjuht KALEV LÕHMUS

Ka eakad reisivad
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Augustis toimus Väike-Trommi talus Keeni põhikooli 
1. klassi astujatele suvelaager. Pisipõnnid toimetasid 
kaks päeva toredate õpetajate, paari vanema astme 
õpilase ja lapsevanemaga imeilusas turismitalus. 
   Laagrist osa võtnud Laura Roio muljed on kirja 
pannud tema ema.

Kuidas esimene laagripäev algas?
Kõigepealt läksime mäe peale, võtsime ringi ja tutvus-
tasime ennast. Õpetaja ütles, et äkki on suve jooksul 
nimed meelest ära läinud. Sellepärast ütlesimegi oma 
nimed uuesti, meil on üks uus poiss ka. Siis rääkisime 
sellest, mida laagris tegema hakkame ja läksime 
matkale. Seal pidi igaüks korjama kaks taime, võis ka 
rohkem. Pärast panime need kuivama ja siis kleepisi-
me paberi peale ja kirjutasime nimed ka juurde.

Mida te esimesel päeval veel tegite?
Sõime ja käisime ujumas. Vesi oli nii soe! Õhtul hak-
kasime vorstikesi grillima. Ise tegime salatit kõrvale. 
Salati sisse panime kurki ja tomatit. Me mängisime 
igasuguseid mänge.

Kas esimese päeva lõpuks olite väsinud?
Olime küll. Tegime toad korda ja käisime saunas. Kes 
liiga kuuma ei tahtnud, see istus allapoole.

Kas õhtul jäite kohe magama?
Mitte kohe. Pille luges „Tuhkatriinu” muinasjuttu ka.

Kas teine laagripäev oli ka põnev?
Jaa. Hommikul sõime kõhud täis ja siis hakkasime 
jäätisemängu mängima. Õpetaja Saima ütles, et kuri 
nõid varastas jäätisel maitse ja lõhna ära. Meie pidime 
need üles leidma.

Kuidas te seda tegite?
Pidime igasuguseid mänge mängima. Hüppasime 
ussiraja peal, ämblikupesast tuli võtta pildid ja meelde 
jätta. Pärast pidime meelde tuletama, missugused 
pildid meil enne olid ja ämbliku pesast samasugused 
pildid otsima ja õigesse järjekorda panema. See oli 
kõige vahvam mäng! 
   Käisime veel vaikuse lagendikul. Istusime maha ja 
panime silmad kinni, alles siis võisime lahti teha, kui 
see karu, kes meid aitas, kellegi põske või kätt puudu-
tas. Veel hüppasime üle musta augu. Vahepeal joonis-
tasime ja nuputasime. Iga mängu eest saime värvilisi 
märgikesi, mille me pärast jäätise peale kleepisime. 
 Mängu lõpus saime pärisjäätist ka.

Kas tegite veel midagi?
Meil käis elevant külas ja siis me mängisime padjaral-
lit. Käisime elevandiga kiikumas, aga tema ei julgenud 
suurt hoogu teha. 
   Me mängisime veel sellist mängu, et kõigepealt 
kogunesime rühmadesse ja valisime kapteni. Siis 
läksime laua juurde ja meile näidati ühe rätiku alt 
igasuguseid asju. Pidime neid natuke aega vaatama, 
meelde jätma ja siis tooma need asjad. Seal rätiku all 
olid käbi, võilill, üks oks, kollane leht, väike kuuseoks 
ja väike murutükk. Siis saime suure paberi ja kleepisi-
me need asjad sinna paberi peale. Teise paberi peale 
oli kirjutatud MAJA ja me pidime sellele paberile 

joonistama oma laagripaiga. 
   Ja õhtul tulid emmed-issid külla. Üks tädi rääkis 
neile midagi, meie mängisime niikaua järve ääres ühte 
rõngastega mängu. Poisid mängisid lennukiga.

Kuidas te laagris omavahel läbi saite?
Hästi. Keegi ei tülitsenud ja kõik olid sõbrad.

Kas ilma emmede-issideta saite hästi hakkama?
Jaa, mõni nuttis küll natuke. Aga mina ei nutnud ja 
kurb ka ei olnud. 

Kas laagris koduigatsust ei tulnud?
Ei! Seal oli nii hea olla. Ma tahan veel sellisesse 
laagrisse.

Algab uus hooaeg seltsitegevuses

Eesti riik on taasiseseisvumi-
sest alates tõusnud tuge-
valt jalule ja saavutanud ka 

olulist majandusedu.Vaatamata 
sellele, kui ere päike aknast sisse 
paistab, jäävad nurkadesse ikka 
mõned varjud.
   Meie eduka ja ilusa murdeeas 
riigi üheks varjuks on kindlasti 
majandus-migratsioonipumpade 
poolt maaregioonidest ärai-
metud oskustööjõud ja koolitatud 
kaader. Midagi pole teha: kala 
otsib puhtamat vett, inimene 
paremaid elutingimusi, palka 
jne. Kunagi mindi Krimmi ja 
Kaug-Ittagi parema elu järele, 
nüüd Norra, Soome ja Harjumaa 
,,Punase lageda“ stepiküladesse. 
See on ajastu märk.
   Teisalt on aga ka naasejaid, kes 
hindavad elustandardite ühtlus-
tumise tõttu tuttavat keskonda, 
eriti kui sobilik töökoht ja töö-
tamise vorm seda võimaldavad. 
Lisaboonused on looduskesk-
kond, lasteaiakohad, oluliselt 
odavam kinnisvara.
   Kindlasti ka kogukonnaga 
oluliselt rohkem arvestavamad 
maavaldade elukorraldusli-
kud nüansid. Kui veel lisandub 
interneti kättesaadavus, korra-
lik elektrivarustus, transport ja 
koolikohad,võib valik langeda 
maapiirkonda elamaasumise 
kasuks.
   Omavalitsuse kohustus on teha 
kõik endast olenev sellise otsuse 
saavutamiseks ja seejärel inimese 
ootuste õigustamiseks. Lisaks 

püüdele tuua maale uusi inimesi, 
on ülitähtis hoida veel siinole-
vat noort peret. Peaaegu kõik 
meie piirkonna omavalitsused 
on saavutanud olulise hüppe 
elukvaliteedis ja edasiminekut 
on näha nii ettevõtluses kui ka 
muudes eluvaldkondades. 
   Nüüd on ehk käes aeg hakata 
,,kadunud“ poegi-tütreid tagasi 
kutsuma ja olemasolevatesse  
probleemidesse tõsiselt süve-
nema. See ei käi kergelt ja kiirelt, 
aga alustama peab ja ka olud hak-
kavad järjest enam seda lubama. 
Nii sünniks lisaimpulss kohalikule 
elule ja ärile. Esmane on inime-
sele kvaliteetne elukoht.  
   Sangaste vallavalitsus otsib 
võimalusi eluasemeprogrammi 
käivitamiseks siia jääda ja siia tulla 
soovivatele peredele.Oleme pla-
neerinud maad kahe uue maa-
elamurajooni jaoks (Lossikülas ja 
Otepää piiril, Ilmjärve ligidal). 
   Sinna on plaanis luua suu-
remate kruntidega privaatsed 
maaelamute alad, kuhu rajame 
teed, elektrivarustuse ja vee-
värgi. Krundid aga läheksid 
soodustingimustel lepinguga 
asundushuvilistele. 
   Idee on alles algusjärgus, rää-
gime riigiga läbi. Huvilised võik-
sid endast teada anda e-postiga: 
kaido@sangastevv.ee, et asjade 
edenedes saaks teiega kontakti 
võtta ja läbi rääkida. Otsime ka 
projekteerimishuvi. Peatselt on 
aga valmimas korterid Keeni 
asula renoveeritavas 12 korte-

riga majas. Sealsetes 3-4toalistes 
korterites on tehtud kõik peale 
siseviimistluse. Majas on kõik 
uus(katus, aknad, torustik,uksed 
jne, vaid siseviimistlus on enda 
teha. See tagab pinna odavuse 
isetegijatele. 
   Kokkuleppel ehitajaga saab 
vald madala hinnaga (umbes 
4000 krooni/m²) 5-6 korterit 
enda poolt valitud ostjale müüa. 
Praegusel juhul teeb see 3toalise 
hinnaks mitte rohkem kui 250-
280 tuhat krooni, millele lisndub 
viimistluskulu. Korterid on kesk-
küttega (tööstuse saepuruküte). 
Hoone valmib lõplikult kevadeks 
2008, elama võiks aga asuda juba 
novembris 2007.
   Ka siin ootame huviga soove 
praegustelt ja tulevastelt vallaela-
nikelt. Lastega peredele on pak-
kuda lasteaiakohad Sangastes. 
Kui on huvilisi korterit valla 
omahinnasoodustusega osta, 
palume valiku tegemiseks endast 
märku anda valda või aadressil: 
kaido@sangastevv.ee.
   Ootame huviga kõiksuguseid 
arvamusi ja ettepanekuid sellest,  
mis meietaolisse valda elama 
kutsuks või äraminekumõtteid 
muudaks! 
   Tahame koos teiega teile sobi-
vat keskkonda looma hakata! 
Me soovime teada, kas oleme 
õigel teel!
   Lugupidamisega

Sangaste vallavanem 
KAIDO TAMBERG

Sangaste vald tahab tugevdada 
ja värskendada kogukonda

Liikumine Tervist Edendavad 
Koolid (TEK) on rahvusvahe-
line programm, mis sai alguse 
1992. aastal, mil Maailma 
Terviseorganisatsioon, Euroopa 
Nõukogu ja Euroopa Komisjon 
algatasid ühisprojekti. Tervist 
edendavate koolide liikumine 
põhineb tervise ja hariduse vald-
konna koostööl ja tugineb Ottawa 
Harta põhimõttel. TEK tegevuse 
aluseks on Euroopa tervist eden-
davate koolide I konverentsi 
1997. aasta resolutsioon: “Igal 
lapsel on õigus õppida tervist 
edendavas koolis“
   Selliste koolide ülesanne on 
oma tegevuste kaudu järjepi-

devalt kujundada ja rajada õpi-
lasi arendav ja tervist tugevdav 
elu- ja töökeskkond, st. luua 
turvaline keskkond õppimiseks 
ja töötamiseks ning sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste omandami-
seks ja tervete eluviiside kujun-
damiseks.
   Seda ülesannet on ellu viidud 
Keeni koolis juba aastaid. On 
parendatud koolikeskkonda, ja 
seda remonditud klassiruumide, 
nõuetekohase valgustuse, uuen-
datud kaasaegse koolisöökla, 
spordisaali ja uute spordira-
jatiste kaudu. On organisee-
ritud tervistavaid üritusi koos  
õppe- ja huvitegevusega. Ka 

koolitervishoiu kaudu toimub 
pidev tervist edendav töö ja 
õpilaste tervisealaste teadmiste 
täiendamine.
   Mõte TEK võrgustikuga liitu-
miseks tekkis vajadusest koordi-
neeritumalt tegutseda. Kaasates 
kogu koolipere, õpetajad, perso-
nali ja lapsevanemad saab akti-
viseerida ka valla elanikke.
   Eelmisel õppeaastal moodusta-
sime kooli tervisenõukogu. Meie 
soov liituda sai õppeaasta vii-
mastel päevadel Tervise Arengu 
Instituudi poolt tunnustatud 
vastava tunnistuse üleandmi-
sega.

HIIE VÄHI,
pereõde, inimeseõpetuse õpetaja

Keeni kool liitus tervist edendavate 
koolide võrgustikuga

S A N G A S T E 

Meeldetuletus 
Sangaste vallavalitsus tuletab meelde, 
et mujal õppivate põhikooli ja gümnaa-
siumi õpilaste bussi- või rongipiletite 
hüvitamise avalduse esitamise viimane 
tähtaeg on 20. september 2007. a. 
Hilisemaid avaldusi ei rahuldata! 
Septembris ostetud piletid saab esitada 
1.-20. oktoober 2007. a. 
   Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks 
kodu ja kooli vahel ning kui õpilane õpib 
väljaspool Valga maakonda või ühisela-
muga koolis, siis ka kooli asukohajärgse 
ühistranspordi piletid (nt. Tartu linnaliini-
de õpilase kuupilet). 
   Hüvitamise piirsummaks on kuni 
800 krooni kuus põhikooli õpilastele ja 
päevases vormis õppivatele keskkooliõ-
pilastele ning kuni 400 krooni kuus nn. 
õhtukeskkoolis õppijatele. Kutsekoolide 
ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidupile-
tite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu 
vastavalt kooli reeglitele.

Suvelaager Väike-
Trommi talus

Sangaste vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused Rein 
Arengule Lauküla külas asuval Peka kinnistul 
majandushoone ehitusprojekti koostamiseks, 
Ilari Marko Pirttiläle Pringi külas asuval Antsu-
Kristoberi kinnistul keldri ehitusprojekti koosta-
miseks ja osaühingule Jaotusvõrk Lauküla külas 
asuval Tuisu kinnistul elektri kaabelliini ehitus-
projekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk 
Lauküla külas asuva Palu kinnistu elektri õhuliini 
ehitamiseks, osaühingule Jaotusvõrk Restu külas 
asuva Plaado kinnistu elektri õhuliini ja mastala-
jaama ehitamiseks, Rein Arengule Lauküla külas 
asuval Peka kinnistul majandushoone püstitami-
seks ja Mairo Petersonile Mäeküla külas Väikse-
Zäpste kinnistul asuva aida lammutamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba aktsiaseltsile 
Silva-Agro Sangaste alevikus Pisisilva kinnistul 
asuva Silva-Agro kaubandus- ja teeninduskeskuse 
kasutuselevõtuks.
 Anti nõusolek Lauküla külas asuva Riimuse 
maaüksuse 11,24 ha suuruse maa erastamiseks 
Rein Arengule ning Lauküla ja Sarapuu külas 
asuva Kakusaare maaüksuse 10,73 ha suuruse 
maa erastamiseks Ellen Saarele.
 Määrati Sangaste alevikus asuvate Biotiigi ehitiste 
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3,48 ha ja 
Lossiküla külas asuva Küüni ehitise teenindamiseks 
vajaliku maa suuruseks 3463 m2.
 Määrati korteriomandi seadmiseks Lossiküla 
külas Müüri tee 1 asuva ehitise aluse ja selle tee-
nindamiseks vajaliku maa suuruseks 3308 m2, 
Lossiküla külas Müüri tee 2 asuvate ehitiste aluse 
ja nende teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 
2549 m2 ja Lossiküla külas Müüri tee 3 asuvate 
ehitiste aluse ja nende teenindamiseks vajaliku 
maa suuruseks 2358 m2.
 Anti OÜ-le Welg Varuosad luba ilutulestiku 
korraldamiseks 28. juulil kell 23.55 Lossiküla 
külas asuva Sangaste lossi territooriumil ja Ruf 
Eesti AS-le luba ilutulestiku korraldamiseks 26. 
augustil kell 22.45-23.00 Lossiküla külas asuva 
Sangaste lossi territooriumil.
 Eraldada vallaeelarve reservfondist 3500 kroo-
ni Sangaste kirikupäevade raames Henri Laksi 
kontserdi korraldamiseks, 600 krooni Sangaste 
kirikukoori Võrumaa kontsertreisi korraldami-
seks ja 2000 krooni Kardo Künnapuu osalemiseks 
veobagide Eesti meistrivõistluste etappidel.
 Määrati juulikuu toimetulekutoetus kuueteis-
tkümnele isikule kogusummas 20 631 krooni ja 
täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekon-
naliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 
200 krooni.
 Määrati augustikuu toimetulekutoetus seitsme-
teistkümnele isikule kogusummas 21 124 krooni 
ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekon-
naliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 
200 krooni.
 Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitami-
seks õpilaste sõidusoodustused üheteistkümnele 
isikule kogusummas 2030.75 krooni.
 Tehti pensioniametile ettepanek kolmele lapsele 
ettenähtud peretoetuste maksmise peatamiseks.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus 
ja määrati talle puudega inimese täiendav toetus.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele 
isikule kogusummas 13 320.40 krooni.
 Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusum-
mas 6000 krooni.

Käesoleva aasta sügisest on Sangaste valla rahval 
võimalus veeta vaba aega veelgi aktiivsemalt. Pakume 
uusi võimalusi, kuid on ka mõned väikesed muutused.
   Aasta jääb vahele eakate ravivõimlemisel, sest 
juhendaja Piia Künnapuul on ees tähtis sündmus – ta 
valmistub taas emaks saama. Võimlemistunnid jätku-
vad lähitulevikus.
   Kõik emmed, kes on lastega kodus, andke varmalt 
märku, kas olete huvitatud beebikooli tundide jätkami-
sest. 
   Taas on algamas naiste lemmikala – latiinoaeroobika, 
kohtume Ave Kängsepaga pühapäeval, 7. oktoobril kell 
13.00 Sangaste seltsimajas.
   Samuti on Katrin Korn valmis jätkama koolinoorte ja 
naiste liikumistundi, noortega teisipäeviti seltsimajas 
ja naistega Keeni koolis vahetult enne „Tanukese“ 

AMETLIK INFO

Segarahvatantsurühma “Sangaste” esimene 
kokkusaamine on teisipäeval, 25. septembril 
kell 19.00 seltsimajas.

tantsuproovi.
   Sel sügisel tahame koos Mati Raudsepaga pakkuda 
huvitegevust ka meie valla meestele. Kõigil on 
võimalus mängida lauatennist, kabet ja malet. Ehk 
korraldame lausa küladevahelise turniiri?
   Vanadest tegijatest jätkavad kõik: kantrirühmad 
Keenis ja Sangastes, naisrahvatantsurühm Tanuke, 
kõhutantsurühm, memmede „Rõõmurullid“, portse-
lanimaalijad. Jätkab ka naisansambel, kes ootab uusi 
liikmeid. 
   Kui meie vallas leidub kerge jalaga tantsulembelisi 
meesterahvaid, olete oodatud Sangaste segarahva-
tantsurühma. Tule ja sa ei kahetse – mõnus seltskond 
ning nakatav huumor on tagatud.
   Teretulnud on igasugused ideed ja ettepanekud. 

MERLE TOMBAK
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Sellise koolilauluga algavad Puka keskkoo-
lis paljud üritused. Meie koolilaulu sõnad 
on kirjutanud Merili Härm ja viisi teinud 

muusikaõpetaja Sille Lõõndre.
   Esimese koolipäeva aktus toimus laupäeval, 
1. septembril. Laupäev valiti eelkõige selle 
pärast, et võimalikult rohkem lapsevanemaid 
saaks aktusest osa võtta. Suvevaikuses elanud 
koolimaja oli äkki siginat-saginat täis, lapsed 
koos vanematega tulid, sügislilled käes, ja kõigil 
oli rõõmus meel. Kõige väiksemaid koolitulijaid 
oli sel õppeaastal 19, eelmise aastaga võrreldes 
7 võrra rohkem. Esimese klassi juhatajaks on 
sel aastal Maie Mesipuu.
   Aktusel andis direktor Velvo Mõttus 1. klassi 
õpilastele kätte aabitsad. Lisaks neile jagas liiklus-
aabitsaid Puka valla vanemkonstaabel Kunnar 
Vahi. Direktor rõhutas oma sõnavõtus eelmise 
õppeaasta kordaminekuid ja rääkis muuda-
tustest õppekorralduses. Suvel oli remonditud 

Meie kool!
koolis klasse ja koridore, värske värvi lõhn oli 
veel tunda. 
   Koolipere sai täienduse uue õppealajuhataja 
Taimi Asu ja 5 uue õpetaja näol. Tore on see, et 
kõik uued õpetajad õpivad ka Tartu Ülikoolis 
ning toovad kooli kaasaegseid teadmisi ja õpe-
tamismeetodeid. Uuel õppeaastal on muudatusi 
gümnaasiumiastmes: sisse viiakse eelkutseõpe raa-
matupidamise erialal Tartu Kutsehariduskeskuse 
baasil ning IKT alal pakutakse valikkursusi 
arvutigraafikas ja multimeedias.
   Vallavanem Heikki Kadaja soovis kõigile edu-
kat uut õppeaastat. Toreda ja lustaka kontserdi 
andsid laululapsed. Aktuse lõppedes tehti tra-
ditsiooniliselt klassipildid kooli aastapäeva kivi 
juures. Alguste algus oli selle piduliku päevaga 
tehtud ning „targaks saada nüüd on meie kõigi 
siiras soov”, nagu ütleb Puka kooli laul.

Puka Keskkooli infojuht EVE MÄEORG

 P U K A

Kool on alanud. Elustiili muutus ei meeldi sugugi, 
kui see toob kaasa kindlaid kellaaegu ja kohus-
tusi. Siis haarad veel suve järele ja lased selle 
silmade eest läbi. Kas sai ikka kogutud päikest 
ja elamusi, uusi mõtteid ?
   Juuni käisime Puka kunstikooli lastega suve-
praktikal. Valla buss viis meid värvide ja maali-
alustega kohale ja õhtupoolikul tõi koos valmis 
piltidega tagasi. Olime Võrtsjärve ääres lim-
noloogiajaamas, Vooremäel ja Pühajärve ääres.  
   Loodust maalides on elamus ümbrusest suu-
rem, kui pildist endast. Päike kõrvetab selga, 

varbad on vees, akvarelli vett võtad 
otse järvest. Akvarellkriidid sula-
vad üles nagu shokolaadikommid 
päikese käes. Pildid valmivad väljas 
visandlikumad, kui ruumis sees. Neid 
võib hiljem põhjalikumaks teha. Ka 
enda meelest hukka läinud tööst saab 
kodus asja. Paadisillalt viis tuul nii 
mõnegi paberi vette hulpima. Sellele 
ujuti järele ja kuivatati ära.
   Juulis olid Võrtsjärve suvemängud. 
Puka vald korraldas seda. Kavas oli 
pealtvaatajate silme all skulptuuri 
valmistamine teemal “ Mina ja minu 
lemmikloom “. Meie valda esindas 
Helina Kangro kunstikooli kolman-

dalt kursuselt. Helina lähenes ülesandele litera-
tuurselt, modelleerides Elvis Presley sõrmustatud 
käele istuma Elvise lemmiku, papagoi. Helina 
töö hindas žürii teise koha vääriliseks.
   Nüüdseks on maalipraktika aegne päevitus 
veel mitu kihti peale saanud. Lapsed on kas-
vanud ja muutunud. Kujundame juba uusi töid 
paberil ja savis. 
   Puka kunstikool alustas tänavu oma neljan-
dat õppeaastat.

Puka Kunstikooli direktor ESTI KITTUS

Mõeldes möödunud suvele

30. augustil kogunesid Kuigatsi Külamajja taas 
noored (pildil), et enne pikka ja väsitavat koo-
liaastat koos veeta selle suve viimane päev. 
Kokku oli vaja saada, sest lähevad ju Kuigatsi 
lapsed laiali nii erinevatesse koolidesse – Puk-
ka, Keeni, Otepääle, Tartusse. 
   Pikal päeval täis askeldusi jagus tegevust 
nii mudilastele kui ka veidi vanematele. Mu-
dilased joonistasid koos ühe suure-suure 
suvepildi täis vahvaid mälestusi, mängisid 
erinevaid lauamänge, tantsisid muusika saatel 
ringmänge ja lõpetuseks tegid ka veidi diskot.
   Vahepeal peeti üheskoos ka väikse Annabe-
li sünnipäeva! Päeva naelaks olid mõnusad 
pannkoogid, mida Kati küpsetas nii suure vir-
na, et neid jagus kõigile. 
   Samal ajal tutvusid noored 4H tegevusega 
ning neil tekkis soov liituda selle põneva orga-
nisatsiooniga. Suure huviga kuulati Koitu, kel-
lel on malemängu oskus lausa veres ning kes 
jagas lahkelt oma teadmisi ka teistele. Pärast 
prooviti ka ise mitmel laual kõik praktikas üle 
ja uus hobi oligi tekkinud. 

   Pargi taha on noored aga rajanud KOPi toel 
ja omaalgatuse korras palliplatsi, kus on koos 
käidud terve suve ja kus ka sellel päeval pee-
ti mitmeid toredaid võistlusi. Külamajas on 
noortel nüüd olemas ka lauamängud ja va-
hendid käeliseks tegevuseks.

14. augustil käis Kuigatsi-kandi rahvas koos 
noortega tutvumas Tartumaa külaelu ja noor-
te tegemistega. Läbi käidi Valguta seltsimaja, 
Majala külaplats, Luke mõisa park, Varnja küla 
ja elava ajaloo muuseum, Liivi muuseum, 
Peatskivi, Alatskivi Loodusmaja ning muidugi 
Kuigatsi mõisaga A.G. von Nolckeni kaudu 
seotud Alatskivi loss. 
    Suvel oleme osalenud veel VII maapäeval 
Jõgevamaal ja käinud Soomes Heinola kandis 
tutvumas sealsete külamajade tegevusega. 
Ise võtsime sel suvel vastu külalisi Leedust, 
Ida- Virumaalt ja Tartumaalt. Milvi eestveda-
misel kogunesid Kuigatsi kooli endised õpi-
lased õpiajaga 1950-57.
    Sügise saabudes avasime nö. hooaja pü-

hapäeval, 9. septembril, siidi-
maali kursuse. Õpetas Valga 
kunstnik ja ehtemeister Aire 
Hulkko. Materjal on muret-
setud KOPi noorteprojekti 
abiga.
   Osalejaid oli nii nooremaid 
kui ka vanemaid ning kõik 
said valmis ühe mõnusa siidi-
salli täpselt oma maitsele. Oli 
ilus hooaja algus. 
   Järgmistest tegemistest 
juba edaspidi.    Ja muidugi 
aitäh kõigile osalejaile-abilis-
tele! 

ÕNNE PAIMRE

Kuigatsi rahva suvi oli 
huvitav ja teguderohke

Küll on tore meie kool,
sinna lapsed täiel hool
igal hommikul on ruttamas.
Ei hooli enam mängudest,
sest et targaks saada nüüd
on nende kõigi siiras soov.

1. klass koos klassijuhataja Maie Mesipuuga

Uued õpetajad (vasakult): Ilme Mõttus (inimeseõpetus, ajalugu), Marietta Aardam 
(inglise keel, eesti keel), Ly Taur (bioloogia, keemia), Merle Kivilo (inglise keel), õppe-
alajuhataja Taimi Asu ja Piret Sepma(loodusained).
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Lasteaed Võrukael
pakub tööd

lasteaiaõpetajale.

Info tel. 5193 5151

või kohapeal Keskuse 6, 

Otepää

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse…

Siiras kaastunne teile Kalle, 
Karin, Kerli ja Kennart kalli isa, 

äia ja vanaisa

VILLE ADOVI
kaotuse puhul.

Otepää postkontori pere.

Südamlik kaastunne Kaljule ja 
Ehale kalli ema ja ämma 

HILDA VAIMETSA
surma puhul.

Töökaaslased

Bernhard SPA Hotell Otepääl

otsib asjalikku ning hea 
suhtlemisoskusega

administraatorit ja 
kohusetundlikku kokka.

Kontakt: +372 5045 708
madis@bernhard.ee

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Soovin osta maad Valga-, Võru-, 
Põlvamaal. Tel 5660 0738

Teostan vanametalli, sealhul-
gas kodumasinate lõikust ja 
aitan realiseerida. Miika, tel. 
5235 509 ja 5678 3888.

Üürin 1-2 toal. korteri või maja-
osa Otepääl või selle lähiümb-
ruses. tel 5107556

Müüa palkmaja Pukast 3 km. 
Kuutsemägi 7 km. Elekter 25 
A, sahtkaev, ait 25,8 m², krunt 
2700 m². Renoveerimist vajav. 
Hind 300 000.- Tel. 5661 4533

Heasse peresse ära anda väga 
ilus kolmevärviline emane kas-
sipoeg. Tel. 5343 5010 või 7655 
693.

K U U L U T U S E D

Ostame 

tootmiseks HOONE 

Puka vallas, võib vaja-

da remonti.

Tel. 5669 6909

MÜÜA 

kruusa, 

liiva ja 

täitematerjali.

Tel. 513 4647

Südamlik kaastunne
 Tiiu Tederile kalli

EMA
kaotuse puhul.

Mälestavad naabrid: Mareta ja 
Jaan, Eha ja Vello, Arno ja Mare, 

Mihkel ja Lehte, Heljo, Hilja.

Kallis Mare!
Siiras kaastunne 

EMA 
surma puhul.

Eha, Luule, Eve

Finlaid OÜ höövli-
tööstus müüb 

Sangastes

hööveldatud 
 puitu 

- puitbriketti

Hinnad ja kogused 
vastavalt kokku-

leppele.

Tel. 767 9120, 
53 334 346

finlaid@finlaid.ee
Finlaid OÜ, Tiidu küla, 

Sangaste vald.

Marguse Puhkekeskus Otepääl 
võtab töökoor-
muse suure-
nemise tõttu 
tööle:

-kokk
-ettekandja–klienditee-
 nindaja
-nõudepesija–koka abi
-toateenija 

Info tel. 7679 650, 5561 3469 
või saata CV: mirell@marguse.ee

 

Otepää Golfiraja
restoran Oscars 

võtab tööle 
oma meeskonda 

ettekandjaid, 
baarmane.

Nõudmised kandiaadile:

abivalmidus, aktiivsus, avatus ja 
rõõmsameelsus.
Kasuks tuleb keelteoskus.

Ettevõte pakub:

kaasaegseid töötingimusi,
sõbralikku meeskonda,
vahetustega tööd.
Koolitused on meie poolt.

Kontakt

Margit Harutši

tel. 5836 9147, margit@oscars.ee

annab teada:

septembrikuu soodustused kooli alguse puhul

õpilastele –20%,

õpetajatele –15%

ja soodustused lapsevanematele.

Silmaarsti vastuvõtt 

  neljapäeviti Otepääl, Lipuväljak 7, 
etteregistreerimine tel. 7333 285 
  kolmapäeviti Pühajärve puhkekeskuses, ruum 105. 
Tel 7663 144.

Südamlik kaastunne Kersti 
Tammele tädi

LEIDA-ARMILDA VEBERI
kaotuse puhul.

Otepää vallavalitsus

HALJASALADEGA tegelev 
ettevõte võtab tööle:

  haljasalade hooldaja-ko-
ristaja, palk alates 5000 kr;
  haljasalade hooldaja-
niitja, palk alates 7000 kr;
  haljasalade eestööline, 
palk alates 8000 kr.

Info tel. 7333 660 või 
5342 4856

Laurson Kinnisvara
aitab lahendada kõik kinnisvaraga 
seotud küsimused.

Võtame omanikult müüki kinnisvara. 
Hea hind ja kiire müük!

Juta Karulaas 5554 8113

Sirje Koppel 5163 997

Asume Otepääl 
Lipuväljak 13, III korrusel, 

kab. 307.
OOTAME TEID!

Evi Soone, tel. 5177 208

Meie südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele ...

Leiname kallist õde ja tädi

LEIDA-ARMILDA VEBERIT
Tunneme kaasa Rihole 

ja Renatele.
Maimu, Marianne, Robin, Alar, 

Pihel, Geir, Grete, Üllar, Viktorija, 
Liivia, Mango, Riivo, Ilmo, 

Margus ja Kersti.

SA Otepää 
Tervisekeskus

PAKUB TÖÖD

meditsiiniõele

hooldusravi osakonnas 
ja koolis.

Info tel. 5660 9414.

Pantone 300

must-valge

kontuurina

Elu on Laul - nii habras ta viis
Helises hetkeks ja katkes siis…

Kallist ema 

HELJU KÄÄRI

mälestavad 90. sünniaastapäeval 
tütred perega

Veeilm (avatud iga päev 14.00-22.00), mille eri tasanditel 
paiknevad lastebassein, kümblusbassein, eelsoojendusega 

välibassein, šungiidibassein, 
harmooniabassein, aurusaun, leilisaun, sanaarium, 

kaldaarium, privaatsaun, lebolad

seminaripaketid   firmaüritused    tähtpäevad 
kehahoolitsused   restoran 

teeninduses  (tel. 7655 007)

AUTOASI
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DigiTV-ga on nüüdseks 
kaetud kõik suuremad 
Valgamaa asulad

Maaomaniku õigusest ehitada oma maale

Kui aasta tagasi oli digitaalne telepilt nähtav 
vaid suuremates linnades, on nüüd teenuse 
leviala järk-järgult laienenud ka väiksema-
tesse kohtadesse. 
   Otepää Teataja levipiirkonnas on Elioni 
digiTV tänaseks olemas Otepääl, Aakres, 
Keenis, Pukas ja Sangastes. Päris lõplik vastus, 
kas DigiTV-d koju paigaldada on võimalik või 
mitte, selgub pärast konkreetsele aadressile 
tehtud tehnilist selgitust.
   DigiTV-d edastatakse Eestis tegelikult kol-
mel erineval moel: kaabel DigiTV-na, läbi õhu 
levivate tehnoloogiate kaudu ning üle inter-
netivõrgu. Tehnoloogiliselt kõige uuendusli-
kum ning võimalusterohkem on televisioon 
interneti kaudu, mida Eestis hetkel ainsana 
pakub Elion. Head pildikvaliteeti 
võimaldavad ka teised edastusviisid, 
kuid Elion on oma DigiTV puhul 
keskendunud just sellele, et lisada 
lähiaastatel televisioonile hulga eri-
nevaid lisavõimalusi.
   Digitaalse televisiooni kõige mär-
gatavamaks eeliseks analoogtele-
visiooniga võrreldes on tunduvalt 
selgem pilt ja heli. Eriti hästi selgub 
erinevus LCD- või plasmateleri 
kasutajatel. DigiTV kasutaja saab 
puldi abil valida menüüst teleka-
nalile erinevates keeltes heli, sub-
tiitreid ning vaadata telekava koos saadete 
tutvustusega. 
   Elioni digiTV kõige huvitavamaks lisafunkt-
siooniks on videolaenutus. See tähendab, et 
inimene saab puldi abil otse teleekraanilt tel-
lida vaatamiseks filme.
   DigiTV videolaenutuse filmivalik laieneb
igal nädalal ning lisaks filmidele saab tellida
ka kodumaiste telesarjade osi, samuti muu-

sika- ning karaokevideoid. Sügisest saab video-
laenutuse kaudu hakata kuulama ja vaatama 
ka loenguid, mida on peetud erinevatel Eestis 
toimunud konverentsidel.
   Elioni digiTV on osa Kodulahendusest, mis 
lisaks telepildile sisaldab ka lauatelefoni ning 
kiiret internetiühendust (allalaadimiskiiru-
sega kuni 12 Mbit/s). DigiTV-d üksi tellida 
ei ole võimalik. 
   Kõik Kodulahendusega liitujad saavad kahe-
aastase lepingu tegemisel digiTV seadmed 
endale tasuta. Enne septembri lõppu liituja-
tele on digiTV-ga Kodulahenduse kuutasu 
ainult 255,55 krooni kuus ja see hind sisaldab 
nii digitelevisiooni, kiire internetiühenduse 
kui ka telefoni kuutasu.

   DigiTV kanalivalik jaguneb 
põhipaketiks ja teemapakettideks. 
Põhipaketti kuulub 40 telekana-
lit (sealhulgas kõik eestikeelsed 
kanalid) ning enam kui 50 digi-
taalset raadiokanalit. Enamus 
raadiokanalitest on reklaamiva-
bad kindlale muusikastiilile kes-
kendunud kanalid, kuid kuulata 
saab ka mitmeid kohalikke eesti- ja 
venekeelseid raadiojaamu. 
   Teemapakette on valikus 
kaheksa: Uudised, Muusika, 
Lastele, Sport, Slaavi, Teadus ja 

Kultuur ning VIASAT. Kõik teemapaketid 
koosnevad 5-8 kindla valdkonna telekanalist. 
Kõigile, kes DigiTV-ga liituvad, on teemapake-
tid esimesed 10 päeva tutvumiseks tasuta.
   Kõige mugavam on lugeda lisainfot 
Kodulahenduse ja digiTV kohta kodulehelt 
www.tv.elion.ee. Kodulahendusega liitumi-
seks saab esitada tellimuse kodulehel, Elioni 
esinduses või kliendiinfotelefonil 165.

Ehitamisel looduspargi territooriumile 
tuleb lähtuda ehitusseaduses, looduskaitse-
seaduses, Otepää looduspargi kaitse eeskirjas, 
Otepää(Pühajärve) valla üldplaneeringus ja 
Otepää valla ehitusmääruses sätestatud tin-
gimustest.

Ehitamine võib toimuda Otepää vallavalitsuse 
väljastatud projekteerimistingimuste või keh-
tiva detailplaneeringu alusel.

Detailplaneering tuleb koostada detailplanee-
ringu kohustusega aladel või siis  detailplanee-
ringu koostamise juhtudel, mis on kirjas valla 
üldplaneeringus. Ehitusseaduse § 19 lõike 1 
punkti 2 kohaselt on detailplaneeringu koos-
tamise kohustuse puudumise korral projektee-
rimistingimused ehitise püstitamiseks koosta-
tava ehitusprojekti aluseks. Ehitusseaduse § 19 
lõige 3  sätestab, et projekteerimistingimused 
on ehitise arhitektuurilised ja ehituslikud tingi-
mused, mis määratakse ehitisele vallavalitsuse 
korraldusega 15 päeva jooksul vastava taotluse 
esitamise päevast arvates.

Tartu Halduskohus on Otepää looduspargi 
territooriumil projekteerimistingimuste väljas-
tamise keeldumise  õiguspärasuse otsustamisel 
leidnud, et projekteerimistingimuste väljasta-
misel ja ka mitteväljastamise  otsustamisel tuleb 
arvestada valla üldplaneeringus kokkulepitud 
põhimõtetega. Nii on kohus leidnud, et Otepää 
( Pühajärve) valla üldplaneering on Otepää loo-
duspargi kaitse eeskirja kohaselt kooskõlastatud 
kaitseala valitsejaga ning seetõttu üldplanee-

ringus kokkulepitud ehitamise printsiibid on 
kooskõlas Otepää looduspargi kaitse eeskirja 
punktiga 21. Seega on Otepää valla üldpla-
neeringus saavutatud ka kokkulepe Otepää 
looduspargi kaitse eeskirja punktis 21 sätes-
tatud piiranguvööndi pärandkultuurmaastiku 
kaitsmise põhimõtetes.
   Otepää valla üldplaneeringus käsitletakse 
Otepää looduspargi pärandkultuurmaastikku 
eelkõige inimese poolt mõjutatud puhke ja loo-
dusmaastikuna, mis on pidevas muutuvuses ja 
sobilik atraktiivseks elukeskkonnaks. Otepää 
valla üldplaneeringus ei nähta ette Otepää 
looduspargi maastike ja nendega kaasnevate 
väärtuste konserveerimist.

See muidugi ei tähendaks, et piiramatu ja 
kontrollimatu ehitustegevus Otepää loodus-
pargi territooriumil oleks lubatud. Hajutatud 
ja oskuslikult maastikku paigutatavad ehitised 
mitte ei kahjusta maastikku, vaid pigem rikas-
tavad ja korrastavad maastikku. Maastikuala 
põhieesmärki ei tohi segamini ajada loodus-
kaitseala põhieesmärgiga, milleks on looduse 
säilitamine, kaitsmine, taastamine, uurimine ja 
tutvustamine. Maastikukaitseala (looduspargi) 
eesmärk on maastiku säilitamine, kaitsmine, 
uurimine, tutvustamine ja kasutamise regu-
leerimine.

Milline peab olema kaitstav maastik? 
Vastuse sellele küsimusele annab valla üldplanee-
ring, milles saavutatakse ühiskondlik kokkulepe. 
Aja möödudes on kindlasti tarvilik üldplanee-
ringut muuta ja sellega ka üle vaadata eelnevalt 

saavutatud kokkuleppeid, arvestades seejuures 
kõigi huvitatud isikute huvidega. Nii kaua, kui 
uut üldplaneeringut ei ole, tuleb juhinduda 
seni kehtivast üldplaneeringust. 

Praeguseks on enamik ehitamiseks esitatud pro-
jekteerimistingimuste taotlusi saanud eitavad 
vasused. Kaitseala valitseja poolt on keeldumi-
sed üldjuhul põhjendatud vaid viitega loodus-
kaitseseaduse  § 14. See sätestab, et kaitseala 
valitseja ei kooskõlasta tegevust juhul, kui see 
võib kahjustada kaitseala kaitse eesmärgi saa-
vutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 
Tartu Halduskohus on asunud seisukohale, et 
projekteerimistingimuste väljastamisest keeldu-
misel viitamine ainult looduskaitseseaduse üld-
normile ei ole piisav ning selline otsus ei ole 
piisavalt põhjendatud ja kaalutletud (st. – ei 
ole piisavalt motiveeritud). 

Otsuste motiveerimine on vajalik selleks, et isik 
mõistaks, mis põhjustel tema õigusi piiratakse 
ja et kohus saaks kontrollida haldusakti õigus-
pärasust. Vajalik on nende projekteerimistin-
gimuste motiveerimine, millega ehitusõigust 
üldplaneeringu või muu õigusaktiga võrrel-
des kitsendatakse. Isikul on õigus teada, mis 
põhjustel selline kõrvalekaldumine üldistest 
tingimustest tehakse tema kahjuks. Otsuse 
motiveerimisel tuleb viidata konkreetsetele 
seaduse sätetele, mis välistavad ehitustegevuse 
taotletaval alal.

Projekteerimistingimuste väljastamisest keeldu-
mine piirab kahtlemata omaniku õigust oman-

dit vabalt vallata ja kasutada, mistõttu selline 
õiguse piiramine ei saa tugineda ainult amet-
niku suvale, vaid konkreetsetele seaduste para-
grahvidele, peab olema haldusorgani poolt pii-
savalt põhjendatud ja motiveeritud. Juhul, kui 
projekteerimistingimuste väljastamise otsustus 
ei vasta eelpoolnimetatud põhimõtetele ning 
taotleja ei saa aru, mis alustel ja põhjustel on 
temale keeldutud projekteerimistingimuste  
väljastamisest, on tegemist sisuliselt õigusvas-
tase haldusaktiga, mille vaidlustamiseks tuleb 
pöörduda Tartu Halduskohtusse.

Kokkuvõtlikult tuleb märkida, et õigusriigi ja 
hea halduse põhimõtete kohaselt ei tähenda 
kaalutlusõigus (otsuste motiveerimine) asutuse 
kontrollimatut suva, vaid peab olema korrekt-
selt vormistatud, põhjendatud, viidatud konk-
reetsetele seaduse sätetele ning ei tohi alusetult 
piirata omaniku põhiseaduslike põhiõigusi. 

Oma teise kodu rajamine Otepääle ei ole tegevus, 
mis hävitaks siinse kauni looduse, vaid muudab 
selle piirkonna veelgi atraktiivsemaks. Oluline, 
et ehitiste paigutamisel ei suletaks meile kõigile 
harjumuspäraseid maastikuvaateid ning uus 
ehitis sobiks maastikku ja väljakujunenud küla 
miljöösse. Võsastuvad ja korrastamata endised 
põllumaad mitte ei suurenda, vaid hoopis 
kahandavad piirkonna väärtust. Kindlasti oli ka 
nõukogude ajal Otepää looduspargi rajamisel 
põhieesmärk kaitsta piirkonda suurte tootmi-
settevõtete rajamise eest, mitte aga inimese eest, 
kes soovis rajada Otepääle oma kodu.

ANTS MANGLUS

Vene keel – õp. Olga Alova (25 tundi kõne-
keelt)
Kaasaegsete puhastusvahendite kasutamine 
– õp. Juta Mõts 
Koduraamatupidamine – õp. Heli 
Noorsalu
50+ tervisevõimlemine – Heli Kelder 

Kursuse kestvus on üldjuhul 50 akadeemilist 
tundi. Kursuse läbinud saavad sellekohase 
tunnistuse. 
   Kõigile kursustele on võimalik registree-
ruda 1. oktoobril kell 18. 00 Pühajärve põhi-
kooli aulas.
   Õppemaksu saab tasuda kogu kursuse eest 
korraga või pikematel kursustel poolaasta 
kaupa. Tasuda saab nii sularahas kui ka üle-
kandega.
   Grupi saame avada, kui õppijaid on vähe-
malt 8. 

Pühajärve Haridusseltsi juhatuse esimees ENE-
MALL VERNIK-TUUBEL

Kursuste juhataja ENE KELDER

Asukoht: Pühajärve Põhikool, 67 301 Sihva

Pühajärve Haridusselts on asutatud 1996. 
aastal. 1997. aastast töötab seltsi juures täis-
kasvanute koolituskeskus, mis 2003. aastast 
kannab Pühajärve Haridusseltsi Rahvakooli 
nime. Samast ajast on rahvakoolil olemas ka 
haridusministeeriumi koolitusluba. 
   Meie eesmärgiks on koolituse kaudu elu-
kestva õppe ja toimetuleku toetamine kaas-
aegses ühiskonnas. Meie koolis võivad õppida 
kõik soovijad, vanusepiire, sisseastumiskatseid 
ja eelneva haridustaseme nõuet ei ole.

Käesoleval õppeaastal on võimalik õppida 
järgmistel kursustel:

Inglise keel – õp. Ene Kelder
* algajatele kõnekeel (25 tundi)
* inglise keele jätkukursus
* inglise keel turismitöötajatele
Keraamika – õp.Kerli Pajusaar
Lilleseade - õp. Rita Aader
Kangakudumine – õp. Juta Mõts
Makramee – õp. Elo Aasrand
Graafika – õp. Agu Kivi 

Pühajärve Haridusseltsi RAHVAKOOL

Otepää sügislaat
Otepää AMS korraldab.

Laupäeval, 29. septembril 2007. a. 
algusega kell 9.00 

aiandusmaja esisel platsil J.Hurda 5 
traditsioonilise sügislaada, kuhu palume 

teid müüma ja ostma.

Laadale on oodatud viljapuude-põõsaste ja 
ilupuude ning püsikute istikud, aiatarvikud, 
käsitöö, toidu- ja tööstuskaubad, talutoo-

dang, puuviljad, juurviljad, kartul jne.
Toimub ka sügisnäitus. Einelaud.

Info tel. 7655 537. Otepää AMSi juhatus

Teade Otepää AMSi mahlapunkt alustas 
tööd 7. septembril.

Avatud reedel ja laupäeval kella 10-15. 

Neljapäeval, 27. septembril avatud.
Laupäeval, 29. septembril suletud (laadapäev).

Info tel. 7655 765  Otepää AMS

Metsanduse ajaloopäev Sangastes
Täna kell 14 tähistatakse Sangaste lossis 
VALGAMAA METSANDUSE AJALOOPÄEVA.

Ettekannetele järgneb ekskursioon metsapar-
gis ning raamatu “Valgamaa metsad ja 
metsandus” esitlus.

Korraldab Valgamaa keskkonnateenistus.

http://www.tv.elion.ee

