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Otepää gümnaasium
tähistab oma juubelit
Järgmisel nädalal on 100.
sünnipäev Otepää gümnaasiumil, endisel Otepää keskkoolil ja kunagisel Nuustaku
Haridusseltsi II järgu eraprogümnaasiumil, mis oli
esimene eesti keeles tööd
alustanud maakeskkool.
Kuigi gümnaasiumini jõuti
märksa hiljem ja esimene
lend lõpetas aastal 1924,
loetakse Otepää gümnaasiumi algust 1907. aastast.

nete, koolimuuseumi ja juubeliks
valminud näitustega. Saab osta alles
trükisooja juubeliraamatut ja koolialmanahhi.
Kell 15.30 algab uue õppekorpuse
kolmandal korrusel asuvas muusikaklassis koolitund teemal „100
aastat eestikeelset keskharidust”.
Ajalooõpetaja Heivi Truu meenutab
kuulajaile poole tunni jooksul fakte
Otepää gümnaasiumi ajaloost. Kuna
kordamine on tarkuse ema, siis on
kõik huvilised tundi oodatud.
Kell 17 algab aktus, mis tegelikult
on üle tunni kestev etendus, kus esinevad kooli õpilased ja õpetajad.
Seejärel on kolm tundi aega, et
õpilased ja õpetajad saaksid klassiruumides meenutada möödunut.
Kes kuidas selle aja täidab, ei osanud
direktor öelda. Kindlasti jätkub üle
pika aja kohtuvatel Otepää kooli
endistel õpilastel juttu mitmeksmitmeks tunniks.

President tuleb Otepääle
Juubeli tähistamine algab 3. oktoobril
kell 12.00 aktusega kooli saalis.
Üritusel osaleb president Toomas
Hendrik Ilves, kes enne seda istutab
puu praeguse huvikooli Koolitare
tänava poolsesse külge.
Meenutame, et viimase seal kasvanud 100aastase puu murdis 2005.
aasta 9. jaanuari torm. Samas avatakse ka mälestustahvel.
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ARVO SAAL
Otepää gümnaasiumi direktor Aivo
Meema tõi välja suurima erinevuse
kooli eelmiste juubelite tähistamisega.
Nimelt on tänavu tegemist kõigi
Otepääl koolis käinud õpilaste ja
siin töötanud õpetajate, so. kogu
kooli kokkutulekuga. Varasematel
kordadel oli tegemist vilistlaste kokkutulekutega.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuses valmis juba
kolmas maja

Kokkutulek jätkub ööklubis

Otepää gümnaasium on juubelipeo külaliste ootel.

Alates 3. oktoobrist on avatud
kõik juubeliks valminud näitused
koolimajas.
Otepää gümnaasiumi kokkutulek
on laupäeval, 6. oktoobril. Päeva esimesel poolel on jäetud kõigile aega,
et traditsiooniliselt käia surnuaias
meie hulgast lahkunud õpetajate
ja õpilaste haudadel.
Kell 13.00 algab gümnaasiumi
õpilaste kontsert Otepää kirikus.

”Meil on väga head koorid,” kutsus
direktor kõiki kuulama.
Alates kella 14.30 saab lõunat kooli
sööklas. Samal ajal algab koolimajas
kokkutulekust osavõtjate registreerimine. Seal saab mitmesuguseid
materjale ning käepaela, millega
pääseb kell 21 algavale peoõhtule
Otepää ööklubis „Comeback”.
Peale nime kirja panekut on hea
võimalus tutvuda kõikide kooli hoo-

Otepää suurim peopaik ööklubi
„Comeback” ootab gümnaasiumi
kokkutulekul osalejaid alates kella
21st.
Peokava on mõeldud erineva vanusega inimestele. Esineb ansambel
Apelsin, õhtut juhib Sepo Seeman.
Üles astuvad vilistlased Aivar Pilv
ja Mart Juur ning on ka üllatusesinejaid.
Gümnaasiumi direktor kinnitas, et
kedagi ei sunnita kell 21 koolimajast
lahkuma. Kui läheb natuke kauem,
saab jutud siiski räägitud.
Kokkutuleku täpsemat kava vaata
8. leheküljel.

Täna, 28. septembril kell 15 on Hellenurmes Lõuna-Eesti Hooldekeskuse III elukorpuse ametlik avamine. Uus maja on
kahe eelmise sarnane.
Lõuna-Eesti Hooldekeskus pakub
kompleksset hooldeteenust vanuritele.
Keskuse juurde kuulub ka lasteaed eelkooliealistele.
Lõuna-Eesti Hooldekeskust haldab MTÜ
Hellenurme Mõis.

OT

Maavanem tunnustas
laulu- ja tantsupeo
osalisi ja abilisi
Eile toimus Valgas pidulik tänuüritus, kus
maavanem Georg Trašanov tänas maakonna laulu-, tantsu- ja muusikakollektiivide juhte ning avaldas tunnustust nende
tegevusele seoses osavõtuga maakonna
laulupeost, tantsupeost ja X noortepeost
Tallinnas.
Tunnustati ka kultuuriasutuste, koolide ja omavalitsuste juhte, kes on loonud
head tingimused muusika- ja tantsualaseks tegevuseks kohtadel.
Lisaks said Eesti Laulu- ja Tantsupeo
sihtasutuselt tänupaketi tänavu suvel toimunud X noorte laulu- ja tantsupeost „Ilmapuu lävel” osalenud kollektiivide juhid.
Valgamaalt oli suurel peol 42 kollektiivi
800 osalejaga.
OT

Tartu Ülikooli Kääriku puhke- ja spordikeskus on tegutsenud juba 60 aastat

R

eedel, 21. septembril tähistas Kääriku
puhke- ja spordikeskus Tartu Ülikooli 375.
aastapäeva puhul oma 60. tegutsemisaastat
konverentsiga „Kääriku täna ja homme”. Enne
konverentsi algust avati keskuse fuajees 60. aastapäevale pühendatud näitus.

Konverentsi avas Tartu Ülikooli rektor, professor Alar Karis (pildil). Kehakultuuriteaduskonna
professor Mati Pääsuke rääkis Käärikust kui kehakultuuri- ja spordispetsialistide koolituskeskusest.
Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimanni
jutu teema oli „Kääriku olümpiaettevalmistuse
keskuseks?”
Kääriku puhke- ja spordikeskuse nõukogu
esimees Heiki Pagel rääkis keskuse arengukavast. Käärikust peaks saama moodne õppe-ja
spordikeskus, mis rahuldab nii tippsportlaste

Aasta Õpetajad
maavalitsuses

ettevalmistuse kui ka teadustöö nõudeid.
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna asutaja
Fred Kudu eestvedamisel 1947. aastal asutatud
Kääriku spordibaas on säilinud suuresti sellisena,
nagu see oli valmimise järel. 1959. aastal ehitati
Käärikule staadion, õppehoone valmis 1962.
aastal ja spordihoone 1970. aastal.
Praegu on Käärikul küll nii sportimis- kui ka
puhkamisvõimalusi kõigile, aga tegelikult vajab
kogu kompeks põhjalikku renoveerimist.
Samal päeval tähistasid üliõpilased Tartu Ülikooli
375. aastapäeva ja Kääriku 60. tegutsemisaastat
spordipäevaga. Järgmisel päeval olid Kääriku
metsarajad täis jooksjaid ja matkajaid, toimus
järjekordne Kekkose sügisjooks ja matk.
OT

Esmaspäeval, 1. oktoobril tunnustavad
Valga maavanem Georg Trašanov ja
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees
Madis Gross Valgamaa Aasta Õpetaja
tiitli pälvinuid. Vastuvõtul on ka kõrgkooli
lõpetanud noored spetsialistid, kelle jaoks
on kool esimeseks ametikohaks.
Meie piirkonnast said maakonna Aasta
Õpetaja tiitli Pühajärve põhikooli algklassiõpetaja Krista Sumberg, Keeni põhikooli
algklassiõpetaja Tiina Kukk, Otepää gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi Truu ja Palupera põhikooli endine direktor, logopeed
Maire Lemberg.
Noortest pedagoogidest on vastuvõtule
kutsutud Otepää gümnaasiumi saksa keele õpetaja Triin Tõld, kes lõpetas TÜ saksa
keele ja kirjanduse erialal.
OT
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää tervisekool alustab
loengusarjaga

O T E P Ä Ä
lisele või füüsilisele isikule avaliku
ülesande täitmiseks.
Isikuandmete kaitse seaduse § 14
kohaselt on isikuandmete töötlemine ilma andmesubjekti nõusolekuta
lubatud juhul, kui isikuandmeid töödeldakse:
a) andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise
tagamiseks;
b) andmesubjekti või muu isiku elu,
tervise või vabaduse kaitseks;
c)seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.
Seega võib ilma isiku nõusolekuta tema andmeid väljastada
üksnes eespool toodud alustel.
Muudel juhtudel on nende töötlemine, sh avalikustamine ajakir-

Toimetuselt
Seekord ei leia lugeja lehest
Otepää valla eakate inimeste
sünnipäevi. Miks, sellest allpool seaduse keeles.

SA Otepää Tervisekeskus koostöös
Otepää vallavalitsuse ja Otepää kultuurikeskusega hakkab korraldama
tervisealast õpetust, mis oleks huvitav
igale inimesele, aitaks viia mõtted võimalustele, mida teha oma ja lähedaste
tervise hoidmiseks ja parandamiseks.
Kõik ikka selle nimel, et kord võiksime
taotleda ka tervisepealinna tiitlit, nagu
ma kevadel siia tööle asudes soovisin.
Esimene loeng toimub 4. oktoobril
kell 14 kultuurikeskuse saalis. Loengu
teema on “Loodustooted tervise kaitsel”. Lektor proviisor Ivi Kann Tallinnast. Ootame rohkelt huvilisi, loeng on
tasuta.

28. september 2007

Rahvastikuregistri seaduse § 74
lõike 1 kohaselt on andmete avalik
kasutamine andmete avalikustamine trükiväljaandes, elektroonilises
meedias või avaliku andmesidevõrgu kaudu ning neid võib vastavalt
sama paragrahvi lõikele 2 väljastada üksnes rahvastikuregistri objekti
nõusolekul või riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutusele või juriidi-

janduses keelatud.
Isikuandmete (sünniaeg) ajalehes
avaldamise puhul ei ole tegemist
ajakirjandusliku eesmärgiga ning
kindlasti ei ole tegemist ülekaaluka
avaliku huviga.
Kui valla ajalehes avaldada ainult
isiku vanus, eeldab selle teadasaamine rahvastikuregistri andmete töötlemist. Seega on ka ainult
isiku vanuse avaldamine ajalehes
ilma tema nõusolekuta keelatud.
Otepää vallal on eakaid, keda ajaleht sooviks õnnitleda, iga kuu umbes sada. Kuna kõigilt neil ei jõua
vallavalitsuse töötaja nõusolekut
küsida, siis jäävadki õnnitlused lehest ära. Vähemalt sel kuul.

LUGEJA KIRJUTAB

SA Otepää Tervisekeskus juhataja
RIINA SAARMA

Vaba aega saab sisustada ilma usuõpetuseta
ülevaate antud teemast ja mida
õpetab sellekohase haridusega
õpetaja Evelin Ainloo.
Samuti pakkus Meema varianti,
et tema poolt on ruumid – tulgu
aga kohalik kirikuõpetaja Jüri Stepanov pühapäevakooli läbi viima,
kui selleks lapsi jätkub ja kirikuõpetajal selleks soovi.
Samal ajal võib igaüks kodus
Piiblit lugeda või pühapäeval kirikusse minna. Kui seda ainet sundima hakatakse, elame nagu 100
aastat tagasi.
Käisin ise lapsena igal pühapäeval koos vanaemaga kiriku vahet
(vanaema oli tõsiusklik inimene).
Olen töötanud 6 aastat Otepää
kirikus, kus sain seda jumalasõna kuulata küll ja küll. Minu aju ei
suutnud seda vastu võtta, olen
aldis hoopis looduseimede nautimisele. Õnneks on Otepääl elades

Vaidlen vastu eelmises ajalehes
avaldatud usuõpetuseteemalisele
artiklile. Mitte jumalasõnaga ei ole
vaja laste päid üle koormata, seda
veel lisaainena juurde tuues. Lapsed on tänapäeva koolis niigi suure
pinge all.
Kui peale kooli istutakse tundide
kaupa arvuti taga tapmis- ja sõjamänge mängides, siis ei ole ime, et
öösel ei saa magada ning tekkivad
pahad mõtted ja teod.
Tean mitut teismelist, kes käivad
abi saamas psühhiaatrilt: et magada, kasutavad unerohtu ning antidepressante.

neljapäeval,

4. oktoobril kell 10.00
Otepää kultuurikeskuses

klaasimaali kursused
Ootame kõiki huvilisi!

Beebikool OOTAB
Neljapäeviti kell 13.00 ootame
uusi titasid alates vanusest 4-7
kuud beebikooli, mis toimub lasteaia “Võrukael” saalis, Keskuse 6.

Käisin Otepää gümnaasiumi direktori Aivo Meema jutul.Tema sõnul
toimub neil juba viiendat aastat
vanemate klasside õpilastele (kes
seda soovivad) vabaainena ﬁlosooﬁa-usundiõpetus, mis annab laia

Info tel. 7655 689, Katrin

selleks veel võimalusi.
Aga mida siis teha nende lastega, kellel on igav? Nad võiksid
midagi kasulikku teha kas kodu- või
kooliümbrust korrastades.
Meie käisime kooliajal timurlasteks. Külastasime 2-3 kaupa gruppides paar korda nädalas mõnda
üksikut vanainimest, kel oli liikumisega raskusi. Kandsime kaevust
vett tuppa, lõhkusime puid ja panime riita, riisusime lehti, aitasime
pesu pesta või mõne lillepeenra
ära kitkuda. Oli lõbus ja oi kui õnnelikud me veel olime, kui saime
pärast vanatädilt kiita.
Võib-olla sellest ajast ongi jäänud
külge ka austus vanemate inimeste
vastu. Mul on nii palju häid sõpru
just 80aastaste seas. Neilt on nii
palju õppida, oleks et aeg veel otsa
ei lõpeks!
SILVIA LÄNIK

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses

Kotre, Metsajõe katastriüksus.
Otsustati seada Lipuväljak 14 kinnistu
kasuks teeservituut.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Vallo Palvadrele suvila, asukohaga
Vidrike küla Otepää vald Vidrikemõisa
maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks;
Heino Kikkas`ele suvila ja abihoone, asukohaga Kaarnaoru kinnistu, Vana- Otepää küla,
ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Korner
Trade elamu, asukohaga Otepää vald Otepää
linn Kase tn 3, ehitusprojekti koostamiseks,
Piret Rosenthalile elamu ja abihoone, asukohaga Otepää vald Otepää linn Oru tn 2,
ehitusprojektide koostamiseks,
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle
Jaotusvõrk Lasteaia alajaama 0,4 kV kaabelliinide püstitamiseks seoses Mäe 33 kinnistu
liitumisega Otepää linnas; OÜle Jaotusvõrk
Kotkamäe 10/0,4kV alajaama, 10kV ja 0,4kV
kaabelliinide püstitamiseks Vana-Otepää külas; OÜle Jaotusvõrk Säremaa alajaama F-3
0,4 kV kaabelliinide püstitamiseks Vidrike
külas; OÜle Ökoteh puurkaevu püstitamiseks
Vidrike külas Kõreoja maaüksusel.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Argo
Vilbergile korteri tehnosüsteemide muutmiseks Otepää külas Keskuse 2 korter 10.
Otsustati kinnitada projekti “Otepää keskväljaku arendamine ja sidumine ehitatava
turismiinfrastruktuuriga” raames läbi viidud
riigihangete infovoldikutele, infostendidele ja
infoviitadele tulemused.
Otsustati pikendada äriruumi, asukohaga


Otsustati võtta vastu Otepää valla 2007.
aasta esimene lisaeelarve, tulud summas
6738,1 tuhat krooni, kulud summas 3390,7
tuhat krooni, ﬁnantseerimistehingud summas 3347,4 tuhat krooni.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Otepää linnas Tennisevälja 2
kinnistu detailplaneering.
Otsustati algatada Otepää linna Munamäe
tänav 8 kinnistu detailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Mäha külas kavandatava
golﬁväljaku ja seda teenindavate rajatiste
detailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Pedajamäe küla Pedajakalda
kinnistu detailplaneering.
Otsustati algatada Otepää linna Pühajärve
tee 8 kinnistu detailplaneering.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel
korraldada riigihange Otepää valla heakorrateenuse ostmiseks ajavahemikul
01.11.2007-31.10.2010.a
Otsustati anda OÜ Otepää Lihatööstus
Edgar kasutusse Munamäe tänava äärne
maa-ala.
Otsustati anda Otepää vallavalitsusele luba
müüa kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad Otepää vallale kuuluvad objektid:
maaüksus Valga mnt 1 d alghinnaga 2 800
000.- krooni ja Valga mnt 1 e alghinnaga 3
360 000.- krooni.


















Algatatud on järgmised
detailplaneeringud:
Otepää linnas Karupesa kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on
Karupesa Hotell OÜ. Planeeringu eesmärgiks
on ehitusõiguse ala määramine hotelli laiendamiseks. Planeeritava ala suurus on 5042
m².
Otepää linnas Pühajärve tee 3a kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on Puhkus ja Harrastus OÜ.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ala
määramine olemasoleva ärihoone ehitusmahu suurendamiseks. Planeeritava ala suurus
on 251 m².
Otepää linnas Munamäe tänav 8 kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise
taotleja on OP House OÜ. Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramine uue äri- ja eluhoone ehitamiseks ja
maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala
suurus on 1207 m².
Otepää linnas Pühajärve tee 8 kinnistu
detailplaneering. Planeeringu algatamise
taotleja on OÜ Juhendaja. Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramine hotelli ehitamiseks ja maa sihtotstarbe
muutmine. Planeeritava ala suurus on 2706
m².
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja
suunab avalikule väljapanekule Otepää linnas
Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on krundile ehitusõiguse ala määramine korterelamu ehitamiseks,
maa sihtotstarbe määramine, hoonele juurdepääsu tagamine, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse
määramine. Planeeritava ala suurus on 2360
m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2007
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub kolmapäeval 24. oktoobril 2007
kell 13.00
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja
suunab avalikule väljapanekule Mäha külas
kavandatava golﬁväljaku ja seda teenindavate rajatiste detailplaneeringu. Planeeringuga
selgitatakse täiendavat kruntideks jagamise
võimalikkust ning suurendatakse ehitusõiguse alasid, määratakse maa sihtotstarbed,
tagatakse juurdepääsud, määratakse servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude ja
-rajatiste vajadus. Planeeritava ala suurus on
145 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 05. oktoobrist kuni 19. oktoobrini
2007 Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Avalik
arutelu toimub kolmapäeval 24. oktoobril
2007 kell 14.00
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Pedajamäe külas Pedajakalda kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on kehtiva Tuulemäe
kinnistu detailplaneeringu muutmine
Pedajakalda kinnistu osas, Ehitusõiguse ala
nihutamine ja suurendamine hoonetele juurdepääsu tagamine, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse
määramine. Planeeritava ala suurus on 5180
m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2007
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub teisipäeval 23. oktoobril 2007 kell
13.00








Otepää
Päevakeskus
KORRALDAB

Otepää vallavolikogus

PLANEERINGUD

Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Ain
Aigrole.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Ain
Aigrole.
Otsustati arvata sihtasutuse Äriinkubatsiooni- ja ettevõtluskeskus nõukogust välja
Herko Sunts ja Maria Habicht.
Otsustati müüa Otepää valla vallavara väikebuss Volkswagen Caravelle parima pakkumise teinud Toomas Kikasele hinnaga 510
krooni.
Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää
Vallavalitsuse 31.05.2000.a korraldus nr
230.
Otsustati anda nõusolek eestkostjale tehingu tegemiseks eestkostetava varaga.
Otsustati anda MTÜle Otepää AMS luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 29. septembril 2007.a ajavahemikul 8.0015.00 Aianduse Sügislaat toimumiskohaga
Otepää AMS maja esine väljak ning Jaani ja
Hurda tänav.
Otsustati algatada Otepää vallas Otepää
linnas Karupesa kinnistu detailplaneering,
Otepää linnas Pühajärve tee 3a kinnistu detailplaneering
Otsustati jagada Kurnakese, Nikluse
II, Uus-Jaanimäe, Sepa-Andrese I, SepaAndrese II , Pärna ,Mäe-Käärike II, MäeKäärike, Koolitare, Ketta, Kannistiku, EesKurnakese, Ala-Marsina, Vasila I, Pätsiku
soo, Aakre M-22, Aakre M-23, Järvemäe,


















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











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

Lipuväljak 13, I korruse ruum nr 103 ja 104,
üürilepingut Trako Valduse ASiga tähtajaga
kuni 10. oktoober 2008.a.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Vidrike külas Koorejaama
kinnistu detailplaneering.
Otsustati lõpetada hankemenetlus “Otepää
valla õpilasteveo korraldamine” pakkumuste
esitamata jätmise tõttu.
Otsustati moodustada ajutine komisjon
riigihanke “Pühajärve Põhikooli katlamaja
kütteõli ostmine” hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Urmas
Jaagusoo, Ülle Veeroja, Aarne Steinbach,
Miia Pallase.
Otsustati pikendada OÜle Varaleidja
antud reklaami paigaldusluba reklaamtahvlile suurusega 0,65x0,95 m Pühajärve tee 28
maja seinal 19. septembrist 2007 kuni 19.
detsembrini 2007.a.
Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks hoonete omanikule Olga
Metsale.
Otsustati kanda Otepää Linnaraamatukogus maha 1615 raamatut.
Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse
reservfondist Otepää AMSle registreerimistaotluse riigilõivude tasumiseks 0,6 tuhat
krooni.
Otsustati sõlmida N. U-ga sotsiaalkorteri
üürileping kehtivusega 1 aasta.
Otsustati teha ettepanek OÜ Annimatsi ja
Anne Maidla kaasomandis olevate hoonete
teenindamiseks vajaliku maa määramiseks.














Otepää kultuurikeskuses

4. oktoobril kell 18.00





TÄNUKONTSERT
Otepää valla pedagoogidele.
Esinevad Tõnu Raadik ja Henn Rebane.







SÜNNID
Säde Toom
31. august
Sten-Erik Iir
15. september
Annabel Haak 19. september

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Matk Tere kool! Võrtsjärve ääres
Nagu Pühajärve koolis on tavaks saanud, algas seegi kord kooliaasta matkaga. Sedapuhku oli teemaks vesi ja sihtpunktiks Võrtsjärv.
5. septembri hommikul sõitsid Võrtsjärve Limnoloogiakeskusesse vanema astme õpilased.
Pärast rivistust muulil saime teada, et: vaja on julgeid, vett ja füüsilist
pingutust mitte kartvaid noormehi, kes lähevad noodapüüki tegema, tuleb
määrata kõik kalad, kes noota jäävad, tuleb määrata kõik põhjaloomad ja
järvemuuseumis kuulata hoolega lektorit, et õigesti täita tööleht.
Julgeteks osutusid Uku, Heido ja Oliver. Esimest korda elus noota vedavaid poisse oli kaldalolijatel lõbus vaadata.
Pärast noodavedu jagunesime rühmadesse ja asusime ettenähtud ülesandeid täitma.
Päev lõppes kokkuvõtete tegemisega ja ühise supisöömisega.

6. septembril sõitsid Võrtsjärve äärde algklassid, kes läbisid sama programmi.
Õpilasomavalitsuse tehtud kokkuvõttes on kirjas, et päeva plussideks
loeti ilus ja soe ilm, 21aastane akvaariumis elav angerjas, head tehnilised
vahendid põhjaloomade uurimiseks ja rünt ning trulling-meiel täiesti tundmatud kalad.
Täname Limnoloogiakeskuse töötajaid sisuka päeva eest ja õpetaja Peeter Kangurit, kelle kirjutatud projekti abil selline tore päev sai toimuda.

Metsatu maisipidu

O

tepää linna lähedal asuvas
Metsatu talus peeti sel aastal
juba neljandat korda maisipäeva. Taluperemees Ivo Meisner ja
perenaine Piret Palusoo korraldasid
kokkutulnutele vahva lõikuspeo.
Meeleolu aitasid üleval hoida lõõtsamängijad.

Kui maisisupp maitstud ja esimesed jutud räägitud, juhtis pererahvas külalised maisipõllu äärde,
et sisseniidetud labürinti mööda
sihtpunkti jõuda. Matk valmistas
parasjagu elevust, sest labürint oli
salakavalate käikudega: kui arvasid
juba lõpppunkti käeulatuses olevat,
keeras tee hoopis vastassuunda.
Rõõmsate hõisete ja pillimänguga
tervitati kõiki saabujaid. Samas
said puutahvlile kirja ka kõikide Peremees Ivo näitab, kuidas maisi süüa.
osalejate nimed.
oli esmakordne kogemus süüa magusTaluõuel, põleva lõkke kohal, kee- maisi. Söödi isukalt ja kiideti pererahdeti suures pajas maisitõlvikuid. Siis vast toreda maisipeo eest.
näitas peremees Ivo, kuidas neid või
Kastolatsi külavanem HELKEN SUNTS
ja soolaga maitsestatult süüa. Paljudele

Karmi Jänese õnnestunud koogitegu
õunu. Noored otsustasid küpsetada nii
õuna- kui ka porgandikoogi. Meisterkondiitriteks olid Piibe ja Karol (pildil).
Teised olid toeks abitöödel ja söömisel.
Õunakook sai tehtud vanaema koogiretsepti järgi ja kaetud hapukoore-kakao
kastmega.

Huvijuht EVE KOSER

13. septembril külastasid Pühajärve põhikooli 1. klassi õpilased ja Pühajärve lasteaia pere Valga liikluslinnakut. Kohapeal ootas meid juhtivkonstaabel Linda Oks koos abililistega. Alustuseks saime teada, kes üldse on
liiklejad. Seejärel asusime praktiliste ülesannete juurde. Tee ületamisel
pidime kõigepealt selgeks saama, kus on vasak ja kus parem pool. Pärast
mitmekordset harjutamist tuli meil see juba päris hästi välja.
Kõigile jäi meelde, et enne vaatan vasakule, siis paremale, uuesti vasakule ja tee keskel veelkord paremale. Selgus, et seisva sõiduki varjust
me teed ületada ei osanud. Sellest polnud midagi, sest politseinike
juhendamisel sai seegi selgeks. Kiita saime aga selle eest, et kõigil lastel
olid helkurid ja kõik oskasid seisvast autost õigelt poolt väljuda. Õppimise
muutis eriti huvitavaks see, et harjutamisel osales politseiauto ja sai ka
bussiga sõita. Koduteele saime kaasa huvitavat lugemist ja pisut magusat
maiustamiseks.
Täname kõiki korraldajaid ning Pühajärve kooli toreda ja meeldejääva
päeva eest!
Õpetaja KRISTA SUMBERG

Pühajärve kolmanda klassi kokkuvõte õppekäigust Põlvamaale
Kolmas klass käis 13. septembril, ohutu liiklemise päeval, Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal. Kohe hakkasid meile silma võimsad masinad. Kohtusime politseinikega, kes meenutasid lastele põhi-reegleid
ohutuks liiklemiseks tänavatel ning maanteedel.
Peagi kostis üle muuseumi õue äge politseiauto sireen. Ehmatas!
Liiklemismängu mängides pidid teadma foori tulede tähendust. See
sai meil juba lasteaias selgeks! Saime testida ka turvavöö kasulikkust.
Igaüks meisterdas endale helkuri, mida küll päriselt kanda ei tohi.
Vahva oli liikluskoer Värdi multikas. See oli naljakas, aga õpetlik.
Muuseumis nägime vana-aegseid maanteesilte ning fotosid teede ehitamisest.
Kõige rohkem meeldis meile jalgrattaga vigurraja läbimine, mis osutus üsna raskeks. Peame sõitu hoolega harjutama, kui tahame jalgrattalube saada. Oli igati asjalik päev.
Kirjutamisest võtsid osa kõik õpilased

Pühajärve põhikooli
eelkool alustab

Otepää gümnaasiumis
alustab eelkool

Õpetaja Aili Aigro ootab 2008.
aastal kooli tulevaid lapsi
eelkooli 5. oktoobril kell 8.30.

1. oktoobrist 2007 kell 13.00
(ruum 207).
Õpetaja Ene Raak

MARIKA SOIDRA

Külaskäik Valga liikluslinnakusse

K

armi Jänese sünnipäevapeost olid
külmikus ootamas porgandid,
millest noortel oli plaan meisterdada uhke porgandikook. Plaan sai
teoks 18. septembri õhtupoolikul. Kokku
tulid tegusad noored, kes asusidki kooke meisterdama. Päeval hankis Marika
vajalikud toiduained. Eve aiast saime ka

Porgandikoogi retsept oli aga järgmine:
6 muna (munavalged vahustada eraldi);
400 grammi suhkrut; 800 grammi jahu;
pisut soola; 2 sl küpsetuspulbrit; 2 sl
kaneeli; 400 grammi sulatatud võid
400; 800 grammi riivitud porgandit ja
200 grammi tükeldatud ananassikonservi. Katteks: 3 pakki vahukoort; 300
grammi suhkrut; 4 tl vaniljesuhkrut ja
kohupiimamarjatoru.
Taigen valada küpsetuspaberiga kaetud
ahjuplaadile ja küpsetada 30 minutit
220 kraadises praeahjus. Vahukoor
ja kohupiimapasta segada ühtlaseks
massiks ja katta sellega pisut jahtunud kook.
Kõigile, kes kooke maitsta said, need
sõid ja kiitsid. Mõnusat maiustamist
teilegi!
MARIKA SOIDRA

Uued Otud gümnaasiumis
18.-20. septembril toimus Otepää gümnaasiumi kümnendike traditsiooniline Otudeks ristimine. Tavapärane on ka neil päevadel Otude nägude markeriga sodimine
ja deodorandiga ülelaskmine. Esimesel
ja teisel päeval toimusid vahetundide ajal
kooli aulas võistlused a ja b klassi vahel.
Oli siis ülesandeks saali põranda pesemine, riieteketi moodustamine, kala särgi alt
läbi ajamine või võimlemine – kõik võtsid
agaralt osa. B klass oli aga abiturientide
räägitu põhjal tublim kui paralleelklass.
Viimasel päeval, neljapäeval, toimus
„retsi“ põhiline osa. Kümnendikud ilmusid
kaitseriietuses, kes üleni prügikottidesse
mattunud või kapi põhjast leitud vanade
riietega, kella neljaks päeval Otepää gümnaasiumi ette, kus kumbki klass oma nööri
külge kätega kinni teibiti. Seejärel mindi
jalutuskäigule kesklinna, kus meie näod
vahukoore ja ketšupiga kokku määriti ja
vannet sunniti andma, mõnel eriti ”õnnelikul” õnnestus ka munadega loobitud
saada. Seda kõike nägid keskväljaku ääres

peatuvad turistid näha.
Edasi suunduti metsa, kus meid ootas
ees metsarada, mis varus rohkelt üllatusi.
Rada läbiti silmad kinni seotuna ja saatjaga. Üks popim atraktsioon oli tarretisega
liumägi, millest Otud ka peale raja läbimist
veel niisama lõbu pärast alla lasid. Ka
„maitsvaid“ hõrgutisi pakuti, mida, tõsi
küll, keegi eriti oma seedimisse ei lasknud.
Kõige hullem punkt oli ehk mingi ollusega
auk, kust läbi pidi kõndima. On võimatu
öelda, mis seal sees võis olla.
Mõni eriti agar Otu hüppas sinna üleni
sisse. Kümnendikud olid üritusega väga
rahul, sai palju nalja. Eriti meeldiv oli vasturetsimine: küll loobiti abituriente jahuga,
kiludega ja tundmatut päritolu ollusega,
mis okse järele haises. Päeva lõpuks olid
kõik Otud omandanud ühtse aroomi, mis
pesuski maha ei tahtnud tulla. Igatahes
oleme õigustatult Otepää gümnaasiumi
perre vastu võetud ja tõotame abiturientidele truud alamad olla.
MAIKO KANGRO, Xb Otu
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Meie keel on
meie aja lugu
21. ja 22. septembril toimus Marguse
puhkekeskuses üritus, kus loodi Eesti
noorte keeleorganisatsioon. Organisatsiooni eesmärgiks on õige emakeele
populariseerimine noorte seas.
Kohale olid tulnud emakeelehuvilised
õpilased ja õpetajad erinevatest Eesti
piirkondadest. Meie koolist osalesid
sellel üritusel eesti keele õpetaja Tiia
Lehismets ja emakeeleolümpiaadidel
edukalt osalenud 11.b klassi õpilane Triin
Tigane.
Ürituse korraldanud Eesti Emakeeleõpetajate Selts oli koostanud väga
sisurikka ja huvitava programmi, tutvustamaks kõigile, kuidas meie ise saame
eesti keelt hoida. Kohale olid kutsutud
mitmed prestiižsed esinejad. Reedel esinesid professor Jüri Valge, Elle Vaimann
ja Valdur Mikita.
Professor Valge rääkis emakeele rollist
rahvuslikus kasvatuses. Ta rõhutas, et
eesti keel ei ole väike keel, vaid on väikese kõnelejaskonnaga keel.
Saada suureks vaimult – seda pidas
oluliseks juba Jakob Hurt. Selleks on
tarvis teadmisi, info tuleb aga emakeele
kaudu. Seega on väga oluline eestikeelse
teadusliku terminoloogia loomine. Eesti
keel on väga rikas, mida näitab ainuüksi
see, et meie telefoniraamatust võib leida
kordi rohkem perekonnanimesid, kui on
venelastel.
Elle Vaimann, kes õpetab Tartu Ülikoolis eesti keelt mitte-eestlastele, rääkis
sellest, et keele säilitamine ei ole vajalik
ainult kõnelejatele. Iga kaduva keelega
kaob ka üks tarkus. Kui maailmas oleks
ainult üks keel, oleks ka ainult üks tarkus.
Sellest aga oleks meile kõigile ilmselgelt
vähe. Elle Vaimann luges ette lõike oma
õpilaste kirjandeist. Poola tüdruk kirjutas,
kuidas poola keel tundub talle pruun,
punane ja roheline, eesti keel aga hoopis
valge ja meresinine ja kui imekaunis
sõna on “ebajumalakummardaja”.
Valdur Mikita rääkis oma ettekandes
“Keele-eelikute keelevorm kui päriskeeles
plinkiv tuletorn” keele müstilisemast ja
mängulisemast poolest, ilmestades oma
kõnet värvikate näidetega. Spoonerism
“kuu-uurijate jüriöine öötöö jõeäärsel
õueaiamaal” kõlab üsna kummaliselt.
Peale ettekandeid kaasati ka õpilased
lahenduste otsimisse, paludes rühmadel
tutvustada oma nägemust eesti keele
kaitmisest ja tulevase noorte keeleorganisatsiooni ülesannetest. Põnevuse tekitamiseks saime ülesande teha ülesastumine teemal “Oh ma vaene eesti keel…”.
Õhtu lõppes hubaselt küünlavalgel
istudes ja Hendrik Relve juttu looduspärimusest kuulates.
Osakese laupäevast sisustasid samuti
ettekanded. Reet Vääri rääkis nihestunud
proportsioonidest keelekasutuses, keskendudes eeskätt slängile (Kas Go Bus
on goobus, koobus või hoopis koobas?)
Peeter Marvet ja Henrik Roonemaa
propageerisid õpilaste koolitööde ja paljude muude materjalide viimist internetti,
kuna see on muutumas keele põhiliseks
levialaks.
Meelis Atonen rääkis poliitika osast
keele kaitsmisel ja tutvustas praegu kehtivat koalitsioonilepet, kus on varasemast
suuremat tähelepanu pööratud eesti
keele kaitse poliitikale. Atonen arvas,
et keele alal on meil head ajad, sest
inimesed hakkavad üha enam probleemi
teadvustama. Samas hoiatas kõneleja,
et eestlust ei tohi ka üle tähtsustada, see
viib oodatavast vastupidisele tulemusele.
Ürituse lõpuks oli kõige pidulikum ja
tähtsam osa: organisatsiooni loomine.
Eesti noorte keeleorganisatsiooni loomise poolt hääletasid üksmeelselt nii keeleorganisatsiooni loonud õpilased kui ka
üritusel osalenud õpetajad ja õppejõud,
kellest said õpilaste tugiisikud. Sellele
järgnes sümboolne ürikule allakirjutamine ja meenete jagamine.
Eesti noorte keeleorganisatsiooni abiga
loodame populariseerida keele õppimist
ja kaitsmist, kaasates üha enam noori
organisatsiooni tegevusse.
TRIIN TIGANE, Otepää gümnaasium
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Matkapäev Palupera põhikoolis

Palupera vald soovib toetada
kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes õppivaid Palupera valla
inimesi.
Palume kõigil toetuse soovijatel esitada taotlus vallavalitsusele
koos õppeasutuse poolt väljaantud tõendiga hiljemalt
15. oktoobriks 2007. a.

M

e käisime reedel, 14.
septembril matkal.
Kõigil oli 3 tundi ja
siis tuli buss ning me sõitsime
Lutsu tallu. See on ilus talu. Seal
on palju puid ja metsatukkasid,
pais, millest voolab vesi alla ning
sild, mille all oli kaks tooli ja laud,
kus sai istuda.

Info telefonil 7679 502,
sotsiaalnõunik Anne Tutk

Kõndisime taluhoonetest
mööda üles mäkke. Tuli üks
härra, kelle nimi öeldi olevat
onu Volli. Ta rääkis meile, kus
tohib käia ja kus ei tohi.
Lutsu talust on tehtud kaart,
millel on näidatud, kus on sood
ja vesi ja kus mets. Isegi see
koht oli kaardile kantud, kus
meie olime. Meie saime ka ühe
sellise kaardi, millele pidime
metsas märgid peale lööma ja
selle kaardi järgi pidime otsime
kohti, kust neid märke leida.
Neid andis ikka otsida!

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus

istung 20.09.2007:
Otsustati jätkata koostööd VapramäeVellavere-Vitipalu SA-ga. Lubati vallavanemal
sõlmida koostööleping aastateks 2008-2012.
Otsustati võtta vastu Nõuni Algkooli kinnistu
nr. 1589540 detailplaneering. Samas otsustati
kuulutada välja nimetatud detailplaneeringu
avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla ja Nõuni
külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08.
oktoobrist kuni 22.oktoobrini 2007.a. kl. 8.3012.00 ja 13.00-16.00. Kui avaliku väljapaneku
käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu
jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Määrusega kehtestati Palupera valla puude raieeeskiri. Määrus jõustub 5. oktoobrist 2007.a.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Mäelooga külas asuv maa-ala suurusega 19 105
m², nimetusega “Haljala põllu”. Maa on vajalik
valla seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks:
tagamaks võimalused sotsiaalkorterite elanikel
omada aiamaad ja põllumaad. Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on maa-alal 100%
maatulundusmaa. Munitsipaalomandisse taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad
teeseadusest, ehitusseadusest ja jäätmeseadusest. Munitsipaalomandisse taotletava “Haljala
põllu” maaüksuse asendiplaaniga saab tutvuda
Palupera Vallavalitsuses.
Määrusega loeti Palupera valla arengukava
2007-2015 aluseks valla arengu kujundamisel
ja investeeringute planeerimisel lähiaastatel.
Määrati mitte muuta Palupera valla 2007-2015
arengukava.
Võeti teadmiseks Maanteeameti ekspertarvamus Palupera ristis peagi kasutuseta jääva
autobussi ootekoja lammutamise kohta. Kuna
ootekoja ümberehitust muuks otstarbeks ei
peeta õigeks, ligipääsu maanteelt peale RõnguOtepää-Kanepi maantee remonttöid võimatuks,
siis aktsepteeritakse ootekoja lammutamist ja
teekaitsevööndisse jääva ala haljastuse korrastamist.
Otsustati anda nõusolek Palupera valla osalemiseks mittetulundusühistu “Korteriühistu
Palupera2” asutamisel. Eraldati mittetulundusühistule ühekordne osamaks 25 krooni
ja sihtkapitali sihtotstarbelisteks makseteks
igakuiselt 4 krooni Palupera vallale kuuluva
korteriomandi ruutmeetri kohta. Palupera
Vallavalitsusel nimetada Palupera valla esindaja
mittetulundusühingus.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera külas asuv maaüksus suurusega
7496 m², nimetusega “Pärgi”. Maaüksus on
Pärgi elamu ja kõrvalhoone teenindusmaa.
Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on
maaüksusel elamumaa. Munitsipaalomandisse
taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad
metsaseadusest, teeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja jäätmeseadusest.
“Pärgi” maaüksuse asendiplaaniga saab tutvuda
Palupera Vallavalitsuses.
Kinnitati kehtestatud Hellenurme mõisa
maa-ala ja Mõisa aed maa-ala (planeeringuala)
detailplaneeringute muutmise lähteseisukohad.
Algatati planeeringuala detailplaneeringute
muutmine. Planeeringute muutmise eesmärkideks on:
1.planeeringuala ehitusala, ehitusõiguse ulatuse
määratlemine;
2.planeeringualal keskkonnakaitse abinõude,
servituutide vajaduse määratlemine;
3.maakasutuse ja ehitamise erinõuded planeeringualal;
4.ehituskeeluvööndi vähendamine, et läbida
ehituskeeluvööndit maaküttetorustiku paigaldamiseks;
5.olulisemad ehitustingimused planeeritavatele

P A L U P E R A





Kui märgid olid leitud, pidime
tagasi mäkke minema ja kaardi
taha kirjutati meie raja läbimise aeg. Mauri rühma aeg
oli 33 minutit ja nad said kolmanda koha. Kristeli rühma
aeg oli 1 tund ja 25 minutit.
Nemad auhinnalist kohta ei
saanud, aga kuna kõik klassid
said kommikoti, siis oli ka neil
võimalus suu magusaks teha.
Esikohad said vahveltordi ja
teine-kolmas koht eri suurusega šokolaadid.
Kui kõik olid orienteerunud, tahtsime vorste grillida,
aga avastasime, et meil ei ole
üldse tikke kaasas ja grilli ei saa
kuidagi põlema. Lõpuks tõid
suured poisid varem süüdatud
lõkkest meile oksaga tuld.
Kui vorstid ja kodust kaasa
võetudd võileivad said söödud,
hakkasime mängima. Osa lapsi

PALUPERA PÕHIKOOL
OOTAB
2008./2009. õppeaastal



mängisid tagumist paari ja telefoni, osale meeldis heina sees
möllata ja sellest maja ehitada,
veel tegid nad heinasõda.
Siis õpetas onu Volli meile,
mida teha, kui oled metsa
eksinud ja kuidas eksinud inimest otsida. Me pidime võtma
umbes viiemeetriste vahedega
rivvi ja ühte kadunud pudelt
otsima.
Matkapäev meeldis meile väga,
ilm oli ka soe ja ilus ning koju
sõites oli kõigil hea tuju.
Suur tänu Maire Lembergile ja
Marika Viksile, kes juba eelmisel
õppeaastal alustasid terviseedendusprojekti Läki õue. Tänu
sellele toimus ka see matk.
Palupera põhikooli 4. klassi õpilased Mauri Kozlovski, Kaisa Hallika,
Kristel Alatalo ja nende eesti keele
õpetaja Reet Allak

Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
Salme Koik
Laine Raudsepp
Endla Tämm
Endla Maranik
Reginald Kriisa
Helju Kikas
Marta Kilch
Leo Tulev
Laine Roots
Laine Jaama
Helgi Kiis
Aksel Andressoo
Rein Raudsepp
Aino Pastak
Mihhail Dontsov
Ants Viiding
Helvi Matsalu
Leili Ilves
Hele-Mall Keerman
Ester Haidma
Laine Illak
Pavel Andrejev
Helbe Liivamägi
Eevi Lõoke
Viivi Sikk
Maie Kattai
Kalju Jaanmaa
Johannes Värva

7. oktoobril algusega kell 12.00
ootame teid Nõuni kultuurimajja tähistama

rahvusvahelist EAKATE PÄEVA.



1. klassi astuvaid lapsi

EELKOOLI

Külakosti toovad Kanepi tantsuansambel Valtser ja
Elva pensionäride ansambel.
Tuju aitab üleval hoida Küllike Muttik.

2. oktoobril 2007
kell 9.30

Palupera
Urmi
Urmi
Lutike
Räbi
Hellenurme
Hellenurme
Mäelooga
Nõuni
Nõuni
Palupera
Räbi
Miti
Hellenurme
Palupera
Palupera
Neeruti
Palupera
Mäelooga
Hellenurme
Neeruti
Hellenurme
Nõuni
Atra
Palupera
Miti
Atra
Päidla

26.10.1921
24.10.1922
12.10.1924
9.10.1925
21.10.1926
25.10.1926
26.10.1927
6.10.1929
21.10.1930
16.10.1932
28.10.1933
26.10.1934
30.10.1934
8.10.1934
14.10.1935
28.10.1935
9.10.1935
15.10.1937
25.10.1937
24.10.1939
13.10.1940
3.10.1941
3.10.1941
27.10.1941
25.10.1944
1.10.1944
25.10.1944
17.10.1946

86
85
83
82
81
81
80
78
77
75
74
73
73
73
72
72
72
70
70
68
67
66
66
66
63
63
63
61

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses

istung 13.09.2007 :
Nõustuti Miti külas moodustatud 8,01 ha suuruse Härma
katastriüksuse riigi omandisse jätmisega. Katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa.
Lustimäe juurdepääsutee ehitaja leidmisel tunnistati
edukaks pakkumuseks madalaim pakkumus Pinnasetööde
OÜlt. Töövõtuleping sõlmitakse rahataotluse positiivse otsuse
järgselt kevadel 2008 ja tingimusel, et edukas pakkuja omab
tegevusluba.
Lõpetati Neeruti külas Kruusamäe A-28 talu maade tagastamise menetlus vastavalt Omandireformi aluste seaduse
§ 12 lõikele 7.
Nõustuti Urmi külas asuvale 9523 m² suurusele VäikeVaenola katastriüksusele hoonestusõiguse seadmisega 50
aastaks. Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa. Kinnitati maa
maksustamishind.
Peeti võimalikuks Nõuni külas asuva Kirmi-1 kinnistu
nr.328040, katastritunnusega 58202:002:0271 jagamist neljaks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Kirmi-1,
suurusega 10619 m², sihtotstarve elamumaa, katastriüksus
Suure-Kirmi, suurusega 11,66 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, katastriüksus Suure-Kirmi-2, suurusega 6,5 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa ja Uibo-Ronga tee, suurusega
826 m², sihtotstarve transpordimaa.
Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Hellenurme külas
MTÜ Hellenurme Mõisa liitumispunkti väljaehitamiseks.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 15.02.2005.a.
korraldus nr. 2-1/05/23, millega on antud Pavel Sarapsonile
õigus Palupera külas Pauli katastriüksuse ostueesõigusega
erastamiseks.
Nimetati Palupera külas Kengu kinnistuga piirnev vaba
maa Pauli katastriüksuseks (3,8 ha, maatulundusmaa).
Piirneva kinnistu Kengu kinnistu omanikuks on Pavel
Sarapson. Kinnitati Pauli katastriüksuse maksumus.
Kinnitati Palupera külas munitsipaalomandisse taotletava
Pärgi maaüksuse (7496 m², elamumaa) maksumus.
Anti neli ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas
1810 krooni, kaks ühekordset toetust lapse aastaseks saamisel
a´1000 krooni, kaks ühekordset toetust a´200 krooni ja üks
ühekordne toetus lapse spordilaagris osalemiseks summas
500 krooni.




ruum nr. 39

Buss sõidab alates kella 11.30 marsruudil
Päidla-Neeruti-Lutike-Nõuni.

Info 7679 512
eelkooli õpetaja
KÜLLI LAIDVA

Info tel. 5139 071







Bussiga kooli ja tagasi



Selle õppeaasta algul esimesed nädalad hilisemaks
viidud koolibussi ring Otepää gümnaasiumist tekitas
palju pahameelt lastevanemate hulgas.
Seni oldi harjutud, et buss Otepää külastuskeskuse
parklast väljus kell 15. Otepää gümnaasium, soovides võimaldada õpilastel enam osaleda õppetundide
järgselt ringitöös, huvialakoolides, järelõppel jms,
palus kaaluda sobivust meie laste huvide, võimaluste
ja soovide kohaselt ka hilisemat, kell 16, koolibussi
väljumist.
Väga problemaatiline oli muudatus ka Palupera
põhikooli jaoks, kust samuti algas koolist kojusõit
kell 16. Eeldades, et muudatuse vajadus on tõesti
olemas, sai katseliselt ületatud ka need probleemid,
aga lastevanemate ja õpilaste järgnev reageering näitas, et tegelik vajadus muudatuseks puudus. Seetõttu
sai 19. septembrist korraldatud nii, et buss väljub
külastuskeskuse parklast kell 15.15, et ka 7 tunni
lõppedes (14.50) jõuaks õpilane rahulikult rõivistust
läbi käies bussile ega niheleks juba enne tunni lõppu







SÜNNIPÄEVAD oktoobris

rajatistele, objektidele.
Planeeringuala suurus on 105 362 m². Detailplaneeringute muutmise koostamise korraldajaks
ja kulude kandjaks määrata MTÜ „Hellenurme
Mõis“ (80112150). Detailplaneeringute muutmise koostajaks on korraldaja ettepanekul OÜ
Melotrix Grupp (reg nr 11170952).
Otsustati algatada Hellenurme Mõisa kinnistul nr. 2056740, Mõisa aia kinnistul nr.
1944340 ja Hellenurme Mõisa pargi kinnistul nr. 2056640 maaküttetorustiku paigaldamisega seotud keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH) .KSH põhjendus: kavas on
rajada planeeringualale ehitis - maaküttetorustik, orienteeruvalt 1,5 ha ulatuses Hellenurme
paisjärve ja planeeringuala maismaaosale
muud kohaliku veetorustikuga seotud ehitised. Kavandatakse tegevust, mis võib üksi


põhjusel, et äkki ei jõua bussile.
Vanemas kooliastmes on aga päevi, kus koolipäev
kestab 8 tundi ja seega lõpeb päev alles 15.45. Neile
õpilastele on sobilik endiselt kasutada liinibussi, mille kulu sõidupiletite aruande järgselt endises korras
kohaliku omavalitsuse poolt kompenseeritakse.
Võib olla, et ka tänane lahendus pole parim. Iga
õpilast igal nädalapäeval temale maksimaalselt sobival ajal koju tuua pole ka otstarbekas ega võimalik. Optimaalseim ja suuremat sihtgruppi hõlmav
lahendus tuleb aga leida.
Või on ikkagi vana, äraproovitud skeem parim?
Selleks on meil kavas peagi kaardistada meie koduvalla õpilaste liikumistee; vajadused, mis sobivad tunniplaaniga ja võimalustega ning leida parim
lahend. Võimalikest muudatustest teatatakse ette.
Asjalikke ettepanekuid oodatakse ka õpetajatelt,
õpilastelt, lastevanematelt jt. asjaga kursis olevatelt isikutelt.

või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt
mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, samuti on võimalik avariiolukordade esinemine.
Keskkonnamõjude hindamise arendajaks
määrata Mõisa aia kinnistu omanik MTÜ
Hellenurme Mõis. Otsustaja on Palupera
Vallavolikogu.
Toimus Palupera valla jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni esimene lugemine.
Tehti otsus kooskõlastada Rõngu valla
üldplaneering (Rõngu Vallavalitsus – OÜ
Hendrikson&KO Töö nr 779/06).
Otsustati lubada vallavalitsusel sõlmida
halduskoostöö leping SA Valga Piirkonna
Keskkonnakeskusega.
Eraldati põhjendatud taotlustel raha
Palupera valla 2007. aasta eelarve reservfondist.








Palupera vallavalitsus













PLANEERINGUD
Palupera vallavolikogu on algatanud Valgamaal Palupera vallas
Hellenurme Mõisa kinnistul nr. 2056740, Mõisa aia kinnistul nr. 1944340 ja Hellenurme
Mõisa pargi kinnistul nr. 2056640 maaküttetorustiku paigaldamisega seotud keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Kavandatava tegevuse kirjeldus: kavas on rajada planeeringualale
rajatis – maaküttetorustik orienteeruvalt 1,5 ha ulatuses Hellenurme paisjärve põhja ning
planeeringuala maismaaosale maakütte- ja veetorustikud. Kavandatakse tegevust, mis
võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt mõjutada Natura 2000 võrgustiku
ala. Arendajaks on Mõisa aia kinnistu omanik MTÜ Hellenurme Mõis (reg.nr. 80112150,
juhatuse esimees Vambola Sipelgas, e-mail: hellenurme@hot.ee). Otsustaja on Palupera
Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Melotrix Grupp (reg nr 11170952, esindaja
Peeter Aunapu). KSH ekspert on Arvo Järvet, e-post: ajarvet@ut.ee, litsents KMH0057.
Keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 01.10.2007 kuni
16.10.2007 tööpäeviti Palupera Vallavalitsuses aadressil: 67514 Hellenurme küla Palupera
vald Valgamaa, tel 767 9501 ning valla veebilehel www.palupera.ee. Ettepanekuid ja märkusi KSH programmi kohta saab esitada kuni 16.10.2007 Palupera Vallavalitsusele. KSH
programmi avalik arutelu toimub 16.10.2007 kell 13.00 Palupera Vallavalitsuses.
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SÜNNIPÄEVAD oktoobris

Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
Anna Luksepp
Ilsa Peterson
Ella-Erika Talvik
Endla Sitsmann
Marta Kuus
Anastasia Sars
Ella Org
Maimo Ellen
Armilda Kass
Leili-Ilona Silman
Asta Kala
Helmi Homtsenko
August Vismann
Helgi Mäekivi
Irene Kirt
Voldemar Valge
Paul Valle
Heldur Toom
Jaan Lepik
Aino Jepisova
Aivo Maiberg
Linda Lepik
Tiina Laansalu
Victor Trett
Eve-Raili Lepp
Viivika Künnapuu
Rein Rannik
Mihkel Otsus
Ülo Rannik
Koidu Märdimäe
Lembit Viktor
Eve Karimõisa
Eino Tali
Lembit Michelson
Malle Martinson
Uno Grossberg
Kalju Teder
Linda Rauba

Lauküla
Sangaste
Lauküla
Sangaste t
Kurevere
Sangaste
Restu
Sarapuu
Lauküla
Ädu
Kurevere
Keeni
Tiidu
Keeni
Lossiküla
Keeni
Kurevere
Sangaste t
Keeni
Keeni
Sangaste t
Risttee
Pringi
Restu
Vaalu
Keeni
Risttee
Keeni
Sangaste
Lauküla
Restu
Sangaste
Sarapuu
Pringi
Sangaste
Pringi
Lauküla
Keeni

SÜNNID
Eija Org
Markus Kallas
Oliver Ivask
Kristjan Silman
Keven-Gregor Veski
Reinhold Toomsalu

98
92
89
85
82
81
80
79
78
77
77
76
76
75
75
75
74
73
72
71
71
70
69
68
68
67
67
67
66
65
64
63
63
63
63
62
61
60

Sangaste skatepargist ja
skandaalisõltlastest
,,Kas noorte rulapargi asemele
vanurite tantsusaal?“, ,,Sangaste
vald ja rulapargi noored veavad
vägikaigast.“
Taolised intriigi otsivad pealkirjad on uudistevaesel ajal parajaks silmamagnetiks ja seetõttu
neid ka ohtralt avaldatakse.
Omapäist mõtlemist harrastav
kodanik tahab aga ikkagi teada,
mis siis on selliste kirjakarjatuste
taga tegelikult.
Püüan lühidalt ja ilma trummipõrinata asjast rääkida, seda
enam, et ei ole ise seda põrinakohta selles sündmuses kuidagi suutnud leida.
Sangaste Skatepark rajati
2004/2005. aastal valla kulu
ja kirjadega. Ehitati see asjatundja Mario Kalmre juhtimisel.
Mõte sündis arutelust noortega,
mille vallavolikogu heaks kiitis ja
rahastas tingimustel: 1) ei alkoholile ja tubakale, 2) vastutaja
olemasolu, 3) kasutamiskorrast
kinnipidamine ja ohutustehnika
range järgimine.
Ruume lubati kasutada 3 aastat,
kuna tegemist on ajutise asukohaga (ikkagi remondiootel seltsimaja saal!) ning seejärel kaaluda
rulapargi rajamist teistesse või-

malikesse asukohtadesse. Ühena
põhikasutajatest sõlmiti leping
MTÜ Sangaste Skatehousiga,
kes sai ruume kasutada ülaltoodud tingimustel tasuta, kui
nad õpetavad ka Sangaste valla
noori spordihuvilisi.
Üldjoontes asi toimis ja korraldati ka ilusaid noorteüritusi.
Edasiselt ilmnesid probleemid
kasutuskorra tagamisel ja ohutuse osas. Kuna ka valla enda
nooremate huvilistega jäi töö
soiku (algatajaid viis haridustee
kaugemale), siis hakkasid domineerima väljastpoolt valda ruumi
kasutajad ning kontroll asjade
üle kippus kaduma.
Sestap kutsuti klubiliikmeid
kokkusaamisele, et arutada tekkinud probleeme ja võimalikke
tegevusvariante ajaks, kui leping
lõpeb.
Paraku, põhjust teatamata, rentniku esindajad pole asja arutama
ilmunud. Läbirääkimine ei ole
ju võimalik, kui partnerit pole,
seda enam on võimatu vedada
vägikaigast?! Vallavalitsus ei saa
ka tuhkatriinuna ballisaalis üksi
poognaid keerutama jääda, kui
partner on muudel põnevatel
jahimaadel.

Sangaste beebikool
21. juuni
5. juuli
24. juuli
5. august
21. august
18. august

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

SANGASTE

2006. aastal sündinud lastele

alustab sügishooaega
Piret Stepanovi juhendamisel
kolmapäeval, 17. oktoobril 2007. a.
algusega kell 10.45
Sangaste Seltsimajas.

Teisalt on ju tegu tavaliste
omavaheliste suhetega, millele
on tuld ja ilu lisanud vaid meie
välejalgne press. Tavaolukorras
läheb elu rahulikult edasi, rulaparki pole nüüd ja kohe keegi
kavatsenudki sulgeda ja rendileandja ning rentnik klaarivad
ise oma suhteid. Meie mail on
oluliselt tõsisemaid probleeme
tõstatada ja lahata, kui kogukonda põhjendamatuid kirgi kütvatest otsitud teemakestest püüda
vormida sõnajalaõit. Paraku on
õhukokteilidest kujunenud ajastu
moehaigus.
Loodetavasti jätkub meil hää
tava oma peaga mõelda ja teradesõkalde eraldamise oskus ei kao
täiesti. Mis aga puutub ekstreemspordi arengusse üldse, siis olen
selles kindlasti positiivsel lainel.
Tuleks piirkonna valdade noorte
huviliste ja juhtide hea nõu kokku
panna ja rajada üks korralik
sisehall ühiselt. Mängureeglid
annab kokku leppida ja huvigrupp peab olema valmis vastutust võtma. Sangaste oleks selleks
igati valmis.
Ilusat sügist!
Sangaste vallavanem
KAIDO TAMBERG

Raha taotlemine Sangaste
valla 2008. a. eelarvest
Sangaste valla mittetulundusühingutelt,
külaseltsidelt ja eraisikutelt ootame avaldusi
tegevustoetuse taotlemiseks 2008. aastaks.
Avaldused esitada hiljemalt 31. oktoobriks
Sangaste vallavalitsusse.
Lisainfo Merle Tombak
Tel. 7668 043; 5647 2632

Meie tegemised hooaja algusel
Ongi käes sügis – aeg uueks hooajaks ja
selle aasta viimasteks tegemisteks.
Kõigepealt toob sügis kaasa eakate
päeva. Tähistame seda 6. oktoobril kell
12 Sangaste Seltsimajas. Külla tuleb
ansambel „Heino Tartes ja sõbrad”
ehk meie tuttav, endine „Kirmask”.
Ootame kõiki, nii eakaid kui ka teisi,
kellele meeldib rahvalik muusika, väikesele meelelahutusele. Laua katame
muidugi ise ja nüüd on igale üritusele
(va. jõulupidu ja ekskursioon) sissepääs
10 krooni. On ka väikesi üllatusi!
Novembris on kavas vestlusring mõne
huvitava inimesega. Täpsem info tuleb
hiljem.
Et on sügis ja peagi lehed langevad, siis
on mul Teile üks palve. Kuna Sangaste
Loss võimaldab meil igal aastal pidada
jõulupidu, tasumata üüri nende poolt
kaunistatud saali eest, siis tänuks läheksime neile appi lehti koristama. Töö pole

MIS JUHTUS
Vargus
24. septembril 2007 kella 3-4 ajal üritati
sisse tungida Sangastes asuvasse kauplusesse “Must Kukk”.
Politsei palub abi kõigil, kes nägid seda
sündmust pealt või teavad sellest midagi,
helistada telefonidel 110, 7668 107 või 5064
948.

ju raske ja ma väga loodan Teie mõistvale suhtumisele. Lossist lubati ka sel
puhul meid meeles pidada. Lähemalt
räägime eakate päeval.
9. detsembril on meie jõulupidu
ning praegu käivad selleks juba ettevalmistused.
Eakate päeval paneme ühele lauale
paberid ja pliiatsid, et te saaksite kirja
panna oma soovid uue, 2008. aasta
tegemisteks ning ekskursioonimarsruudiks. Mõelge neile juba praegu ja
andke julgelt teada.
13. oktoobril on Sangaste lõikuspidu
Sangaste lossis, kus me aitame üles
panna hoidiste näituse. Kõiki, kellel on
midagi talveks hoiule pandud, ootame
oma hoidistega näitusele. Andke ainult
teada ja me aitame hoidised kohale tuua
ja muidugi ka koju tagasi viia.
Ilusat ja hubast sügist !
PÜ „Härmalõng” esinaine LEA KORBUN

Liiklusõnnetus
25. septembril 2007 kella 15 ajal juhtus
liiklusõnnetus Sangaste vallas Keeni külas
Arula-Pringi tee 3. kilomeetril, kus haagisega kallur Scania, mille roolis oli Toomas (s.
1947), sõitis kitsal teel vastu tuleva veoki
tõttu liiga paremale teeservale ja vajus
kraavi külili.
Inimesed liiklusõnnetuses kannatada ei
saanud.

5

Maapäevad olid
Jõgevamaal
17.-19. augustil sai Jõgevamaal näha
ainult kõige aktiivsemaid ja toredamaid
inimesi. Kohal olid kõigi maakondade
delegatsioonid, kuhu kuulusid tublid
külade, seltside ja ühenduste esindajad. Kuna käimas on Kodukandi projekt
„Ettevõtlikud noored külades“, siis kaasati ka igast maakonnast paar noort, kes
esitlesid näitusel enda kirjutatud projekte. Valgamaalt olid sellised usinad Deivi
Sarapson, Kairit Linnaste ja Kaija Kõiv.
Esmalt tutvustati kõikidele külasid,
kus tegutsevad noortekeskused, kultuurimajad ja muud huvitavad ettevõtted.
Valgamaa rahvas kohtus Palamuse,
Kaarepere ja Luua inimestega. Vahetati
kogemusi, genereeriti ideid ja talletati
head mõtted, et viia needa oma kodukanti. Pärn, mille istutasime Palamusele,
on märk meie sealviibimisest.
Kui esimene päev sisaldas rohkem
lusti ja lõbu, siis teisel alustasid töögrupid, mille kokkuvõtted tuli pühapäeval
ette kanda. Käesoleval aastal oli väga
populaarne noorte töögrupp, kuhu registreerus 52 huvilist. Kuna „Kodukant“
kavatseb välja töötada kahe aasta jooksul noorteprogrammi, oli meie kohus
teada anda, mida me õigupoolest tahame. Usun, et tulime sellega toime ja
kõik, kes osalesid töögrupis, on valmis
sellest programmist ka osa võtma.
19. augustil paelus kõiki suursugune
käsitöölaat, mis sellel aastal koosnes
enamjaolt õpiettevõtete toodetest. Ülimalt populaarsed olid ka õpitoad, kus
sai ise oma käega valmistada pärleid,
liivakaarte, klaasist ehteid ja nukke. Järjekorrad olid nii meeletud, et peaaegu
võimatu oli ligi pääseda.
Pärast lõunat algas ürituse kõige
tähtsam osa: otsuste vastuvõtmine ja
kinnitamine. Kõik töögrupid olid ühiste
mõttetalgute jooksul avastanud uusi
võimalusi, kuidas tegutseda edasi järgneval kahel aastal, et elu külades läheks
veelgi paremaks.
Selline entusiasm ja tahtmine tegutseda andsid kõigile kindlasti piisava
laengu, et oma kodukohas veel midagi
ette võtta. Ürituse võib kindlasti lugeda
igati kordaläinuks. Kohtume kahe aasta
pärast Tartumaal.
KAIJA KÕIV

Rahvamajade
töötajad, ühinege!
7.-9. augustil toimus Harjumaal Paunkülas „Rahvamajade suvekool“, kuhu
oodati kõikide maakondade kultuuritöötajaid. Algselt olid registreerinud end
kõik 15 maakonda, kuid päris mitmed
jäid siiski tulemata. Valgamaad esindasid Tõrva, Riidaja, Otepää ja Sangaste
kultuuritöötajad.
Suvekooli eesmärgiks on taaselustada aastatetagust traditsiooni, kus võitja
maakond sai endale austava ülesande
korraldada järgmised kultuuritöötajate
suvepäevad.
Esinemiskava KOKK – Kultuuriliselt On
Kõik Korras võitis ülekaalukalt LääneViru maakond. Lisaks esinemiskavale
toimusid mitmed loengud, interaktiivsed
õppused, kohtumine kultuuriminister
Laine Jänesega ja loomulikult ei puudunud seltskondlik osa – tutvuti, sõbruneti,
vahetati kontakte.
Oli äärmiselt tore ja kosutav elamus
ning loodan, et järgmisel aastal on Valgamaalt osavõtjaid rohkem – uskuge, te
ei pea kahetsema.
MERLE TOMBAK
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Tore joonistusvõistlus
AMETLIK INFO
Puka vallavolikogus:
Puka Vallavalitsuse teade Puka vallas Aakre külas asuva
ehitise (mõisaaegne viinavabrik)ja Kuigatsi külas asuva paistiigi
hõivamise kohta ilmus Ametlikes Teadaannetes 08. mail 2007.
Puka Vallavalitsusele oli võimalik esitada kahe kuu jooksul
peale teate avaldamist vastuväited ehitise peremehetuse kohta.
Vastuväiteid ei laekunud eelpoolnimetatud ehitise ega paistiigi
kohta. Tulenevalt sellest otsustas volikogu, et ehitis ja paistiik
on peremehetud ning vallavalitsus võtab need oma valdusse.
Ehitisregistrisse kantakse omanikuna Puka Vallavalitsus.
Muudeti Puka valla 2007. aasta eelarvet.
Vaadati läbi Puka valla arengukava.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni põhimäärus.
Toimus revisjonikomisjoni akti arutelu.


Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!

Oli kooliaasta esimene arvutitund.
Arvutiõpetaja rääkis meile, et on käimas
selline tore arvutijoonistuste võistlus nagu
„Palun joonista mulle teadlane”. Võistlusele
tuli saata teadusega seotud arvutis joonistatud pildid. Võistlusele sai kokku saata
kolm tööd. Kuna auhindadeks olid kolm
sülearvutit ja palju muid põnevaid auhindu,
hakkasid kõik põnevusega tööle.
Mõni joonistas Newtoni, kellele õun
pähe kukkumas, mõni aga hoopis katsejänesed või -hiired. Paljud poisid joonistasid ka oma leiutatud autosid. Ka mina
hakkasin hoolega tööle. Minu esimesel
pildil oli kujutatud arvutit, millel peal „Log
in”, kõrvale tegin ka protsessori. Minu tei-

Kristiina Kingo, 10aastane, 4. klass:
„Ärge meie peal katseid tehke! Me
oleme Miki-Hiired.”






Puka vallavalitsuses
septembris

Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks: Soontaga külas asuv Aakre Metskond 34 mt katastriüksuse kaheks iseseisvaks maaüksuseks: Aakre Metskond 34 mt maaüksus ja
Nurmenuku maaüksus, sihtotstarvetega maatulundusmaad;
Pühaste külas asuv Mesilase katastriüksus kolmeks iseseisvaks
maaüksuseks: Mesilase, Sipelga ja Lepatriinu, sihtotstarvetega maatulundusmaad; Komsi külas asuv Komsi 1 maatükk
kaheks iseseisvaks maaüksuseks: Komsi 1, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Aiamaa, sihtotstarbega maatulundusmaa.
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt Osaühingule Valga Teed geoloogilise uuringu
loa väljaandmisega ehitusliiva tarbevaru uuringuks Puka vallas
asuvas Helmi-Aakre liivamaardlas asuvas Helmi-Aakre II
uuringuruumis.
Toimetulekutoetust otsustati maksta septembris neljale
isikule.
Otsustati maksta ühekordset toetust kokku 5400.- krooni
ulatuses .
Nõustuti kasutusloa väljastamisega Puka rahvamaja juures valminud kõlakoda-lavale; Heiki Kõivupuule kuuluvale
Palamuste külas asuvale elumajale, Soontaga külas Erametsa
Halduse Osaühingule kuuluvale Greete motellile.
Anti nõusolek ehituslubade väljastamiseks: aktsiaseltsile
Brick Puka rahvamaja rekonstrueerimiseks; osaühingule
Valga Teed Puka valla teede remontimiseks; osaühingule
Jaotusvõrk Vennaru 15 kV, Kassimäe, Vennaru, Sootla 15/0,4
kV mastalajaamade ja 0,4 kV kaabelliini ehitamiseks;
Anti nõusolek projekteerimistingimuste väljastamiseks
Riina Uibole Kolli külas asuva Uibomäe kinnistul asuva elumaja rekonstrueerimiseks.
Võeti arvele Pedaste külas asuvad endisele Aakre kolhoosile
kuulunud laudahoone ja puurkaev. Teade selle kohta avaldati
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Puka Vallavalitsus kuulutas välja konkursi valla raamatupidaja vaba ametikoha täitmiseks ning kinnitas konkursikomisjoni, mille koosseisus on Heikki Kadaja, Ilme Hõbemägi,
Taimi Sikk, Renna Kiin, Anita Kallis.
Muudeti Puka Vallavalitsuse 04.04.1996 korraldust nr 64;
05.12.2006 korraldust nr 289; 17.aprill 2007 korraldust nr
83.
Toetati ühte valla peret tulekahjus hävinud hoone taastamisel.




Pille Markov, 10aastane, 4. klass: „Loodus on väga ilus, kui seda õieti vaadata.
Alpi-võipätakas Viidumäe Riiklikult Looduskaitsealalt.”

sel pildil oli lendorav punasest raamatust,
õhtupoolikul lendlemas. Kuid kolmandale
ja viimasele pildile mõtlesin teha veidi loodust. Niisiis joonistasingi viimaseks pildiks
sellised ilusad lilled nagu alpi-võipätakad,
ümber aga liblika ja mõned lepatriinud
ringi sibamas.
Üks minu klassiõde joonistas teadlase
ilusa punase südame, teine klassiõde aga
ühe eluka ajamasinaga rändamas. Seega
olid igal õpilasel omad mõtted, kuidas
seostada arvutijoonistusi teadlastega.
See oli väga tore võistlus ning nüüd
ootame põnevusega tulemusi!
PILLE MARKOV
Puka keskkooli 4. klass



Teadlaste Öö on Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud üle-euroopaline suurüritus,
kus ühe öö(päeva) jooksul toimub erinevaid
teadust ja teadlasi ühiskonnale tutvustavaid
üritusi. 28. septembril 2007 korraldab AHHAA-keskus Eestis teist korda rahvusvahe-

Elkana-Amalie Hendrikson Puka
Johanna Sööt
Meegaste
Hilda Koppel
Ruuna
Salme Vismann
Puka
Linda Saks
Kibena
Aksel Tuvi
Pühaste
Alvine Orastu
Kibena
Olga Sarapuu
Kibena
Endla Pärg
Kuigatsi
Koidula Grünberg
Pühaste
Viktor Madisson
Puka
Asta Henno
Puka
Laine Vutt
Kolli
Bernhard Everaus
Puka
Vladimir Mažorov
Puka
Arthur Uibo
Kuigatsi
Vello Pikker
Palamuste
Elmar Rinken
Puka alevik
Tatjana Maksimova
Puka alevik
Linda Sarv
Kuigatsi
Miia Roosaar
Puka
Vello Matjunin
Plika
Kalju Piller
Soontaga
Kalju Rohtla
Puka
Militsa Sibul
Puka
Piia Mäe
Puka
Aare Eller
Rebaste
Ene Eistre
Puka
Viivi Vaalberg
Puka
Elmuth Künnapuu
Plika
Aarne Hermann
Puka
Valve Toots
Soontaga
Valve Einaste
Kolli
Helbe Kütt
Aakre
Tiina Valgepea
Ruuna

89
88
84
83
82
81
80
79
79
79
79
78
77
77
77
75
74
74
73
72
72
72
71
71
68
67
67
66
66
66
66
63
62
61
60

Puka spordiklubi teade

Teadlaste Öö Eestis

3. oktoobril kell 16.00 toimub





SÜNNIPÄEVAD oktoobris

list Teadlaste Ööd koos ETV ja Teaduste
Akadeemiaga. Sellel aastal korraldati Teadlaste Öö tähistamiseks ka arvutijoonistuste
võistlus. Võitjad selguvad Teadlaste Ööl 28.
septembril.
Puka KK infojuht EVE MÄEORG

PUKA JALGRATTAKROSS

erinevatele vanusegruppidele. Start Puka
alevikus Tööstuse tänavalt Puka tsehhi väravate juurest. Vanuseklasside kolmele parimale diplom ja auhind.













Päästeteenistus soovitab
Seoses saabunud kütteperioodi
algusega tuleks üle kontrollida kütteseadmed ning järjekordade vältimiseks tellida korstnapühkimisteenus varakult.
Kütteseadmeid peab hooldama regulaarselt, kuna puhastamata korstendes/lõõrides koguneb tahm ja nõgi,
mis süttides võib põhjustada tulekahju. Täiendavat infot korstnapühkimise
kohta saab päästeala infotelefonilt
1524.
Kütteseadmetest tingitud tulekahjudes hukkus möödunud aastal 5
inimest, 2005. aastal 10 inimest ning
2004. aastal 5 inimest.

Puka vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI

valla

raamatupidaja

vaba ametikoha täitmiseks.

Kandideerijatelt eeldame:
erialane haridus (soovitavalt kõrgharidus);
vähemalt keskharidus;
varasem raamatupidamistöö kogemus;
arvuti kasutamise oskus;
analüüsivõime;
täpsus ja korrektsus.
Kasuks tuleb:
eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
hea suhtlemisoskus.
Avaldus koos elulookirjelduse ja töökogemust
tõendavate dokumentidega esitada Puka vallavalitsusele

hiljemalt 16. oktoobriks 2007.

6. oktoobril algusega kell 8.00
toimub Puka rahvamaja juures

sügislaat.
Ootame rohkesti müüjaid ja ostjaid.

Aakre rahvamajas

6. oktoobril kell 20.00
PUHKEÕHTU
ansambel MINI MTJ
Pääse 50.-

Postkastidest Palupera vallas (ja mujal muidugi ka)
2006. aasta suvel toimunud „postireformi“
käigus toimunud muudatustega on arvatavasti
enamus meist tänaseks harjunud ja toimunud
on muudatus pigem positiivses suunas.
Kui alguses esineski tõrkeid, arusaamatusi,
siis tänaseks on kuulda küll vaid kiidusõnu
kiire, sõbraliku suhtleja, teenindaja Eve Pai
aadressil. Edu talle edaspidigi meie vallarahva
teenindamisel!
Aasta tagasi sai kirjutatud meie lehelugejale ka sellest, et postkast seinal ei ole mitte
prügikast, ega ole jõuharjutusteks mõeldud,
vaid ikkagi postisaadetise tarbeks. Samuti ei
ole põhjendatud mitte kellegi postisaadetiste
omanikuks saamine teise inimese postkasti sisu
tühjendades.
Eelkõige tuleb aga kõigil enda eest seista ja
mõelda turvalisusele ka selles vallas. Et posti-

saadetis jõuaks turvaliselt sinuni, on oluline
roll postkastil endal – koht, ilmastikukindlus,
juurdepääs, lukk, suurus, märgistus jms.
Endisi Eesti Postile kuuluvaid, amortiseerunud postkaste elamute, kaupluse jm. seinal ei
saa kahjuks enam nimetada postkastideks, kus
oleks tagatud tarbija nõuded. Me kõik teame,
et osaliselt neid postkaste ei kasutatagi enam,
lagunevaid postkaste ei remondi enam keegi
ja seda kohustust kellelgi pole. Seinale jäid
need üleminekuperioodiks, et kõik postkasti
juurde käijad jõuaksid ise või naabritega ühiselt
paigaldada omale postkastid, kus kõik nõuded
on täidetud.
Aasta on möödas ja ühel päeval võib sinu tellitud ajakirjandus oodata sind lihtsalt lähimas
postkontoris, sest seda pole enam teenindajal
kuhugi panna. Veel pole maapind külmunud

ja aeg on soetada ning paigaldada uus, nõuetele vastav postkast.
Selleks tuleb:
•
soetada nõuetele vastav postkast ja ikka
selline, kuhu ajaleht, ajakiri jms ka ära mahub.
Eest uksega avatavad postkastid, mis on kõige
soodsama hinnaga, pole mitte kõige paremad.
Katsuge ise sinna ajaleht, ajakiri sisse mahutada,
ilma et neid kokku ei murraks. Ja kui juhtub
postisaadetisi olema rohkem, ei mahugi kõik
ära ja teie postisaadetis tuleb viia lähimasse
postkontorisse;
•
võta ühendust meie piirkonna teenindajaga
Eesti Postist – Eve Paiga või Elva Postkontoriga.
Koos panete paika sobiva koha postkasti paigaldamiseks. Arvestada tuleb ka antud kinnistuomaniku nõusolekuga. Päris nii see pole,
et postiauto peab peatuma ohtlikul kurvil või

sisenema ligipääsmatusse kohta. Eks ole seegi
õige, et iga 50 meetri järel postkast pole ka
mõttekas.
Naabrid saavad koostööd teha ja kuna me
kõik ootame oma postkasti sisu võimalikult kiiresti hommikul, siis pikendab iga peatamine
kindlasti postiringi läbimise aega. Eelnevalt
postkasti asukoha suhtes kokkulepet saamata
ei ole Eesti Post kohustatud teenindama.
Palupera vallavalitsus koos postiteenindajaga
tahab siinkohal edastada tänusõnad meie piirkonna teede hooldajatele, olgu siis riigimaanteel või kohalikul teel. Postiauto läbib iga päev
aastaringselt sadu kilomeetreid vallas ja üldmulje on hea. Tänu OÜ Valga Teedele, Kagu
Teedevalitsusele ja valla lepingulistele partneritele erinevatel töödel ja aastaaegadel!
Palupera vallavanem Terje Korss.

K U U L U T U S E D
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Inna Velt

OST, MÜÜK,
VAHENDUS,
HINDAMINE, ÜÜRIMINE.
Mäe tn 11, Otepää 67403
Gsm 5158 137
tel/faks 7663 700
e-post: innavelt@hot.ee
www.okv.ee

Hetkel vabad ametikohad on:

administraator
kokk
rajameister
rajatiste tööline
vaatetorni administraator

Lasteaed Pähklike
kuulutab välja KONKURSI

liikumisõpetaja
ametikoha täitmiseks.
CV ja avaldus saata

Täiendav info meie kodulehel www.tehvandi.ee
ja telefonil 7669 553.

12. oktoobriks aadressil

Pühajärve tee 22 Otepää või emailile: pille.villems@otepaa.ee.

HALJASALADEGA tegelev
ettevõte võtab tööle:

Otepää Line tants alustab oma neljandat hooaega.
OOTAN UUSI TANTSUHUVILISI

14. oktoobril kell 18 Otepää kultuurikeskuses.

KUULUTUSED

Otepää Kinnisvara

Arenev Sihtasutus
Tehvandi Spordikeskus
ootab oma meeskonda rõõmsaid ja
teotahtelisi inimesi.
Kui oled huvitatud spordist, ei karda tööd ja soovid
anda oma panuse Tehvandi Spordikeskuse
arengusse, võta meiega ühendust!

•
•
•
•
•

haljasalade hooldaja-koristaja, palk alates 5000 kr;
haljasalade hooldajaniitja, palk alates 7000 kr;


MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

teisipäeviti
pühapäeviti

haljasalade eestööline,
palk alates 8000 kr.

kell 20.00-21.30
kell 18.00-20.00.



Info telefonil 5214 683, Karin

Info tel. 7333 660 või
5342 4856

1667

Lasteaed Pähklike
PAKUB TÖÖD

MÜÜA
kruusa,

lasteaiaõpetajale,
logopeedile ja
majahoidjale.

liiva ja
täitematerjali.

CV ja avaldus saata

12. oktoobriks aadressil

Pühajärve tee 22 Otepää või emailile: pille.villems@otepaa.ee.

Tel. 513 4647

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 müüki oodatud viljapuude-põõsaste ja ilupuude ning
püsikute istikud, aiatarvikud, käsitöö, toidu- ja tööstuskaubad,
talutoodang, puuviljad, juurviljad, kartul jne.

Toimub sügisnäitus. Einelaud.

Nuustaku Pubis
igal laupäeval
elav muusika
Müüa maja Otepääl Kalda tn., kogupind 205 m², krunt 1212 m², ehitatud
1975, 4 tuba, 2 korrust, puitmaja,
vajab kerget san. remonti.
Hind 2 990 000.
Info: Mari Lume, 5147 071,
mari@domuskinnisvara.ee

6. okt. - ans. Nööp
13. okt. - ans. Testament
20. okt. - ans. Mini MTJ
27. okt. - ans. Tuulest Viidud
3. nov. - ans. Nööp
10. nov. - ans. Testament
17. nov. - ans. Plingers
24. nov. - ans. Nööp

OÜ KARTER
J.Hurda 1A
Tel 7655 007
Avatud E-R
L

















Autovaruosad
MASTER talverehvid
Santehnika
Tööriistad
Keevitused
Akulaadijad
Tööriided
Kontorikaubad

Finlaid OÜ
höövlitööstus müüb

puitbriketti

Võru kalapoe kalaauto jälle
igal neljapäeval Otepää turul
12.15-13.15, Nõuni 14.00, Sihva
15.10.

Müüa kompostturbamulda
ja Žiguli uusi tagavaraosi.
Soodsalt. Tel. 7669 027
Müüa puitbriketti koos kohaleveoga. Tel. 5342 9630
Müüa 3toal. mug, korter. 5158
137
Soovin osta maad Valga-, Võru-,
Põlvamaal. Tel 5660 0738
Liiva, kruusa, mulla vedu ja müük
kallurautoga. Tel: 5291 256

Oodatakse uusi lauljaid pühapäeviti kell 12.30
kirikumõisas.
Tel. 5558 2692

Tel. 767 9120,
53 334 346

kasvavat metsa, metsakinnistuid ja raieõigusi;

OSTAB

TEOSTAB

raie- ja kokkuveoteenust.
Tel. 5289 307 e-mail: emeksen.mets@mail.ee

Esmaspäeval,
1. oktoobril kell 14.00
Otepää kultuurikeskuses

ASTA-URSULA TAMM
20.05.1917 - 20.09.2007

EAKATE PÄEVA

EELK Otepää Maarja
koguduse teade
Algamas on SÜGISLEER
noortele ja keskealistele.
Tel. 5558 2692

Avaldame kaastunnet Avo
Oravale perega

EMA

kaotuse puhul.

TÄHISTAMINE

Külaliseks Elle Kull,
silmailu pakuvad
peotantsijad.
Muusikat kuulamiseks ja
tantsukeerutamiseks
Jüri Homenjalt.

Inglise keel täiskasvanutele
(õp. Ursula Erik) alates oktoobrist: K 18.30-19.45 natuke kõnelejad (kunagi õppinud ja palju
unustanud või natuke õppinud)
ja N 18.30-19.45 algajad (nullist). Õppused toimuvad Koolitare 11. Maksmine nagu vanasti. Info 5381 6952 või 765 5500.

EELK Otepää Maarja koguduse segakoor
on alustanud uut hooaega.

Emeksen OÜ

Finlaid OÜ, Tiidu küla,
Sangaste vald.

Teostan vanametalli, sealhulgas kodumasinate lõikust ja
aitan realiseerida. Miika, tel.
5235 509 ja 5678 3888.

Müüa kuivi lõhutud küttepuid.
Tel. 5131 968, Andres

Hinnad ja kogused
vastavalt kokkuleppele.

ﬁnlaid@ﬁnlaid.ee
9.00-18.00
9.00-15.00

Info tel. 7655 537. Otepää AMSi juhatus

Sangastes

hööveldatud
puitu,

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509

Ostan, üürin korteri. 5805 3751



Edasised tunnid hakkavad toimuma
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Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Mälestame head sõpra

Avaldame kaastunnet Avo
Oravale lastega kalli

AVO ASORIT

EMA ja VANAEMA

Toomas, Aare, Tiit, Peeter,
Toomas, Mati ja Andrus

Sõbrad Käärikult

kaotuse puhul.

Kääriku Puhke- ja Spordikeskuse
kollektiiv
Südamlik kaastunne Avo
Oravale perega kalli ema ja
vanaema

LAINE ORAVA

30.04.1933-18.09.2007
kaotuse puhul.
Riina, Evi, Inge, Merle ja Mari.

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega...

Mälestame head naabrit

Kallist isa ja vanaisa

LAINE ORAVAT

ALFRED KROONI

Südamlik kaastunne Renate
Raudsepale kalli

EMA

Sügav kaastunne lastele perekondadega ja kõigileomastele.

23.09.1907 – 02.08.1996

surma puhul.

Perek. T.Saar, G.Tamm, Mati,
Edda ja Jaan.

mälestavad 100. sünniaastapäeval tütred peredega.

Annely ja Anu peredega,
Ilmi ja Pille.

Saadab meid kajana Sinu hääl,
paelub veel hinge ta kõla.
Raske oli Su töömehe tee,
nüüd magad kallis isake hea.

Kallist isa ja abikaasat

ENN OTTI

mälestavad 73. sünniaastapäeval abikaasa ja tütar perega.

Südamlik kaastunne Avo ja
Heido Oravale kalli ema

LAINE ORAVA
surma puhul.

Otepää valla spordikomisjon

MITMESUGUST

8

Tähelepanu tervisekõndijad!

Kutse
OSALEMISEKS

30. septembril tähistatakse ülemaailmset südamepäeva,
mille mootoks on sel aastal “Tervislik elu perekonnas,
tervislik elu ühiskonnas”.

metsandusalasel õppepäeval

Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa looduskaitseliste
piirangutega metsade omanikele.

Seoses sellega toimub kepikõnniseriaali Otepää sügis
2007 II etapp pühapäeval, 30. septembril algusega
kell 11 Erastvere metskonna kontori juures (Kanepist 2 km).
Buss väljub kell 10 külastuskeskuse juurest.
Info 5667 6151, Aarne.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon
korraldab metsandusalase õppepäeva
reedel, 26. oktoobril teemal “Kaitsemetsade majandamine”. Kavas on õppereis Haanja looduspargi metsadesse,
kus tutvutakse sealsete metsade majandamise kogemustega ning viiakse läbi praktiline õppus.
Buss Haanja loodusparki väljub 26. oktoobri hommikul
kell 8:00 LKK Põlva-Valga-Võru regiooni Otepää kontori
parklast aadressil Kolga tee 28, Otepää (endine metskonna hoone) ning kell 9:00 Karula kontori juurest Ähijärve külast. Tagasi Otepääle jõutakse orienteeruvalt kell 17.

Kui sa arvad, et sul täpset silma ja tahtmist suusatada, siis tule laskesuusatamise treeningutele ja
sinust võib saada ZAHKNA TEAM-i liige!
Treener Ants Orasson ootab

noori laskesuusahuvilisi treeningutele,
mis toimuvad



TEISIPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI kell 16.00
REEDETI kell 15.00.

Kogunemine Audentese kooli juures. Tel. 5094 421

28. september 2007

Otepää kesklinnas algasid Maxima kaupluse ehitustööd. Uuel poel peaks tulema müügipinda üle 700 m².

Õppepäev on osalejatele tasuta, selle läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Registreerimine kuni 24. oktoobrini
või kuni kohti jätkub telefonil 5330 6820 (Taavi Tattar) või e-posti
aadressil Taavi.Tattar@lk.ee .
Õppepäeva kavaga saab tutvuda Otepää looduspargi
kodulehel aadressil www.otepaaloodus.ee

Suitsuandur on eluliselt
tähtis abimees
Tuleõnnetus võib tabada igaüht. Kahjuks
kipuvad meil aga ununema esmased tuleohutusnõuded ning sageli saadab inimesi
usk, et minuga ju sedat ei juhtu.
2007. aastal on Lõuna-Eesti kuues maakonnas Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-,
Viljandi- ja Võrumaal tulekahjus hukkunud 29 inimest, kõik neist kodudes.
Kas pole mitte kurb statistika?! Tegelikult
saab iga inimene ise oma kodu tuleohutumaks muuta ja üks lihtne abivahend
selleks on suitsuandur.
Päästeameti korraldatud kampaania
„Kodu tuleohutuks” raames viidi kevadel
läbi uuring, et selgitada elanike tuleohutusalast teadlikkust. Tulemuseks saime,
et Eesti elanikud ei pea tulekahju puhkemist oma eluruumides eriti tõenäoliseks
ja et suitsuandur on hinnanguliselt vaid
16% kodudest. Ligikaudu kolmandikus
nendest peredest, kus suitsuandur puudub, ei peetagi seda vajalikuks.
Inimesed põhjendavad suitsuanduri
puudumist või selle mittevajalikkust
erinevalt, kuid levinum põhjendus oli,
et eluruumis pole küttekollet ega suitsetajaid. Kuid küttekolded ja suitsetamine pole ainsad tulekahju põhjustajad;
järelevalveta jäetud põlev küünal või katkised elektrijuhtmed ja elektriseadmed
on samasugused ohuallikad.
Seega võib öelda, et 84% Eestimaa
peredes, kus puudub suitsuandur, on
oht kaotada oma vara, veelgi hullem
– enese või oma lähedaste elu.
Alles hiljuti toimus Valgamaal Puka
alevikus korteripõleng, mis lõppes tänu
suitsuanduri hoiatavale signaalile õnnelikult. Tulekahjust teatas majaelanik, kes
oli ärganud naaberkorteris tööle hakanud
suitsuanduri signaalist. Tänu õigeaegsele
teate saamisele ning kiirele reageerimisele
jõudsid päästjad tule leviku piirata ning
inimesed kannatada ei saanud.
Head meelt teeb asjaolu, et üldsuse
teavitamist suitsuanduri vajalikkusest
peab oluliseks suurem osa inimestest.
Tulemus näitab vähemalt seda, et inimeste teadlikkus tuleohutuse tõstmise
võimalustest kasvab.
Inimestele, kellel juba on kodus suitsuandur, tuletame meelde, et anduri
patareisid tuleb kontrollida kord nädalas.
Suitsuandurit regulaarselt hooldades teeb
väike elupäästja õnnetuse korral oma töö
ning päästab teie elu ja vara. Lisainfot
suitsuanduri, selle paigaldamise ja hool-

damise kohta leiate internetileheküljelt
www.kodutuleohutuks.ee.
Suitsuandur muutub elamutes kohustuslikuks 2009. aasta 1. juulist. Lõuna-Eesti
Päästekeskus on koostöös kohalike omavalitsustega Lõuna-Eesti kuues maakonnas
paigaldanud kodudesse ligikaudu 1000
suitsuandurit. Kõik soovijad on saanud
ka tuleohutusalaseid nõuandeid.

JUUBEL

Väga riskantne on ootama jääda, millal kell kukub ja suitsuandur kohustuslikuks muutub. Hooli oma lähedaste elust,
paigalda suitsuandur ja maga rahulikult
juba täna öösel!
ERKI REMMELKOOR
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö
büroo juhataja

Tuleohutuse edendamisest
Palupera vallas
Palupera vallas ei ole tuletõrjekomandot. Lähimad on Puka, Otepää ja Elva
komandod, vahemaa seega 10-12 km,
kohalejõudmise aeg umbes 10 minutit.
Palupera vald on loonud päästeautodele toetava infrastruktuuri (looduslikud veevõtukohad, need märgistanud
ja tagab ka talvise teehoiu). Otepää
Päästekomando esindajaga on kõik
veevõtukohad üle vaadatud ning nendepoolseid ettepanekuid ja märkusi
arvestatud.
Meie ettepanekul on Maanteeametis
taotlemisel veevõtu kohale suunava
märgi liiklusmärgiks määramine, et ka
ööpimeduses oleks kaugelt näha veevõtukoha asukoht.
Sel talvel on kavas lumetõrje tegijatega sõlmitavatesse lepingutesse lisada
uus nõue – erakorraline lahtilükkamine,
et päästekomandod saaksid abivajajani
jõudmiseks vajadusel kutsuda traktori
päästeautode ette lund lükkama.
Kohaliku omavalitsuse ametniku
koostöö Päästeametiga on oluline ka
ehitus- ja planeerimistegevuses. Juba
ehitise projekteerimistingimustes kajastub elementaarsete tuleohutusnõuete
täitmine. Kõik ehitus- ja kasutusload
tuleb meie nõudel eelnevalt kooskõlastada Päästeametiga. Sarnane menetluskäik on ka planeeringutel.
Juba detailplaneeringu lähteülesandes antakse tuleohutuse, kujade jms.
arvestamise nõue. Oleme soovitanud
projekteerijatel ja planeerijatel juba
enne töö vormistama hakkamist pidada nõu Päästeametiga, mis sageli ka
teostusprotsessi lühendab. Siinkohal
on ka lehelugejale tarvilik teave, et
Päästeameti inspektor Neeme Nurmoja

Otepää
Gümnaasiumi

võtab sel eesmärgil vastu Tartus esmaspäeviti 9.00-11.30, Otepääl reedeti
09.00-11.30 ja Valgas kolmapäeviti
09.00-11.00.
Seega pole probleem mitte uusehitised, vaid lubadeta renoveerimine,
omavoliliselt küttekollete paigaldamine vanemates hoonetes. Tuleks enam
kasutada Päästeameti inspektori abi,
kes teostab kontrolli Siseministeeriumi
poolt välja antud määruse alusel.
Kaebusele järgneks siis vastav menetlus, mille käigus teostatakse kontroll
ja määratakse sunniraha.
Paljudes Palupera valla üldkasutatavates hoonetes on tulekahjusignalisatsioon (Palupera põhikool, Hellenurme
lasteaed, Lõuna-Eesti Hooldekeskus).
Kõikjal on evakuatsiooniplaanid,
nõuetele vastavalt tulekustutid, -tekid,
esma-abikapid jms. Augusti lõpus tehti
30le allasutuse töötajale tuluohutusalane koolitus-õppus. Kõik avalikud üritused on eelnevalt kooskõlastatud päästeameti ja politseiga.
Palupera vald osales 2007. aastal
projektis “Tuleohutu kodu”. Toimusid
kodukülastused, eesmärgiga nõustada
inimesi ja juhtida tähelepanu peamistele probleemidele ning otsida võimalusi
probleemide lahendamiseks. Sotsiaaltöötaja abiga selgitati välja sihtgrupp.
Kodukülastustel kingiti suitsuandur ja
vajadusel abistati paigaldamisel. Palupera vald toetas projekti ka rahaliselt.
Peagi osaletakse projektis “Kaitse end
ja aita teist”. Sihtgrupiks on põhikooli
6.-8. klass.
Projekt koosneb teoreetilisest osast,
millele järgneb praktiliste oskuste rakendamine, et õpilased saaksid eluks
vajalikud ohutusalased teadmised.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

100 aastat eestikeelset
keskharidust maal
Ootame Otepää Gümnaasiumi juubeliüritustele
endisi ja praegusi õpilasi, õpetajaid ning töötajaid.
3. oktoober
Pidulik aktus kooli saalis

12.00

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 hoonete
ja näitustega), registreerimine.

15.30-16.00

Koolitund „100 aastat eestikeelset

17.00

Aktus.

18.00-21.00

Õpilaste ja õpetajate koosviibimine

21.00

Peoõhtu Otepää ööklubis „COMEBACK”.

keskharidust”.

klassiruumides.

(Lahtised tunnid toimuvad uue õppekorpuse kolmandal
korrusel muusikaklassis:
1. oktoobril kell 14.05 vene keele tund Malle Purjelt ja
4. oktoobril kell 14.05 kunstiõpetus Tiiu Maasikult.)
Kooli kokkutuleku osamaks 200 krooni tasuda kuni 3.
oktoobrini Hansapanka Otepää Kooli Vilistlaskogu arvele
221020241411 (ülekandele märkida osaleja perekonna- ja eesnimi ja lennu number). Kohapeal osavõtumaks 250 krooni.
Lisainfo kooli kodulehelt www.nuustaku.edu.ee

ja telefonil 766 8241 (juhiabi).

