
Hingeheldusest lumevalguseni
Oleme harjunud argielus 
levinud väljendite ja hinnan-
gutega kaasinimese kohta. 
   Mida kaugem ja võõram 
inimene on, seda pinnapeal-
sem või koguni väär võib 
see hinnang olla. Sageli 
kuuleme kaasinimeste kohta 
hukkamõistvat, hoopis vä-
hem aga mõistvat või kaasa 
tundvat. 
   “Elu on selline – karm ja 
kohati julmgi!” kuuleme 
nooremalt sugupõlvelt.
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P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA 
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Krediidiinfo AS andis aktsiaseltsile Parmet 
tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte, millega 
omistas ettevõttele eelmise aasta majan-
dus- ja finantsolukorra ning maksekom-
mete analüüsi põhjal krediidireitingu AAA 
(suurepärane). 
   Tunnistusega 
kinnitatakse 
Eesti ettevõtete 
usaldusväärsust 
firma partneritele,
klientidele ja töö-
tajatele.
   Krediidiinfo 
AS on maailma 
juhtiva krediidi-
informatsiooni-
kontserni Expe-
rian tütarettevõte.

Hingede ajast

Me kõnnime oma elu jooksul palju-
dest kaaslastest mööda, siis ühtäk-
ki! – peatume, kuuleme, kuulata-
me ja avastame! Ta on ju imeline 
inimene! Peaaegu hingesugulane... 
Kuidas ma küll varem ei osanud 
teda leida? Nii olnuks mu endagi 
elu rikkam, see aidanuks ehk mind-
ki paremaks, mõistvamaks saada. 
   Selliseid mõtteid ärgitas hingede 
aeg. Muistsetel eestlastel olnud see 
aeg üsna pikk, kestnud novembrist 
jõuludeni. Hingedepäeva oleme 
omaks võtnud viimase viieteist-
kümne aasta jooksul. Süütame 
küünlad lähedaste kalmudel ja oma 
kodu akendel. Selleks, et lähedas-
tel oleks kergem leida teed meie 

juurde. Küünlatulle vaadates saame 
sideme luua olnu ja oleva vahel, 
võime süüvida inimhinge sügavus-
tesse, sealhulgas iseendassegi. 

On inimesi...

 Ei ole õige öelda, et inimesed 
tulevad ja lähevad.
 On inimesi, kes tulevad ja kuna-
gi ei lähe.
 Nad on sooja hommiku
sarnased.
 Nad tulevad ja tulevad, nende 
tulek on lõpmatu lähenemine... 
   Hingede aega sobivaimatena 
meenusid need Aleksander Suu-

mani luuleread. Just seetõttu, et 
lühikese aja jooksul läksid Toonela 
teele mu kodulinnas teada-tuntud 
inimesed. Kahe neist viis saatus 
mind kokku ühe katuse all elades ja 
ühesuguste huvialade maailmas.
   Maila Värgile on tänases lehes 
järelehüüe tema kolleegidelt – 
nii südamlik, nii hingeliigutav. 
Just sellisena paljud kolleegid ja 
õpilased Mailat kui ÕPETAJAT 
teavad ja mäletama jäävadki. 
   Omaltpoolt lisan vaid üheain-
sa, enda arvates olulise joone tema 
olemusest. Nii tagasihoidlikku, nii 
väga avalikust tunnustusest hoidu-
vat inimest ma oma pikast kutsetöö 

Haldjas aknal

AS Parmeti krediidi-
reiting on suure-
pärane (AAA)

Projekt „Hellenurme paisjärve terven-
damine” hakkab lõppema

Kultuurkapitali 
konkurss

Head vallakodanikud!
Otepää vallavalitsus kutsub Otepää 
linna elanikke 

rahvakohtumisele.
Kohtumise teemaks on Otepää valla 
üldplaneeringu koostamine. Selle 
käigus on kõigil võimalik kaasa rääki-
da  valla arengu kavandamises.
Kohtumine toimub Otepää Kultuuri-
keskuses

12. novembril 2007 kell 18.00.

Ootame rohkearvulist osavõttu!

Otepää vallavalitsus 
otsib jõulukuuske

AILI MIKS

Juunis alustatud Hellenurme paisjärve  
tervendamiseks ettenähtud tööd oli plaan 
lõpetada oktoobri lõpuks. 

   Augustikuus ehitusplatsil toimunud nõupida-
misel tehti aga otsused täiendavateks töödeks, 
mis ilmnesid eelnenud tööde käigus tekkinud 
olukorra analüüsist. 
   2006. aastal koostatud saneerimistööde tööpro-
jekti tegemisel võeti lähteülesandeks minimaal-
ne saneerimisevajadus. Samuti ei olnud veel 
Hellenurme mõisapargi kaldaala restaureeri-
mise projekti ning seepärast ei olnud võima-
lik arvestada paisjärve läänekaldaala korras-
tamisega. 
   Seega tekkis vajadus põhjendatud täiendus-
tele Hellenurme paisjärve saneerimisprojektis. 
Tööprojekti koostaja vormistas vastavad täien-
dused . Keskkonnamõju eksperthinnangu täien-
davateks töödeks andis keskkonnaekspert Arvo 
Järvet. 
   Täiendavateks töödeks said:
 paisjärve vasaku,  läänekalda äärse ala võsast 
ja osaliselt väheväärtuslikest puudest vabasta-
mine, korrastustööd;
 mõisaparki jääva maa-ala täitmine ja tasan-
damine kaevepinnasega;

 saare nr 2 likvideerimine.  Saar tekitati enam 
kui 20 aastat tagasi paisjärve osaliste puhasta-
mistööde ajal. Saare alus ja nõlvad olid ebakind-
lad, saar ise erinevatest kokkukuhjatud mater-
jalidest koosnevana soodustanuks setete kogu-
nemist ning veetaimestiku arengut järves; 

 paisjärve sissevoolule settesüvendi rajami-
ne – tegemist on ökotehnoloogilise võttega vee-
kogu seisundi pikaajalisuse parandamisel;
 püsiva väljaveotee rajamine;
 nõva- ja kraavi rajamine ning allikakaevu 
avamine.

järgneb lk.5

ajast teist ei teagi. Ajakirjanikuna 
soovisin kirjutada isikuloo, kui talle 
anti esimese suurema tunnustusena 
teenelise õpetaja aunimetus. Maila 
palus, hoiatas, selgitas, et seda lugu 
ei peaks kirjutama. Olevat teisigi, 
kes teevad samasugust tööd ja veel 
paremini. 
   Jäin jäärapäiselt oma arvamu-
se juurde. Maila tuli lehe ilmumi-
se päeval mu juurde ja ... nuttis. 
Poleks vaja olnud... Suure hiline-
misega palun temalt andestust!
   Teisena meenutan Jaan Parikut. 
Meie majas (Kopli 5) oli nn. keldri-
klubi, kus me kogu maja peredega 
igaühe tähtsatel tähtpäevadel kokku 
saime, koos istusime, laulsime, taid-
luskavasid improviseerisime. 
   Jaan oli peaosaline igal taolisel 
peol küll laulu-, küll naljamehena. 
Otepää apteegi juhatajana oli ta aga 
autoriteet, keda teati asjatundjana. 
Linna kultuurimajas oli tema üks 
neid, kellele anti võimalus olla õhtu-
juht aasta tähtsamatel õhtutel. 

On lumevalgus

Ei saa end aastalõpu eel jätta uita-
ma kurvale igavikuteele. 
    Aasta kõige pimedamal ajal 
aitab kurbadest mõtetest üle saada 
lumevalgus. See puhastab ilma ja 
inimesi.
   Lumi on tulnud, talv tulemas, 
tehakse suusaradu. Otepää on taas 
talvepealinna tiitlit ja oma suur-
üritusi vastu võtmas.

Puu võiks olla kasvanud umbes 20 meetri 
kõrguseks.
    Pakkumised teha heakorraspetsialist 
Aarne Steinbachile tel. 766 4812 või 5667 
6151, e-kiri: aarne.steinbach@otepaa.ee

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupp ootab ettepanekuid 2007. aasta 
kultuuri- ja spordialaste aastapreemiate 
määramiseks.
   Kirjalikud ettepanekud koos kandidaati-
de tegevuse lühikirjeldusega tuleb saata 
hiljemalt 20. novembrini aadressil: 
Kesk 12, 68203 Valga.

Isadepäeva on novembrikuu teisel püha-
päeval. Esmakordselt tähistati isadepäeva 
Ameerika Ühendriikides 19. juunil 1910. 
Isadepäevast kujunes USAs päev, mil 
meenutatakse mitte ainult isa, vaid kõiki 
neid mehi, kes on inimest elu jooksul 
aidanud ja olnud talle olulised.
   Selle tähtpäeva sihiks on süvendada 
isade ja laste suhteid. 

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. novembril.

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.

O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää vallavalitsuses
 Otsustati jagada Saviotsa, Vaino katastriüksus.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Vidrike külas asuva 
Koorejaama kinnistu detailplaneering.
 Otsustati kanda maha Lasteaias “Võrukael” maha kasutuskõl-
bmatuks tunnistatud vara.
 Otsustati kinnitada Otepää lasteaed “Võrukael” hoolekogu 
2007/08. õppeaastaks alljärgnevalt: Janek Moros, Tiiu Kannes, 
Külliki Pikk, Ülle Mündi, Argo Raid, Urve Sarv, Pilvi Saar, Aare 
Matt. 
 Otsustati algatada Otepää vallas Vana-Otepää külas asuva 
Aadliku kinnistu detailplaneering. 
 Otsustati anda luba Audiomeedia OÜle korraldada 23.06.08 
(algus 18.00)-24.06.08 (lõpp 04.00) Otepää valla haldusterri-
tooriumil avalik üritus Jaanituli; MTÜle S.R.M.K Rallyteam 
korraldada 02.11.07.a (algus 9.00)-03.11.07.a (lõpp 20.00) Otepää 
valla haldusterritooriumil avalik üritus Aava-Sikk Noorteralli 
2007; Elva Autospordiklubi MTÜle korraldada 04.11.07.a aja-
vahemikus 11.00-16.00 Otepää valla haldusterritooriumil avalik 
üritus Eesti meistrivõistluste VII etapp rallisprindis.
 Otsustati väljastada ehitusluba Lauri Kikerpillile üksikela-
mu püstitamiseks Märdi külas Lepikmäe maaüksusel; OÜle 
Jaotusvõrk Köörimäe alajaama F-2 0,4kV maakaabelliinide püs-
titamiseks Vidrike külas seoses Kivi maaüksuse liitumisega; OÜle 
Jaotusvõrk Ahvena mastalajaama F-1 0,4kV maakaabelliinide 
püstitamiseks Pühajärve külas seoses Kukemäe maaüksuse liit-
misega; tulundusühingule Nüpli Vesi ühisveevarustuse veetrassi 
püstitamiseks Nüpli külas Tedre, Tammetõru, Piiri, Iffi, Sulli ja
Olli maaüksustel. 
 Otsustati eraldada Otepää vallavalituse reservfondist tege-
vustoetust Otepää Avatud Noortekeskusele 5,0 tuhat krooni, 
Otepää rahvatantsurühmale “Nuustaku” 20. juubeliks 5,0 tuhat 
krooni.
 Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 8 
raamatut ning 7 õpikut.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 
693 aegunud ja kasutamiskõlbmatut õpikut.
 Otsustati kanda maha Otepää Gümnaasiu-mis kasutuskõlb-
matuks tunnistatud vara.
 Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest tin-
gitud lisakulude kompenseerimiseks 4 vallakodanikule.
 Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse tõttu 
ühele vallakodanikule.
 Otsustati sõlmida sotsiaalkorteri üürileping A.P`ga kehtivusega 
1 aasta.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha oktoobrikuus 18-nele 
Otepää valla elanikule.
 Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse 12.09.2007 korraldus 
nr 2-4-537.
 Otsustati pidada võimalikuks Otepää vallas Otepää külas paik-
neva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi mnt LXVI maaüksuse pindalaga 
495m² jätmist riigi omandisse; Otepää vallas Mägestiku külas 
paikneva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi mnt XLI maaüksuse pin-
dalaga 2243m² jätmist riigi omandisse; Otepää vallas Mägestiku 
külas paikneva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi mnt XL maaüksuse 
pindalaga 544m² jätmist riigi omandisse.
 Otsustati anda luba OÜle Uus Maa Tartu büroo paigaldada 
reklaamstend suurusega 0,7x1 m Otepää-Sangaste maantee äärde 
Vidrike külla Väike-Karupeale ajavahemikul 8. september 2007.
a.-8. november 2007.a.
 Otsustati lähetada vallavanem Aivar Pärli 13.11-15.11.2007.a 
Pärnus toimuvale koolitusele “Saavutama õppimine”.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla heakorrateenuse 
ost” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Armastuse pärast Siberisse 

VIRVE KROLL

Elukool enne suurküüditamist

Planeeringud Otepää vallas

Algatatud planeeringud:

 Vana-Otepää külas asuva Aadliku kinnistu detailpla-
neering. Planeeringu algatamise taotleja on Illimar Veevo. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks, kruntide 
ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks ja hoonetele 
olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Planeeritava ala 
suurus on 20087 m².
 
Kehtestatud planeeringud:

 Vidrike külas asuva Koorejaama kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaasomandi lõpe-
tamise eesmärgil, servituutide ja kitsenduste väljaselgitamine 
ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste määramine. 
Uusi ehitusõiguse alasid ei määrata. Planeeritava ala suurus on 
9438 m².

PLANEERINGUD

SÜNNID

Timo Klais  -  06. oktoober

 MAILA VÄRK
 (29.04.1941-31.10.2007)

Oktoobrikuu viimase päeva varahommikul röövis 
surmaingel meie hea kolleegi, imeteldava abikaasa, 
armastava ema ja vanaema Maila Värgi.

Iga hääletult hävinev silmapilk
 on elust aeglaselt pudenev tilk.
Vood voolavad hoogsalt, nad iial ei peatu
ja kaasa peab minema veaga ja veatu. 

(A. Alliksaar)

Lahkunud on SUUR ÕPETAJA. Paljude kolleegide ja õpilaste imetlusobjekt, alati 
naerusuine, rõõmsatujuline, parandamatu optimist Maila Värk jättis oma 41 aastat 
kestnud elutöö Otepää Gümnaasiumi (keskkooli) seinte vahele. 
   Ja neil seintel on, millest kõnelda. Me ei liialda, kui ütleme, et kool on olnud paljuski 
ka selle tegusa inimese nägu: tema käe alt on kasvanud põlvkondi head saksa keelt 
rääkivaid noori inimesi ja 20 aasta vältel sirgunud silmapaistvaid karaktertantsijaid. 
Nii mõnigi tema õpilastest on jätkanud oma õpetaja ettenäidatud teed.
   Maila Värk on olnud oma inimene nii Saksamaal Tarpis kui ka Soomes Vihtis, 
sest sõprusvaldade kontaktisikuna ning tõlgi, õpilas- ning kultuurivahetuse korral-
dajana oli ta asendamatu 16 aastat. 
   Südamelähedane teema – uuriv õppetöö – andis tõuke kooli õpilaskonverentsi-
de taaselustamiseks, olles ise ka paljude tööde juhendajaks.
   Maila Värgi juured ulatuvad kaugemalegi oma ainsast tööpaigast: ta oli B.G.Forse-
liuse Seltsi kauaaegne juhatuse liige, Saksa Keele Õpetajate Seltsi tugiisik Valgamaal, 
Pühajärve Haridusseltsi rahvakooli õpetaja, Otepää valla volikogu liige. 
   Suure Õpetaja tööd on tunnustatud Aasta Õpetajana 1998. aastal, mälestusme-
dali „Wastne Testament 1686” laureaadina aastal 1999, Otepää valla aukodaniku-
na 2006. aastal.
   Ennekõike on aga Maila Värk olnud südamlik ja mõistev õpetaja, inimene, kelle 
südames jätkus kohta kõigile, kes abi vajasid või lahket sõna ootasid. Ta oli laulu-
suine ja tantsujalgne PÄIKESENAINE.

Kes meeletult särab ja põleb palangus pidevas,
sel kustuda pole nii kõle õhtus kord videvas...
Ning jääb kindlasti midagi järgi sellest rikkusest, mida sa evid,
ja sa söövitad sügava märgi ellu, milles sa laiud ja levid... 
       (A. Alliksaar)

Sina, armas Maila, võid olla rahul –
Sinu söövitatud sügavad märgid jäävad Sinu kolleegidesse, õpilastesse, 
Sinu perekonda.

Sa möödud ja iial ei möödu.
Sa kaod, aga ometi jääd.

Sügav kummardus lahkunule ning südamlik kaastunne perele ja lähedastele!

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

IN MEMORIAM Hambaproteesi toetus 
Otepää eakatele!

Otepää vald kompenseerib oma valla 
eakatele 2007. aastal hambaprotee-
sidele tehtud kulust kuni ükstuhat 
krooni.
   Toetuse taotlejal tuleb esitada kulu-
dokument ja täita ”Täiendava sotsiaal-
toetuse taotlus”.  Kompenseerimise 
otsuse teeb vallavolikogu tervishoiu- 
ja sotsaalkomisjon, kaaludes taotleja 
majanduslikku toimetulekut. Toetust 
ei saa sellelt osalt, mida on juba kom-
penseerinud riik.

Sotsiaal- ja haridusteenistus

Toetus õppuritele

Otepää vald soovib toetada Otepää 
valla üliõpilasi ja kutseharidust oman-
davaid õppureid.
   Toetuse taotlejal tuleb hiljemalt 30. 
novembriks 2007 esitada koolitõend 
õppimise kohta ja täita ”Täiendava 
sotsiaaltoetuse taotlus”. Taotluse vor-
mi saab Otepää valla kodulehelt või 
sotsiaal- ja haridusteenistusest.

Sotsiaal- ja haridusteenistus

Otepää Päevakeskus
kutsub EAKAID

12. novembril 
kell 14.00.

Pühajärve Puhkekeskusesse

UJUMA

Buss väljub 13.45 Aia poe juurest

Jaanuari alguses viidi meid Tallinnasse 
Patarei vanglasse. Enne kambrisse viimist 
oli jälle tavapärane läbiotsimine. Kuna mind 
juba Võrus oli põhjalikult läbi otsitud, siis 
enam midagi ära võtta ei olnudki. Laud oli 
aga igasugust kraami täis, sest enne mind 
oli seal ilmselt mitu läbiotsimist olnud. 
Läbiotsijaks oli üks noor venelanna. 
   Kui ma juba riietusin, tuli üks sõdur, kes 
kutsus venelanna välja. Mul läks ootami-
ne igavaks ja ma paotasin ust, et näha, mis 
seal toimub. Minu läbiotsija ja sõdur suud-
lesid parajasti. Läksin laua juurde ja panin 
endale taskusse kõike, mida arvasin tarvis 
minevat. Lõpuks ilmus venelanna tagasi ja 
viis mind kambrisse.
   Oli öö, kamber oli suur ja rahvast puupüs-
ti täis. Magati ka põrandal. Ukse kõrval oli 
ääreni täis parask, mille kõrval seisis üks 

ühe jalaga naine. Hais oli kole. Seisin ukse 
juures nagu hunnik õnnetust, kui keegi 
hüüdis, et kes tuli, kas krimka või polii-
tiline. Vastuse peale, et poliitiline, kutsuti 
mind tahapoole ja mahutati endi vahele 
ära. Põhiliselt olid seal kambris pärnakad 
„Hirmus Antsu“ kambast, aga ka üksikuid 
kriminaalseid vange. Kambri aknad olid 
vastu merd ja ma seisin sageli akna all.
   Patareis algasid jälle ülekuulamised ja 
läbiotsimised, mis kõik toimusid öösiti. 
Ülekuulamisele viies pidime käed selja 
taga hoidma ja kui juhuslikult kohtusi-
me teise vangiga, keda parajasti ülekuu-
lamiselt toodi, käsutati üks kiiresti näoga 
vastu seina. Mitte mingil juhul ei tohtinud 
sa näha teist vangi. Söök oli seal ka kole, 
põhiliselt supp haisvast tursast. Mul ajas 
juba see lõhn okse peale. 
   Vanglas õppisin kohe selgeks morse, mille 
abil vahendasime teiste kambritega infot. 
Kuuldavus oli hea, vahele ei tohtinud aga 
jääda, muidu ootas kohe karts. 

   Ühel õhtul kästi meil tekid ümber võtta ja 
kambrist väljuda. Meid viidi mingist keerd-
trepist alla ja mingitest võlvialustest läbi 
sauna. Ja oh imet! Tundsin ära koha oma 
lapsepõlve õudusunenäost! Sauna eesruu-
mis oli kaks meest, kes andsid igale pisikese 
tüki seepi. Pidime nende nähes ennast alas-
ti võtma, – riided lükati käruga täikambris-
se, – ja sauna sisenema. See oli paras šokk. 
Hiljem kuulsin, et mehed istusid vägista-
mise pärast. Kas see oli mingi uus karis-
tamise viis! 
   24. veebruaril laulsime terve kambriga 
isamaalisi laule. Valvurid kloppisid ustele ja 
karjusid, aga meie laulsime ikka edasi.
   Märtsi lõpus loeti meile ette Troika 
otsus – 10 aastat vabaduskaotust § 17-58-
1A alusel. Ja siis ühel hommikul kästi mul 
koos asjadega väljuda ja viidi koos nelja 
võõra tütarlapsega Balti jaama. Seal pidime 
olema nii kaua põlvili, kuni rong ette tuli. 
Meid ümbritsesid laskevalmis püssidega 
sõdurid ja verekoerad. Rahvast liikus vähe, 
kuid jutukatkenditest mõistsime, et öösel 
oli olnud suur küüditamine. Mehed, kes 
möödusid, paljastasid eranditult pead.

Eksliibrise klubi tuleb seekord kokku 
Nüplis G.F.Õie muuseumis 

22. novembril kell 19.00.
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KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

9. nov. kell 19.00  Segarahvatantsurühma “Nuustaku” 20. juubeliõhtu lustaka 
eeskava ja tantsuga kultuurikeskuses. Tasuta

15. nov. kell 20.00  Kino kultuurikeskuses.
16. nov. kell 19.00  Noorte stiilipidu “Talvepealinn Otepää läbi 

aegade”kultuurikeskuses. Disko. Pilet 10.-.
 Noortekeskuses piljarditurniir.
17. nov. kell 18.00  Hingemuusika kontsert kultuurikeskuses.
23. nov. kell 19.00  Sügispidu Kadride-Martide ja isadega. Laulud, kombed, kandled, 

kübarad ja tantsukingad – kõik ühte patta ja rõõmsalt novembri-
kuu sügisõhtusse pidu nautima. Tantsuansambel. Pakutakse 
teed ja kohvi. Pilet 25.-.

Koolivaheajal, 2.-4. novembril viidi Viljandi 
Paalalinna gümnaasiumis läbi üle-eestiline 
noorte meediaklubi laager. See oli juba ka-
heksas taoline kokkusaamine ning Otepää 
gümnaasiumi noortest meediahuvilistest võt-
tis sellest osa kolm neidu: Triin Tigane, Helen 
Raudsepp ja Madli Pärnik.
   Alustuseks jagati laagrilised rühmadesse, 
mille alusel toimusid loengud ja õhtused üri-
tused. Loenguid pidasid nii endised kui ka 
praegused Tartu Ülikooli ajakirjandustudengid, 
nende hulgas ka meie oma kooli vilistlane Ly 
Aunapu. Enamik neist on ka tegevajakirjanikud 
Postimehe või Eesti Ekspressi juures. Nende 
juhendamisel õppisime meiegi uudise, ole-
mus- ja arvamusloo kirjutamist.
   Iga laagriline sai ka ise kätt proovida. Tehti 
intervjuusid, korraldati eksperimente, kirjutati 
uudiseid, millest parimad pääsesid spetsiaal-
selt välja antud laagrilehte. Suur osatähtsus oli 
ka meelelahutusel. Õhtuti toimusid rühmade-
vahelised võistlused. Laagri kõige meeldejää-
vamaks ürituseks kujunes kahtlemata teletea-
ter, kus iga grupp pidi loosi tahtel etendama 
ühe teletüki.
   Toredaks üllatuseks olid kuulsad külalised 
filmi „Klass” rezhissöör Ilmar Raag ning Vanilla 
Ninja liige ja MTV saatejuht Piret Järvis.
   Meediaklubi aasta tipneb kevadise konkursi-
ga, kus selgitatakse vabariigi parimad koolile-
hed ja kooliraadiod. Oleme uhked, et just meie 
kooliraadio sai eelmisel hooajal sellel võistlu-
sel teise koha. Sel õppeaastal loodame ka oma 
ajalehe konkursile esitada.
   Oli väga tegus laagriaeg.

MADLI PÄRNIK ja HELEN RAUDSEPP (XI b)

Meediaklubi sisukas 
koolivaheaeg

Pesumasin Nordy WM-303
Võimsus 500 W, pesukogus 8,5 

kg, taimer, tsentrifuug, erinevad 
pesemisprogrammid, tekstiilfilter, 
läbipaistev kaas, plastist korpus. 
Värv – valge. 

RF 360 1801A
Üldmaht 341L, 

sügavkülma neto-
maht 90 l, A-klassi 
energiasäästlikkus, 
antibakteriaalne, 
suitsuklaasist riiu-
lid, ergonoomilised 
käepidemed, ukse-
leulatuv esipaneeli 
laiend. Külmutus-
võimsus – 12kg/24 
h, energiatarve – 
0,93 kW/24 h. Mõõt-
med 191x60x60 cm. 

DVD mängija Nordy DV-509
Mängib DIVX; DVD; SVCD; CVD; VCD 

2.0, 3.0; CD, CD-R, CD-RW, 
MP3 plaate.  NTSC/PAL värvi valik. 

Dolby surraund 5.1 heli. S-video, 
optiline, coxial,  digital, 

scart, VGA väljund. 
Pildi formaat 4:3 ja 16:9. 

690 kr.

Elektripliit 
Nordy ES-340-EO

4 malmplaati, elektriahi, ülemine 
ja alumine kuumutus, ventilaator, 
valgustus, termoregulaator, üks 
küpsetuspann ja rest, klaaskaas, 
väljatõmmatav pannisahtel, laius 

50 cm. Värv – valge.

Lauapliit Nordy EP-700-2
Lauapliit, kaks plaati (läbimõõt 185 mm 
ja 155 mm), kaks signaallampi, 2 auto-
termostaati, erinevad kuumusastmed, 

kaitse ülekuumenemise 
eest, kergesti puhasta-
tavad pinnad, võimsus 
2500 W. Värv – valge. 

470 kr.
Õliradiaator Nordy 
OR-119-S
Võimsus 2000 W, uus “S” tehnoloo-

gia, mis tagab suurema kütte kasute-
guri, 3-astmeline soojuse regulaator, 
9 ribi, sujuvalt reguleeritav termos-
taat, 24 h taimer, ülekuumenemise-
kaitse, signaallamp. 
Värv – must. 

999 kr. Mini pesumasin 
Nordy WM-300

Võimsus 130 W, max. vee-
maht 10 l, veetaseme mär-
gistus, läbipaistev veepaak, 
pesukogus 1,5 kg, taimer 

3-15 minutit. 
Värv – valge. 

Soojapuhur Nordy FH-120
Võimsus 1000/2000 W, külm/soe 

puhur, termostaat, sujuvalt 
reguleeritav, lauale asetatav. 
Värv – valge. 

999 kr.

229 kr.

5 990 kr.

RF31SH  S10001 A+   
Üldmaht 302 l, säilituskambri netomaht 
197 l, sügavkülma netomaht 88 l, A+-
klassi energiasäästlikkus, antibakteriaalne, 
kaks suletatavat säilituskarpi, 2 juurvil-
jakasti, klapiga pudeliriiul, karastatud 
klaasist riiulid, integreeritud käepidemed. 
Külmutusvõimsus – 12/24 h, energiatarve 
– 0,68 kW/24 h. Mõõtmed 176x60x62 cm. 

Garantii 5 aastat. 

RF31SH  S10001 A+   

5 390 kr.

Garantii 5 aastat. Garantii 5 aastat. 

RF 310 1803A
Maht 310 l, sügav-kül-

ma netomaht 92 l, mil-
les üks riiul, kaks sahtlit. 
A-klassi energiasääst-

likkus, antibakteriaalne, 
suitsuklaasist riiulid, 

ergonoomilised käepi-
demed, uksele ulatuv 

esipaneelilaiend, ener-
giatarve 0,89 kW/24 h. 

Külmutusvõimsus 
– 12kg/24 h. Mõõtmed 

173x60x60 cm, 
autom. sulatus. 

2 499 kr.

OTEPÄÄL, LIPUVÄLJAK 28

Tolmuimeja vee filtriga 
Nordy VC-220-WF

Max. võimsus 1400 W, 6 filtri süsteem, pestav HEPA 
filter, veeanum ca. 1,5 l, kuiv- ja märgpuhastus, elek-
trooniline võimsuse reguleerimine, automaatne välja-

lülitus ummistuse tekkimisel, teleskoop-
torud, 1 suur põrandahari ja lisaotsikud 
– eemaldatav pehme alus põrandaharja-

le, otsik nurkade puhastamiseks, 
hari veega puhastamiseks, 

väike hari veega puhas-
tamiseks ja tolmuhari. 

Värv – punane. 

Õliradiaator Nordy 
OR-119-S
Võimsus 2000 W, uus “S” tehnoloo-

gia, mis tagab suurema kütte kasute-
guri, 3-astmeline soojuse regulaator, 
9 ribi, sujuvalt reguleeritav termos-
taat, 24 h taimer, ülekuumenemise-
kaitse, signaallamp. 
Värv 

2 990 kr.

UUS MUDEL!

5 399 kr.

RF 360 1801A

trooniline võimsuse reguleerimine, automaatne välja-
lülitus ummistuse tekkimisel, teleskoop-
torud, 1 suur põrandahari ja lisaotsikud 
– eemaldatav pehme alus põrandaharja-

le, otsik nurkade puhastamiseks, 
hari veega puhastamiseks, 

väike hari veega puhas-
tamiseks ja tolmuhari. 1 990 kr.

S U U R M Ü Ü K !

Käesolev õppeaasta on Püha-
järve põhikoolis liiklusaas-
ta. Esimese veerandi viimasel 
päeval tulid meile külla Lõuna 
Politseiprefektuuri Valga jaoskon-
na töötajad koos lõvi Leoga.
   1.-4. klassi õpilased ja lasteaia 
lapsed veetsid tunni koos Leo ja 
tädi Lindaga. Juttu räägiti õigest 
ja valest käitumisest nii liikluses 
kui ka igapäevases elus, mängi-
ti vahvaid mänge ja lõpuks oli 
kõigil võimalus tutvuda lähemalt 
politseiautoga.

Liiklusaasta 
Pühajärve põhikoolis

   5.-9. klassi õpilased kuulasid 
samal ajal loenguid narkotee-
madel, liiklusest ja said tutvu-
da  kriminalisti tööga. Loenguid 
ilmestasid näited elust enesest. 
Küsimusi õpilastel jagus ja kõik 
need said ka vastused. Päeva lõpe-
tas lõbus teatevõistlus võimlas.
   Tänan Linda Oksa Valga polit-
seijaoskonnast, kes valmistas selle 
toreda päeva ette ja samuti tema 
meeskonda .

Huvijuht EVE KOSER

Algamas on mälumängu hooaeg
Sissejuhatuseks tuletan meelde eelmise hooaja (oktoober 2006 - 
august 2007) saavutusi. Otepää valla kilvaritel oli mõningaid korda-
minekuid. Eesti suurimal mälumänguturniiril Maakilb 2007 saavutati 
valdade arvestuses 80 võistkonna hulgas teine koht. Otepäälased esi-
nesid koosseisus Kaido Mägi, Leino Pahtma, Kadri Steinbach, Kristjan 
Rõivassepp ja Aarne Steinbach.
  Talvel krooniti Tõrvas toimunud väikelinnade mängudel meistriks 
Otepää linn. Esikoha võitis Otepää valla võistkond ka Valgamaa meist-
rivõistlustel mälumängus.
   Otepää kilvarid Aarne Steinbach, Kaido Mägi, Mairold Kõrvel ja 
Tõnu Talve esindasid Valgamaad ka vabariiklikul spordiveteranide 
spartakiaadil, kus saavutati kolmas koht. Suvistel maaspordimängudel 
Valgas saavutas Otepää vald neljanda koha. 
   Lisaks võib märkida Tartu meistrivõistluste üldkokkuvõttes (kokku 
10 etappi) saadud 5. kohta ja Põlva lahtiste meistrivõistluste 3. kohta. 
   Uue hooaja start Tartus oli hea, on saadud 1., 2. ja 4. koht. Algamas 
on ka järjekordne Maakilb, mille Lõunaregiooni esimene etapp toimub 
10. novembril algusega kell 12 Otepää kultuurikeskuses. Prognoosi-
de kohaselt peaks osalema 20 võistkonda.
  Otepää mälumänguritel on kavas korraldada sel talvel 2 või 3 
võistlust Otepää Teataja piirkonna valdadele (Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste).

 AARNE STEINBACH

Teatevõistkonnad ülesandeid lahendamas
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 Sangaste Vallavolikogu on oma 01.11.2007 
otsusega nr 40 vastu võtnud ja suunab avalikule 
väljapanekule Sangaste valla Lauküla külas asu-
va Tielsi kinnistu maa-ala detailplaneeringu.  
Detailplaneeringus käsitletakse kavandatava 
hoonestuse iseloom, maakasutus- ja ehitus-
tingimused. Planeeritava ala suurus 3,76 ha. 
Planeeringu tellija on Indrek Kapp, koosta-
ja Peeter Aunapu. Avalik väljapanek toimub 
16. kuni 30. november 2007. a. tööpäevadel 
Sangaste vallamajas. Ettepanekud ja vastuväi-
ted saata Sangaste Vallavalitsusse. Planeeringu 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 
toimub 03.12.2007 kell 10 vallamajas. Info 
telefonil 7668 040 Tõnu Saarman või Kaja 
Papagoi.

 Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus 
üheksateistkümnele isikule kogusummas 
24 422 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toi-
metulekutoetuse saajale kogusummas 400 
krooni.
 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu 
hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused 
kahekümne seitsmele isikule kogusummas 
18 145.20 krooni.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega 
inimese sõiduki parkimiskaart.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest 
hooldajatoetus kahele isikule.
 Määrati puudega inimese täiendav toe-
tus ühele isikule.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele 
isikule kogusummas 3538 krooni.

Meil on selline aeg, 
kus tuleb rääkida ka 
ebameeldivamatest 

asjadest. Elu on elu, kus lisaks 
võludele on ka oma valud. 
   Kuna kõik meie ümber 
kallineb, ootab kallinemine ka 
teatud teenuseid vallas! Ja teha 
pole midagi: üks muna ei saa 
katlas teistmoodi keeda, kui 
teised samas pajas. 
   Alates oktoobrikuust tõstab 
Sangaste alevi soojatootja OÜ 
Sanva soojahinda 500 kroonini 
MWH pluss käibemaks 18%. 
Soojahinna tõusu planeeriti ja 
sellest teavitati tarbijaid juba 
2006. aastal. Siis jäi hind tõst-
mata, kuna vald toetas hinna 
püsimist rahaliselt. Nüüdseks 
on aga kallinemised teinud 
selle liiga kulukaks. Ja ma ei pea 
seda ka õigeks teha valla teistes 
külades elavate ning keskküt-
test mitte osa saavate maksu-
maksjate arvel. 

 Toasoojast ja toetustest

See on ka Riigikontrolli sei-
sukoht, et toetus tuleks sot-
siaaltoetustega. Endisel kujul 
ühele elanikegrupile soodustu-
si teha ei tohi. Siiski jääb ka uus 
(ja suhteliselt kallis) hind üheks 
piirkonna odavamaks. Aga teist 
võimalust meil pole. Pole ju seegi 
inimene, kes oma pliiti puude-
ga kütab, mingis eelisseisun-
dis! Puu ruumimeeter maksab 
linnas juba 500 krooni ümber 
ja ka see, kes oma metsast kütet 
teeb, ei saa ju seda kingiks. Töö 
ja kulu on ikka! 
   Oodata on ka vee- ja kanali-
satsiooniteenuse hinna tõusu 
uuel aastal ja seejuures riigi-
poolset reeglistikku hinnaku-
junduse ühtlustamiseks. 
   Asja mõte on lihtne: kaob ära 
poliitiline surve otsustajatele 
hoida hinda kunstlikult mada-
lal (hajaasustuse arvelt) pare-
ma valimistulemuse saavuta-
miseks. Ja õige ka: miks peaks 
oma kaevu kulusid kattev küla-
mees taguma oma maksude 
kaudu kinni keskveevärgi omi? 
Niigi on ta osaline tänavaval-
gutuse jms. eest maksmisel, 
kust tal otsest kasu pole (kuigi 
kaudne ühiskasu on!)? 
   Seega ei jää muud üle, kui tõsi-

selt säästumeetmed ja soojus-
tusvõimalused üle vaadata, sest 
neis on ainuke rohi peidus. Kui 
aga keegi uutes oludes jääb väga 
suurde hätta, tuleb valla sotsi-
aalkomisjoni poole pöörduda. 
Selleks sotsiaalsüsteem ju ongi 
loodud, et abistada abivajajat.
   
Prügimajandusest

Paraku tuleb meil samal 
lainel jätkata, rääkides tõsis-
test muudatustest prügiveol. 
Seadustest tulenevalt nõutakse 
1. jaanuarist 2008 prügi sortee-
rimist. Täpsemat infot sellest 
loodame anda varsti, sest ka 
nõudjatel enestel pole selles 
veel täit selgust, kuigi nõue 
kehtib juba 4 aastat! 
  Vallaelanikule teadmiseks, et 
tulemas on uus ja üle Valgamaa 
ühtne jäätmeveo korraldus, 
kus suurima muudatusena 
lasub kohustus ka era- ja talu-
majadel tellida prügivedu. 
Sõltumata sellest, kas inimene 
on tellinud veo või ei, kokku-
lepitud korra järgi auto tuleb 
ja kohustuslik arve esitatakse 
samuti. Asja loogika on selline: 
prügivaba majapidamist ei ole 
olemas! Mõni toodab rohkem, 
mõni vähem, kuid ladustamist 
vajavat prügi tekib igal juhul! 
Edasine on juba kokkulepete 
ja korralduse küsimus. 
   Et mitte laskuda lõpututes-
se vaidlustesse, korraldatak-
se asi Euroopa suurriikide 
eeskujul: reeglid paika ja kõik 
on kohustatud neid täitma! 
Lähikuudel see kõik toimub. 
Tõenäoliselt on ees palju vaid-
lusi, mittemõistmist ja solvu-
misigi, kuid kultuursema elu 
nimel tuleb seda teha! 
   Nagu näitab prügikorraldus 
vanas Euroopas, saab nii korra 
majja! Tõepoolest, kui vaatad 
meie metsadesse veetud prügi-
kotte, mida matsijunnid pole 
isegi vaevunud maha matma 
või kaugemale peitma, tahaks 
midagi oluliselt kurjemat teha! 
   Ja mida veel teha nende pisi-
sulidega, kes oma majas ,,mitte-
tekkiva“ prügi tellinute ja maks-
jate konteineritesse ,sisse torka-
vad, ise sentigi maksmata!
     Korteriühistutel tuleb ilmselt 
ise ja ühiselt sõlmida otselepin-

gud prügivedajatega, seega ka 
ise vastutada sorteerimise ja 
korra eest konteinerplatsidel. 
   Detailidest ma rohkem ei 
kirjutakski, kuna asja korralda-
jad valgustavad lähiajal kind-
lasti teemat piisavalt ja ka läbi-
rääkimised külade ja inimeste-
ga seisavad ees. Erinevalt alguse 
teemast ei pruugi õige korraldus 
ja sorteerimine prügiveo hinda  
tõsta, vaid võib odavnedagi! 
Kindlasti läheb see aga kõvasti 
kallimaks, kui asi ei ole jälgitud 
ja korraldatud!

Bussiliiklusest

Ühte asja hindade vallas tahan 
veel vallakodanikele teavita-
da. Praegu tasub Sangaste vald 
kogu bussipileti maksumu-
se õpilasele, kes sõidab vallast 
kaugemale kooli. 
   Kardan, et arvestades järs-
ku hindade tõusu bussiliiklu-
ses nii liinivedudel kui ka valla 
sise-veos, tuleb teha 2008. aastal 
korrektuure. Tõenäoliselt jätka-
me toetamist, kuid pool pile-
tihinnast jääb lapsevanema 
kanda. 
   Toetus valla poolt tegelikult 
ei vähene, aga hindade tõusu-
ga kaasa minna ei ole võima-
lik! Sangaste vald peab eelkõige 
tagama oma vallasiseste kooli-
busside käigushoiu kallinenud 
oludes. Kuna meil pole naftat
ja gaasi ega põlevkivigi leitud, 
tuleb meil saada hakkama oma 
rahalistest võimalustest lähtu-
des. Hea külg on aga see, et 
tagame igal juhul ka edaspidi 
Keeni põhikoolis tasuta õppe-
vahendid ja söögi ilma igasu-
guse juurdemaksuta, toetame 
isetegevust ja huvitegevust ning 
noorte ja vanade ettevõtmisi 
endistel tingimustel.
   Kallid kaaskondlased! Paraku 
on elu selline. Hinnatõusude 
põhjused on märksa laiemal 
pinnal, kui vald või isegi Eesti 
riik seda mõjutada saaksid. Kes 
aga kuidagi hakkama ei saa, 
selle jaoks on vallal sotsiaalabi 
võimalused.
   Soovin kõigile ilusa hilissügise 
jätku ja optimistlikku meelt!

Sangaste vallavanem 
KAIDO TAMBERG

Kallim ei pruugi olla 
alati armsam 
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Sangaste vallavolikogus
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse 
Lossiküla külas asuv 3645 m2 suurune Lossi tee 
maaüksus, Lossiküla külas asuv 918 m2 suurune 
Müüri tee maaüksus, Lossiküla külas asuv 597 
m2 suurune Alajaama tee maaüksus, Mägiste kü-
las asuv 15 669 m2 suurune Meierei maaüksus, 
Sangaste alevikus asuv 3313 m2 suurune Nooruse 
tänav 2 maaüksus, Keeni külas asuv 1,12 ha suu-
rune Keeni tee 1 maaüksus, Keeni külas asuv 3,33 
ha suurune Keeni tee 2 maaüksus ja Keeni külas 
asuv 3,72 ha suurune Pargi maaüksus.
 Kuulati Sangaste valla arengukavas 2004-2010 
märgitud tegevuste täitmise aruannet.
 Määrati kohanimed Sangaste alevikus, Keeni 
külas ja Lossiküla külas asuvatele tänavatele ja ko-
halikele maanteedele.
 Määrati Restu asuva Ristiotsa katastriüksuse 
sihtotstarbeks 95% mäetööstusmaa ja 5% maatu-
lundusmaa.
 Võeti vastu Lauküla külas asuva Tielsi kinnistu 
detailplaneering, mille avalik väljapanek toimub 
Sangaste vallamajas ajavahemikul 16.-30. novem-
ber 2007. a.
 Määrati Sangaste valla 2007. aasta majandusaas-
ta aruande auditeerijaks audiitor Tiit Simo.
 Arutati loomapidamisnõuete täitmisega seotud 
probleeme.

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule 
Jaotusvõrk Sangaste alevikus asuva Veskitee kin-
nistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
 Tagastati Sirje Ainsalule ja Mare Pomerantsile 
Pringi külas asuv 5363 m2 suurune Väike-Vardamäe 
maaüksus.
 Anti nõusolek Lossiküla külas asuva Lossihalduse 
maaüksuse 43 230 m2 suuruse maa erastamiseks 
OÜle Lossihaldus ja Tiidu külas asuva Jakobi 
maaüksuse 2,1 ha suuruse maa erastamiseks 
Nikolai Kalale.
 Määrati korteriomandi seadmiseks Sangaste 
alevikus asuva Garaaži ehitise aluse ja selle tee-
nindamiseks vajaliku maa suuruseks 748 m2.
 Nõustuti Keeni külas asuva Kihu katastriüksu-
se jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Kihu ja Tatrametsa, Keeni külas asuva Türgimetsa 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
nimedega Laaneka ja Türgimetsa, Sarapuu külas 
asuva Kengu katastriüksuse jagamisega kaheks 
katastriüksuseks nimedega Kengu ja Kenguvälja 
ning Ädu külas asuva Aalde katastriüksuse jaga-
misega kaheks katastriüksuseks nimedega Aalde 
ja Maalde.
 Volitati sihtasutust Valga Piirkonna Keskkon-
nakeskus korraldama riigihanke “Sangaste aleviku 
reoveepuhasti rekonstrueerimine” hankemenet-
lust. Riigihanke pakkumuste hindamiseks moodus-
tati komisjon koosseisus Kaido Tamberg (komisjoni 
esimees), Tõnu Saarman, Avo Zimmermann, Rein 
Areng ja Kersti Nurmõtalo.
 Volitati vallasekretäri Janno Seppa ja sotsiaa-
linspektorit Pille Sikku esindama valda kohtus val-
lavalitsuse avalduses vanema õiguste äravõtmiseks 
ja elatise väljamõistmiseks.

AMETLIK INFOAMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Teade 
15. novembril kell 12.00
Sangaste seltsimajas

VESTLUSRING ”Elust Ameerikas”.
Kõnelevad inimesed, kes elanud, 
töötanud Ameerika Ühendriikides.
Laua katame ise.
Ürituse toetus 10 krooni.
Samas saab maksta 2008. aasta liikme-
maksu ja osta pileteid 9. detsembril 
toimuvale jõulupeole.

SVPÜ ”Härmalõng” juhatus

Teade bussiliikluse 
muudatuse kohta
Alates 1. novembrist 2007 ei sõida 
enam liini nr. 122 buss, mis väljus 
Tartust kell 10:30 (oli Otepääl 11.25; 
Sangastes 11.50ja Valgas 12.30) ja 
väljus Valgast kell 13:30 (Sangastes 
14.10; Otepääl 14.45 ja Tartus 15.35).
   Endiselt sõidab liini nr. 122 buss, 
mis väljub Tartust kell 14.00 ja Val-
gast kell 18.00. 

Rahvas otsustab
Hea Sangaste valla elanik ja meie toreda kogukonna liige. 
Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed alustavad veel 
sel aastal ringkäiku kõikides külades eesmärgiga saada teada 
rahva muredest ja rõõmudest.

   Esimene kokkusaamine toimub 
16. novembril kell 18. 00 Keeni raamatukogus.

   
Ootame arvukat osavõttu ja julgeid ettepanekuid elu kvaliteedi 
parandamiseks oma külas. Kindlasti arutame päevakeskuse 
rajamise ning laste mänguväljakuga seotud küsimusi
KOHTUMISENI Keenis!

Järgmine kokkusaamine toimub tõenäoliselt lossis, kuhu 
ootame Lossiküla ja Tiiduküla rahvast. Jälgige reklaami!

MERLE TOMBAK

Täname 
Keeni kooli TOREkaid 

Pillet, Laurat, Anut ja Cätlinit.
Sangaste lasteaia pere

mailto:sangaste@sangastevv.ee
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Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Kuna täiendavad tööd olid põhjendatud 
ja riigihanke menetluse käigus sõlmi-
ti planeeritust odavam leping, rahuldas 
Keskkonnaministeerium ja SA Keskkonna-
investeeringute Keskus meie taotluse tõrgete-
ta. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 
3,1 miljonit krooni, millest vald ja kaasfinant-
seerijad rahastavad 774 000 krooni.
   Hellenurme paisjärve kallastel on rajatud ja 
kujunemas peagi atraktiivne park, umbes 7 
ha. Korrastatud sai ka mõisaparki jääv kaldaa-
la. Kauniks puhkekohaks on kindlasti kujune-
mas settebasseini piirkond oma purretega. 
   Algselt planeerisime ehitustöid vähem, kuid 
täiendavad tööd suutsid projekti tulemuse 
muuta veelgi edukamaks, tagades veekogu 
hea seisundi pikemaks ajaks. Piirkonnale 
soodsaks kujunenud riigihankemenetlus ja 
meeldiv koostöö töövõtjaga andsid meile 
võimaluse kasutada enam otsustatud raha-
eraldust. Projekti meeskonna (tellija-töövõt-
ja-partnerid-omanikujärelvalve-rahastaja) 
eesmärk oli  üks – Hellenurme paisjärve ja 
Elva jõe keskkonnaseisundi parandamine ja 
selle oleme me täitnud. Tänusõnad kõigile! 

   Veekogu tervendamise seisukohalt on 
kindlasti jätkusuutlikum settesüvendi raja-
mine paisjärve sissevoolule, saare nr. 2 
likvideerimine ja kogu kaldaala korrastami-
ne. Tööde käigus sai ajutisest väljaveoteest 
püsiv tee, mida saab kasutada ka edaspidiselt 
settesüvendi tühjendamisel ja loomulikult 
paisjärve nautimisel. NB! Sügav ja setet koguv 
settesüvendi asukoht saab tähistatud peagi 
ka paisjärve kaldal suurte kividega. Paisjärve 

enda sügavus on oluliselt suurenenud (kesk-
miselt 2,5 m).
   Hellenurme paisjärve puhastamine setetest 
ja taimedest tagab järve ökoloogiliselt pare-
ma seisundi ning isepuhastusvõime. Elva jõe 
ökoloogiline seisund paraneb projekti tule-
musena samuti, kuna lõpetati orgaaniliste 
ainete väljakanne paisjärvest jõkke. Paisjärve 
saneerimine täiendavate töödega pikendab 
hinnanguliselt järgmiste saneerimistööde 
vajadust veelgi 15 aasta võrra.
   Hellenurme paisjärve eeldatav külastatavus 
järgnevalt kindlasti tõuseb. Veekogu maalili-
sus , maastiku miljööväärtuse kujundamine 
edaspidiseltki tõstab  külastatavust supluse ja 
vabaaja veetmise eesmärgil. Paisjärve korras-
tamise, kallaste korrastamise ja kujundami-
sega, suubuvate ojade ja kraavide suudmete 
korrastamise ning ülekäigupurrete rajamise-
ga tekib järve ümbritseval kallasrajal liikumis-
võimalus, et nautida veekogu, parki, puhast 
allikat, poolsaart, maasäärt ja ümbritsevaid 
ehitisi. 
   Kui kaldad ka murukamara saavad ja 
mõisapargi rekonstrueerimistööd lõpetatud 
ning vesi oleks suviselt soe... Hulgaliselt huvi-
lisi kohapealt ja kaugemaltki käisid uudista-
mas järjest kaunimaks muutuvat vaatepilti 
Hellenurmes juba tööde teostamise ajal. 
   Projektiväliselt rekonstrueeriti ja tähistati ka 
Hellenurme paisjärve äärne tuletõrje veevõ-
tukoht ja maasäär paisjärve sissevoolul ning 
korrastatakse Elva jõgi ka allavoolul.
   Paisjärve aeglane veega täitmine algab 12. 
novembril. Seega saame projekti aruandlu-
se esitada õigeaegselt – projekti lõpptähtaeg 
on 30. november 2007.

Palupera vallavalitsus ja partnerid

Teeme ise koolivaheaja 
huvitavaks ja mõnusaks!

Müüa väike kogus 
kasutamata mõisakivi
Palupera Vallavalitsus müüb kirjalikul 

enampakkumisel väikese koguse 
kasutamata mõisakivi. Mõõdud kivil 
210x140x70, ca 830 tükki, mis katab 

ligukaudu 24 m². Alghind 5 krooni tükk, 
4150 krooni kokku. 

Oma kirjalik pakkumine saata postiga 67514 Val-
gamaa, Hellenurme, Palupera Vallavalitsus.

Kivide transport ostja kulul.

Palupera vallavolikogus 
25. oktoober 2007 

 Toimus Palupera valla jäätmehoolduseeskirja uue 
redaktsiooni teine lugemine.
 Otsustati osaliselt muuta Palupera Vallavolikogu 
09.03.2004.a. otsusega nr. 1-1/6 kinnitatud vaba põl-
lumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja. 
Põllumajandusmaa nr. 12 osas kustutati nimekirjast 
FIE Jaanus Juhkam Jaanimäe talu ja põllumajan-
dusmaa nr. 10 ning nr. 11 PPF NURME OÜ.
 Määrati Palupera valla teeregistrisse uus tee 
– nr. 5820071, Nõuni veevõtu juurdepääsutee. 
Kruuskattega tee asub munitsipaalomandisse taot-
letaval Nõuni veevõtu katastriüksusel. Teekatte laius 
8 m, teelõigu pikkus 65 m.
 Otsustati maksta vallavanemale lisatasu projek-
tide kirjutamise eest ühe kuupalga ulatuses.
 Otsustati nõustuda Valgamaa Keskkonnateenistuse 
poolt Krüüdneri Karjäär OÜle Päidla uuringuruu-
mis geoloogilise uuringuloa väljastamisega.

1. Kust saad majapidamisele joogivee 
– salvkaevust või puurkaevust? Ühis-
veevärgist joogivee saajate kohta oma-
me ülevaadet, aga teiste kohta kahjuks 
lünklikult. Kas olete rahul oma salvka-
evu joogiveega, kas seda jagub aasta-
ringselt jms. Või olete sunnitud joogi-
vee üldse tooma naabrusest, poest?

2. Kuhu kogute oma majapidamises tekki-
va reovee – kogumismahutisse, bioloo-
gilisse väikepuhastisse, kasutate sette-
kaevusid ja kuidas olemasolev olukord 
teid rahuldab? Või puudub teil siiani 
reoveekogumissüsteem? Jällegi omame 
ülevaadet vaid ühisreoveepuhastitega 
liitunute kohta.

3. Kuhu paigutate oma olmeprügi – oma-
te kogumismahutit, mida regulaarselt 
tühjendab jäätmevedaja või on teil 
naabriga mahuti mitme peale? Kui suur 
see mahuti on, kas see on piisav, kes on 
lepingujärgne jäätmevedaja täna, kas 
olete teenusega rahul? Ja kui teil siiani 
puudub kogumismahuti, siis milline nä-
gemus on teil edasiseks – ise leping sõl-
mida, naabriga koos või hoopiski sobib 
teile kasutada näiteks 2-3 km kaugusel 
kogumispunkti?

Küsimustik on vajalik, et saada tegelikust 
olukorrast ja probleemidest ülevaade. Kui 
aga tekib võimalus osaleda ühisprojektis, 

mis näiteks leiab lahenduse teie salvkaevu-
vee ebapiisavusele või nõuetele vastava 

jäätmete kogumispunkti rajamiseks jne., siis 
saaksime operatiivselt kogutud andmebaasi 

kasutada.
   Küsimustele aidatakse vastata, kui tuled 

vallamajja, helistad 7679 502, kirjutad meile, 
saadad oma vastused käsipostiga või e-mai-

lile aadressil palupera@palupera.ee. 
Ootame tagasisidet!

Palupera vallavalitsus

Palupera vallavalitsus palub 
kõigil vallas elamut, maa-
kodu, suvilat omavatel isiku-
tel vastata meile alljärgne-
vatele küsimustele:

Mõtlemiseks
Õpetajate päeval Palupera põhikoolis õpetaja 
rollis olles, tuli mul olla 4. klassi eesti keele õpe-
taja 10 õpilastele ja ülesandeks oli kontrolltöö. 
Üks lõik sellest tööst pani mind pikaks ajaks 
mõtlema, katsetama ülesannet enda ja töökaas-
laste, koduste pealgi. 
   Hea lehelugeja, katsu sinagi ilma pikalt mõtle-
mata kirja panna esimene ettejuhtuv mõtteväl-
gatus alljärgnevatele teemadele:

1.Üks raamat
2.Üks film
3.Üks saade meie teleprogrammist.

Ja nüüd siis kokkuvõte 4. klassi, 10aastaste õpi-
laste vastustest.

1.Enamus nimetas raamatu all Oskar Luts „Keva-
de“, aga ka Antony Beevor „Berliin 1945“.
2.Filmide valik oli rikkalikum: „Eelmise suve sa-
ladus“, „8 miili“, „Kevade“, „Sügis“, „Mägedel 
on silmad“, „Allakäik“, „Harry Potter ja Tarkade 
kivi“.
3.Saadetest nimetati “Jumal tänatud, et sa siin 
oled!“, „Aktuaalne kaamera“, „Politsei kroonika“, 
„Kodus ja võõrsil“, „Reporter“, „Baar“.

Kas oli ka üllatusi? Ja mis järeldusi sa teha saad? 
Loomulikult ei anna 10 kümneaastast kooliõpi-
last veel üldistusteks alust, aga siiski....

TERJE KORSS

Palupera vald OTSIB 
LUMETÕRJE TEOSTAJAID
Palupera valla teed vajavad aktiivset lu-
metõrje teostajat, kellega vallavalitsus saaks 
kokkuleppele jõudes lepingu sõlmida. Sel-
leks jaotatakse valla teede registris olevad 
teed 3-4 lepingu vahel, igal teel oma pikkus 
ja hinnapakkumine palutakse teha lumelük-
kamise 1 km-le. 
   Infot lumelükkamise ringide kohta saab 
vallamajast alates 19. novembrist. Seejärel 
teata oma masina mark, millega tööd teos-
tad ja kilomeetri hind. Optimaalseima pak-
kujaga sõlmitakse leping. Alates algavast 
talvest tuleb lepingusse ka lisanõue – era-
korraline juurdepääsutee lahtilükkamine, et 
päästekomandod saaksid vajadusel abiva-
jajani jõudmiseks kutsuda abi. 
   Hinnapakkumisi ootame kinnistes ümbri-
kutes hiljemalt 26. novembril 2007. a. (mär-
gusõnaks ümbrikule „lumetõrje“). Maaoma-
nikel palume kiiresti koristada ära teeäärne 
võsa!

algus lk.1

Projekt „Hellenurme paisjärve terven-
damine” hakkab lõppema

Nii arvasid Nõuni küla 
noored, kellel huvi 
ja lusti oma vaba 

aja veetmiseks midagi ise 
ette võtta. Mõndagi tegusat 
mahtus igasse koolivaheaja 
päeva. Näiteks esmaspäev oli 
kunstipäev. Tegime põnevat 
papitrükki ja loomulikult 
sai üles pandud ka väikeste 
kunstnike näitus. Kellel aga 
polnud tahtmist kunstiga te-
geleda, kõksis pinksi või siis 
koroonat või lihtsalt puhus 
sõbraga juttu. Õhtu lõpetas 
pidulik õhtusöök ehk pan-
nikartulid otse ahjust. 
   Teisipäeval laulsime kara-

oket: kes laulis solistina, kes 
ümises koos sõbraga, kelle-
le meeldis ühislaulmine. 
Kolmapäeva õhtul ootas 
ees halloweenidisko. Pidusse 
oli kutsutud kõik nõiad, 
vaimud, kollid, haldjad jne. 
Tavainimestele oli sissepääs 
rangelt keelatud. Tantsulusti 
jagus pikkadeks õhtutun-
dideks kõrvitsaküünalde 
valguses. 
   Neljapäev oli mängudepäev. 
Mängiti kabet, aliast, mono-
poli. Kuidas mängida pinksi, 
milline on selle mängu ajalu-
gu, millised on mängureeg-
lid ja võtted – kõigest sellest 

andsid lastele ülevaate Aarne 
Steinbach ja Arno Bogdanov. 
Aitäh teile! Koos peeti maha 
paaristurniir. Reede jäi multi-
filmipäevaks. Põnev oli
vaadata filmi suurelt ekraa-
nilt, tekkis natuke päriskino 
tunne. 
   Ja eks jäi aega ka õues 
müttamiseks, lumememme 
mätsimiseks, vanaemal külas 
käimiseks või lihtsalt perega 
koosolemiseks. Üheskoos ja 
ise midagi ära tehes on rõõm-
sam algavale uuele koolivee-
randile vastu minna!

MARIKA VIKS

Nõuni kultuurimajas toimub 
24. novembril algusega kell 20 

KADRISIMMAN
Rahvast tantsutavad Margus Põldsepp ja 
tema sõbrad.
Pääse 60 krooni.

Info: 5139 071, Kalev

Lahe koolipäev 2007
Pärnus toimus järjekordne Lahe koolipäev 2007, 
teemal Millesse me usume? Juba neljandat aas-
tat toimuv konverents on alati suutnud anda pal-
ju julgust ja teotahet juurde noortesse.
   Sel aastal olid esinejateks Mihkel Mattisen, 
Aivar Mäe, Reet Aus, Ingrid Tähismaa, Priit Hõ-
bemägi, Jaanus Rohumaa, Jaan J Leppik ja Jaan 
Tätte. Päevajuht oli Märt Treier.
   Täname Palupera vallavalitsust toetuse eest, 
tänu millele saime konverentsil käia!

DEIVI SARAPSON; HANNA VOOLAID

AMETLIK INFO
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Saabunud on sügis ja koos sügise imepärase võ-
luga jõuab kahe kuu pärast lõpule jätkuprojekt “ 
Tööklubidest töötubadeni”. 
   Aeg on teha kokkuvõtteid viimase poole aasta 
tööst. Töö tugiisik on teinud oma tavapärast tööd 
pakkudes individuaalset nõustamist, julgustades 
töötuid aktiivsel tööotsingul, pakkudes praktilist 
abi dokumentide vormistamisel, jagades infor-
matsiooni vabadest töökohtadest ning loonud ja 
hoidnud ka kontakte väljaspool koduvalda asuva-
te ettevõtetega.
   Viimase poole aasta jooksul on Puka vallast 
tööle asunud kolm klienti ning üks pikaajaline 
töötu. Üks klient asus tööle koduvallas ning kaks 
klienti ja pikaajaline töötu väljaspool koduvalda.
   Erilist rõõmu teeb kahe venna - Rene ja Rait 
Raudmetsa tööle saamine Elvas asuvasse Eesti 
Enics AS elektroonikaettevõttesse. Firma per-
sonalijuht Eve Vink on noormeeste tööga väga 
rahul ja iseloomustab neid järgmiselt: Rait ja 
Rene peavad kinni tehase sisekorraeeskirjadest ja 
kodukorrast, noormehed on orienteeritud pide-
vale  enesetäiendamisele, on kohusetundlikud ja 
täpsed. 
   Kui neil tekib võimalus ja huvi, võiksid nad õp-
pima asuda kutsekooli, kus õpetatakse mehha-
troonikat. Raiti ja Rene töölesaamise lugu peaks 

Töö tugiisiku tegemistest Puka vallas

6  P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka lasteaias käib 40 last 
ja tegutseb kaks rühma: 
liitrühm 2-4aastastele laste-

le ja liitrühm 5-7aastastele lastele. 
Lasteaia eripäraks võib lugeda 
soodsat keskkonda, mis pakub 
rikkalikult erinevaid võimalusi 
ümbritseva eluga tutvumiseks. 
Oleme neljakümne kolme aastase 
tegutsemise vältel tõestanud oma 
elujõulisust. Meil on asjatundlik 
ning kutsealaselt pädev pedagoo-
giline personal, väljakujunenud 
traditsioonilised ettevõtmised ning 
hea koostöö erinevate huvigrup-
pidega. 
   Lasteaia kohta ootab hetkel 11 last. 
Kohtade puudus on probleemiks 
olnud juba aastaid. Probleemiks on 
ka rühmaruumide põrandapinna 
mittevastavus laste arvule ning saali 
puudumine. Vallavalitsuses peetud 
koosolekutel on arutatud lasteaia 
üleviimist Puka keskkooli hoones-
se. 
    Mõõtmistulemustes selgus, et 
lasteaed saaks koolimajas oma kasu-
tusse põrandapinda sama palju, kui 
meil on seda praegu. Leidsime, et 
koolimajja üleviimine ei ole otstar-
bekas, kuna see ei kata meie vajadu-
si ning seaks piirid ka meie lasteaia 
laiendamise plaanile avada kolmas 
rühm. Leidsime, et mõttekas ja ka 
odavam on olemasolevale laste-
aiahoonele planeerida juurdeehitus. 
Plaanis on veel selle aasta lõpus telli-
da lasteaia juurdeehituse projekt. 
   Olemasolevat lasteaia hoonet 
oleme remontinud vastavalt raha-
listele võimalustele. Sel suvel reno-
veeriti kunstlik valgustus ja tehti ka 
valgustuse mõõdistamine. Tualett-
ruumidesse paigaldati jalapesu-
alustega käsidušid ja vahetati välja 
tualettpotid. Plaaditi pesuköögi 
põrand ja lasteaia õueala sõidu- ja 
jalgtee sai uue katte. 
   Mureks on ka varikatuse puudu-
mine. See kaitseks lapsi õuesole-
ku ajal päikese ja vihma eest. Kuna 
üsna halvas olukorras on ka laste-
aia kõrvalhoone, oleme planeerinud 

ehitada uue abihoone, mis koosneb 
mänguasjade, inventari ja kütte-
puude hoiuruumist ning varjualu-
sest. Hoone ehitamine on kulukas. 
Vajaliku raha leidmiseks tegime 
taotluse Siseministeeriumi hasart-
mängumaksust regionaalsete inves-
teeringutoetuste andmise program-
mile. Otsus tehakse detsembris. 
Samast programmist on lasteaed 
raha saanud 2005. aastal tuletõrje-
signalisatsiooni paigaldamiseks.
   Aktiivselt oleme alustanud õppe-
aastat ka õppe-kasvatustöö alal. 
Septembris oli perepäev, kus käis 
esinemas nukuteater, toimus sügis-
kompositsioonide näitus ja sügislo-
terii. Loteriis võidetud esemed olid 
valmistatud rühma õpetajate ja laste 
poolt ning saadud raha eest said 
lapsed uusi mänguvahendeid. 
   Sügise saabumisel oli õppekäik 
metsa, kus lapsed uurisid luubiga 

metsas leiduvat. Koostöös lasteva-
nematega valmis lasteaia uus kodu-
kord, mille abil loodame vähendada 
haigete laste viibimist lasteaias ning 
parandada laste turvalisust. 
   Toimusid lastevanemate kooso-
lekud, kus valisime uue lasteaia 
hoolekogu, tutvustasime laste aren-
gu jälgimise süsteemi, logopeedi 
tööd ja pikemalt peatusime kooli-
valmiduse teemal. Õpetajatepäeva 
tähistasime ühise teatrikülastu-
sega. Hetkel käivad ettevalmistu-
sed isadepäevaks 9. novembriks. Sel 
kuul on plaanis ka „Putukatepidu.”
   Vaatamata raskustele jätkub meil 
tahet ja energiat tegutsemiseks. 
Soovime teha head koostööd laste-
vanematega ja luua igati turvalise 
ja arengut soodustava keskkonna 
lastele.

Puka lasteaia juhataja TIINA TREES

Puka lasteaia toimetamistest 16. detsembril 2007 

kell 10.00-16.00 toimub 

Aakre rahvamajas 

JÕULULAAT

Oodatud kõik inimesed, 
kes heegeldavad, koovad, 
õmblevad, küpsetavad, 
keedavad, praevad, treivad, 
nikerdavad ja teevad muud 
põnevat.

Info ja registreerimine kuni 
14.12.2007 tel 769 3333 , 

518 6351.

jõudma ka projekti lõppedes ilmuvasse edulu-
gude raamatusse. 
   Septembri lõpus korraldasime Valgamaa töö 
tugiisikutega Sangaste seltsimajas pikaajalistele 
töötutele koolituspäeva”Minu elu on väärtus”  
Koolituspäeval osalesid pikaajalised töötud Puka, 
Otepää, Sangaste, Tõlliste, Karula ja Taheva val-
last – kokku 15 inimest. Koolituspäeva viis läbi 
Aivar Simmermann Moreno keskuset. 
   Läbivateks teemadeks olid: lapsed ja mee-
lemürgid, täiskasvanud ja meelemürgid, suht-
lemise nipid, meelemürkidest loobumise või-
malused ja tulemuslikkus.Töö tugiisikuna loen 
koolituse korda läinuks, sest  tagaside on olnud 
positiivne. Mõnigi töötu sai kodus järelemõt-
lemisainet, saadi tuttavaks teiste valdade töö-
tutega, suheldi avameelselt ning jagati muljeid 
koolitusest. 
   Esitasime töötutele pärast lõunapausi küsimu-
se kas nad soovivad veel ühte sellist koolitust? 
Vastus oli jaatav. Töötute soov oli, et koolituse 
viib läbi sama lektor. Leppisimegi lektoriga kokku 
jätkukoolituse aja detsembri keskpaigaks.
   Oktoobris osalesid töö tugiisikud koos töö 
juhendajatega õppeekskursioonil Läänemaal. 
Eesmärgiks oli külastada Läänemaa tugiisikuid 
ning aasta lõpus valmivat Samaaria Eesti Misjoni 

Keskust. Päevakavas oli ka ekskursioon Haapsa-
lu linnas, ühine õhtusöök, rahvateatri etenduse 
“Meretagune asi” külastamine koos Läänemaa 
tugiisikutega.
   Läänemaal töötavad 12-st 10 kohaliku oma-
valitsuse juures töö tugiisikud, kes on saanud 
väljaõppe Johhanes Mihkelsoni Keskuse koolita-
jatelt. Tugiisikud nõustavad kliente, julgustavad 
tagasi naasma tööturule, viivad läbi tööharjutusi, 
teevad koostööd kohaliku tööturuameti osakon-
na, Haapsalus tegutseva Tööotsijate Ühingu, 
Läänemaa Arenduskeskuse ning omavalitsuste-
ga.
   Meid kutsuti külla Haapsalu linna sotsiaalmajja, 
kus elasid inimesed, kel polnudki varem eluaset. 
Neil olid omaette toad, mida jõudumööda re-
monditakse. Majas on kehtestatud sisekorrareeg-
lid, mida tuleb kõigil elanikel järgida. Sotsiaal-
maja kõrvalhoones on valmimas töötuba, kus on 
võimalik teha puidutööd tööjuhendaja käe all.
   Teisel päeval külastasime Haapsalus aasta lõ-
pus valmivat Samaaria Eesti Misjoni Keskust. 
Seda ehitavad projektis ”Riskirühmade rehabili-
tatsioon Läänemaal“ osalejad, seletas projekti-
juht Toomas Vallimäe. Projektis osalevad pikka 
aega tööta olnud, eluasemeprobleemidega ning 
ka kohtulikult karistatud isikud.  Projektis osale-
jatel on võimalus õppida ehitus- ja puidutööd 
Haapsalu Kutsehariduskeskuses ning õppetöö 
praktikana valmib Samaaria Eesti Misjoni Kes-
kus. 

Toomas Vallimäe on öelnud, et õpitu kinnista-
miseks, aktiivsesse tööellu naasmiseks pakub 
Samaaria Eesti Misjon lisaks elukohale ja söögile 
ka tööpraktikat, abistab püsiva töö- ning elukoha 
leidmisel. Eelduseks on soov ja tahe osaleda, 
õppida ja muutustele valmis olla. 
   Elu hammasrataste vahele sattunud inimesi 
on palju ja probleemid kasvasid ajapikku lihtsalt 
üle pea. Sõbrad ja lähedased keerasid selja ning 
lasid inimesel lihtaslt aeglaselt põhja vajuda, kust 
tagasitee on küllaltki raske. Neile inimestele on 
vaja tuge, mõistvat suhtumist ja praktilist abi , et 
aidata korda teha näiteks vajalikud dokumendid. 
Tasapisi võita nende usaldus ning väiksemagi 
edusammu puhul jagada natuke kiitust, mis on 
neile väga tähtis.
   Ekskursioonist kirjutatud ridu kokku võttes 
mõtlesin, miks ei võiks ka meil Kagu-Eestis olla 
oma Samaaria Eesti Misjoni Keskus. 
   Oleme tasapisi ette valmistanud oma kliente, 
et projekt hakkab lõppema ning töö tugiisikud 
lõpetavad oma töö KOV juures. Tundub, et meie 
töö on siiski vilja kandnud, kuigi algus oli väga 
raske nii tugiisikutele kui kindlasti ka klientidele.

   Detsembri lõpuni on võimalik saada Puka valla 
töö tugiisikuga ühendust telefonil 5345 9681 või 
K 8-13;14-16 ja N 8-13; 14-16 Puka valla-
valitsuses. 

SAIMA KÕVASK

Edgari Trahteris

11. nov. Isadepäeva eri – 
pidulik komplektlõuna 60.-
16. nov. Kell 20 mängib tant-
suks Toomas Anni (pilet 25.-)

25. nov. Kadripäeva eri 
– komplektlõuna 60.-
1. dets. Edgari Trahteri 
sünnipäev täis üllatusi

On alanud laudade ettetellimine 
jõulupidude läbiviimiseks (50 kohta).
Endiselt võimalus tellida peolaudu, 
peielaudu, gruppide toitlustamine.

Tel. 7665 500 ja 5343 4705.
E-kiri: karnivoor@hot.ee

Puka vallavalitsuses
 Nõustuti Komsi külas asuva Venevere maaük-
suse jagamisega kaheks iseseisvaks maaüksuseks 
– Venevere ja Kopli, sihtotstarvetega maatulun-
dusmaa ja Kähri külas asuva Piirimetsa maaük-
suse jagamiseks kaheks iseseisvaks maaüksuseks 
– Piirimetsa ja Hiiemetsa maaüksused, sihtotstar-
vetega maatulundusmaa
 Sünnitoetust otsustati maksta ühele isikule kok-
ku 3000 krooni ja ühekordset toetust kokku 1220 
krooni ulatuses .
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: 
Jaan Sibul ja Eve Čaklais Puka alevikus Otepää mnt 
9 maaüksus, 4118 m2.
 Alustati toiminguid Komsi külas asuva Venevere 
paistiigi aluse ja selle teenidava maa munitsipaalo-
mandisse taotlemiseks.

Puka vallavolikogus
 Tutvuti Puka valla jäätmehooldusees-
kirjade eelnõuga. Keskkonnainspektor 
Roman Tannenberg tutvustas valdade ja 
Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse vaheli-
se halduskoostöö loomist. Valdkonnad, mis 
hõlmavad ühist koostööd on järgmised: 
heakorra- ja kaevetööde- ning koerte ja kas-
side pidamise eeskirjade täitmine; jäätmete 
tekke vältimise ja jäätmenõuete rikkumine, 
jäätmehoolduseeskirjade nõuete rikkumine; 
jäätmekäitluskoha rajamise, kasutamise ja 
sulgemise korra rikkumine, ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni kasutamise nõuete rikkumine, 
töötlemata jäätmete ladestamise eeskirjade rik-
kumine. Keskkonnainspektor Tannenberg on 
Keskkonnakeskuse juurde tööle võetud selleks, 
et ta korraldaks vallas reide koostöös omava-
litsustega, teeks ettekirjutusi, kui hoiatused ei 
aita, siis ka määraks haldustrahve. Volikogu 
andis selleks volitused.
 Muudeti Puka valla 2007. aasta eelarvet.
 Puka alevikus asuva endise söökla ruu-
mid seisavad aastaid tühjalt ja kasutult. Puka 
Vallavalitsus on korraldanud konkursse ruu-
mide rendileandmiseks, pakkumisi on tehtud, 
kuid lepingu sõlmimiseks pole keegi soovi aval-
danud. Vallavalitsuse poole on pöördunud 
üks Puka elanik, kes soovib nimetatud ruume 
kasutusele võtta. Tema sooviks on avada mööb-
likauplus, hiljem ka söökla. Volikogu liikmed 
nõustusid endise söökla ruumide rendileand-
misega. 
 Anti nõusolek vallale kuulunud kraana 
müümisega enampakkumise teel, alghinnagks 
määrati 10 000 krooni.
 Arutati Puka aleviku sauna küsimust. 
Tervisekaitsetalitus käis sauna kontrollimas, 
see ei vasta nõutud tingimustele. Vallavanem 
andis sellekohaseid selgitusi, vallavalitsus sauna 
sulgema ei hakka, järgmise aasta eelarvesse 
tuleb leida remondiks rahalisi vahendeid

AMETLIK INFO

SÜNNID
Enriko Jants  21. oktoober

TEADE
Puka vallavalitsuse väljasõidu 
istungid toimuvad
13. novembril Aakre keskuses  
 kell 12 ja 
Pukas raamatukogu ruumides  
 kell 15. 
Ootame rohket osavõttu. 

Küsimused eelnevalt esitada 
telefonil 766 9412.
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Avaldame kaastunnet omastele 
Otepää aukodaniku  

MAILA VÄRGI
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu ja 
Vallavalitsus

Mälestame kauaaegset tublit 
laulusõpra

JAAN PARIKUT
Südamlik kaastunne abikaasa 

Valvele ja poegadele peredega.

Hobikoor ”Lepalind”

Mälestame kallist klassijuhatajat

MAILA VÄRKI

ja avaldame kaastunnet 
kõigile omastele.

Otepää Keskkooli 65. lend

Aeg sundis eluteelt lahkuma,
mälestus Sinust jääb meiega.

MAILA VÄRK
Mälestame ja avaldame siirast 

kaastunnet abikaasale ja lastele 
peredega.

Evi ja naisansambel Relami

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

Vaevatasu eest ära anda must-
valgeid kassipoegi. 5667 6151, 
Aarne

OÜ AWS pakub teenuseid: 
trasside ehitus, santehnilised 
tööd, kaevetööd (minieks. Neu-
son ja ekskavaator Hüdromek). 
Tel. 5293 783 või aws@hot.ee.

Müüa 4-toaline korter Kopli tänav 
12-3. Telefon 5116 507

Üürin 2-3toal korteri. 5569 1205

Välja üürida 1mug. tuba Aedlin-
nas. 5805 3751

K U U L U T U S E D

Mälestame vaikses leinas 

MAILA VÄRKI
Siiras kaastunne Valdurile ja 

kõigile lähedastele.

Tõuka naabripered, perekond 
Aavola ja Veeroja

Bernhard SPA Hotell otsib 
oma meeskonda kohusetund-
likku ning positiivse hoiakuga 

KOKKA, 
KOSMEETIKUT, 
TOATEENIJAT

 Hea töö eest vääriline tasu. 

Info tel 5045 708

Otepää Kaubanduskeskuse 

APTEEK
Lipuväljak 28, Otepää

E-L 9-19;  P 9-16

Kliendikaardiga soodusretseptiravimid

10% soodsamad!

OÜ Kagu Mets 
on grillsöe ja grillbriketi tootmisega tegelev ettevõte. 
Ekspordime 95% oma toodangust Prantsusmaale ja 
Rootsi. 

Seoses vabade töökohtadega otsime oma 
meeskonda

kraanajuhti ja ahjuoperaatorit 

Kandidaadilt nõuame
  -kohusetundlikkust  ja pealehakkamist

Omalt poolt pakume
  -Konkurentsivõimelist ja motiveerivat töötasu 
 -Meeldivat töökollektiivi ja vahvaid töötajate üritusi 
 -Kohapealset väljaõpet 
 -Koolitus- ja arenemisvõimalust

Töökoht  - Kuldre 
Tööaeg   - Vahetustega
Tööle asumise aeg  - Kohe

Kontaktisik  Andres Arike, juhatuse liige   tel +372 50 59216
Aadress  Kuldre, Urvaste vald, 66505 Võrumaa

Internetiaadress  http://www.grill.ee

Las küünlavalgus
mälestusi paitab

Leiname säravat isiksust

MAILA VÄRKI
Sügav kaastunne omastele.

Endised kolleegid-pensionärid

MAILA VÄRK
*29.04.1941   + 31.10.2007

In dankbarer Erinnerung
Gemeinde Tarp  Realschule Tarp  

 Die Bürgermeisterin  Die Schulleiterin
Deine Freunde aus Tarp

Südamlik kaastunne Elmo ja Anti 
Pariku peredele isa, äia, vanaisa ja 

vanavanaisa

JAAN PARIKU
surma puhul.

OÜ BACH

Mälestame kallist naabrit 

JAAN PARIKUT
13.02.1930-29.10.2007

Avaldame kaastunnet omastele.

Kristi Tuhk, Andrus Jeret, 
Laine ja Arno Niitoja

Haldag UÜ

 Arvutite REMONT,      
hooldus, müük. 

 Arvutikoolitus. 
 Arvutite hooldus 

firmadele.

Info tel 5535 498 
hallar@haldag.com;

www.haldag.com Marguse 
Puhkekeskus Otepääl 
võtab tööle 

TOATEENIJA
Info töö kohta tel. 7679 650, 
5561 3469 või saata CV 
e- post: mirell@marguse.ee

Valga maakonnas Puka vallas asuv

Toffer OÜ köögimööbli tootmine

VÕTAB TÖÖLE 

tootmistsehhi meistri.
Kandidaadilt ootame:

 usaldusväärsust, lojaalsust, ausust,
 iseseisvust, tahtejõudu, otsustusvõimet,
 head tehnilist taipu, täpsust, loovat mõtlemist,
 puhtust, korda, vastutustunnet,
 võimet meeskonda juhtida.

Omalt poolt pakume:
 huvitavat ja arenevat töökeskonda,
 häid töötingimusi,
 heale tööle hea tasu ( alates 14 000 eek neto).

Kontakt: tel. 5333 8042, 6212 821, e-mail: kiko@kiko.ee

Mälestuste kauneid jälgi 
meile sinust hinge jäi...

Südamlik kaastunne omastele 

MAILA VÄRGI
kaotuse puhul.

Nuustaku nais- ja segarahva-
tantsurühm

Südamlik kaastunne Valvele ja 
Anti ning Elmo peredele 

abikaasa, isa, vanaisa, 
vanavanaisa ja äia

JAAN PARIKU
kaotuse puhul.

Perek. Hõbe ja Vaike

Tean, midagi maailmas pole kaduv,
surm ainult olemisest teise retk...

(A. Alliksaar)
Mälestame unustamatut inimest

MAILA VÄRKI
Siiras kaastunne Valdurile, 

Ingridi ja Ville perele.
Marika ja Olev Paavo, Marika ja 

Maido Kangro, Päivi Veikkolainen

Mälestame armastatud klassi-
juhatajat

MAILA VÄRKI
Sügav kaastunne kõigile 

omastele.

Otepää keskkooli 53. lend

Teed võivad elus lahku minna,
kuid mälestus jääb alatiseks sinna,

kus kunagi kord koos sai oldud…
Mälestame 

MAIE ASORIT
10.08.1938-04.11.2007

Sügav kaastunne omastele.
Hiie ja Arno

Pühajärve Põhikool 
mälestab 

MAILA VÄRKI

Avaldame kaastunnet omastele.

Mälestame alati elurõõmsat, 
teotahtelist ja alati 

sooja südamega inimest

MAILA VÄRKI
Avaldame sügavat kaastunnet 
pereliikmetele ja lähedastele.

Perekonnad Sepp ja Ilves

Otepää eksliibriseklubi mälestab 
toredat klubikaaslast

MAILA VÄRKI

ja avaldab kaastunnet 
lähedastele.

Mälestame 

LINDA TALVIKUT
31.08.1938-03.11.2007

ja avaldame kaastunnet tema 
viiele lapsele peredega.

Koolitare 3 majanaabrid

Siiras kaastunne Eha Partsile 
perega

ISA
kaotuse puhul.

Perekond Kõiv, Luik, Libba, 
Lubi ja Eve

Mälestame alati rõõmsameelset 
ja abivalmis

MAILA VÄRKI
Avaldame sügavat kaastunnet 

omastele.
Ester, Varju, Merike, Anne, Külli, 

Arno ja Vello

Südamlik kaastunne Eha Partsile 
kalli isa 

VALTER KOOVITI
kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Konsumist

Mälestame toredat tantsu-
õpetajat

MAILA VÄRKI
ja tunneme kaasa omastele.

Kunagised tantsulapsed

Mälestame naabrimeest

VALTER KIVIMAAD
Sügav kaastunne Reinule 

abikaasaga, lastelastele perede-
ga ja kõigile omastele.

Perek. Hellenurme, Teder, Allik, 
Kaarna, Väina.

Mälestame endist raamatukogu-
töötajat

TIIA KROONBERGI
Avaldame sügavat kaastunnet 

omastele.
Palupera Vallavolikogu ja 

Palupera Vallavalitsus

Siiras kaastunne Helle Pastakule 
kalli vanaema

LAINE PASTAKU
22.02.1926 - 02.11.2007

surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Mälestame Otepäält võrsunud 
kirjanikku, kirjandusteadlast ja 

meie väikelehe taassünnile kirja-
saatjana kaasa aidanud 
OSKAR KRUUSI

29.09.1929 - 29.10.2007
Sügav kaastunne omastele.

Otepää Teataja toimetus

Elu on laul – nii habras ta viis.
Heliseb hetkeks ja katkeb siis...

Kallist ema 

LINDA TALVIKUT 
31.08.1938 - 3.11.2007

mälestavad lapsed: poeg Valdur 
perega, Karin, Kalmer, Heldur.

Otepääl, J.Hurda 1A
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00

Tel. 7655 007

TELWIN süsihappe-ja elektrikeevitus
METABO elektrilised käsitööriistad
TELWIN akulaadijad ja käivitid
CENTRA akud
VREDESTEIN ja MASTER talverehvid
COMMA õlid, autokeemia
OSRAM pirnid
HELLA lisatuled ja tarvikud

AUTOASI

Soovin rentida põllumaad.
Pakun soodsat rendihinda.

Tel. 5830 2871

Avaldame kaastunnet 
Anti ja Elmo Pariku peredele 

JAAN PARIKU
surma puhul.

Otepää Spordiklubi

Mälestuste maailmas 
oled Sa meiega.

RAIVO PETERSON

leinavad tütar Heidi ja Anu

Fotokonkurss Valgamaa – Eesti lõunavärav
Kuni 12. novembrini on veel võimalik saata pilte fotokonkursi 
kodulehelt www.valgamaa.ee/fotokonkurss
Eelkõige oodatakse konkursile fotosid maakonna üritustest. 
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Miks on vaja korraldada jäätmete 
vedu?

2004. aasta 1. maist jõustus Eestis jäätme-
seadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi 
korraldama olmejäätmete vedu oma haldus-
territooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo 
põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning 
hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekita-
jad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja 
väikeettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveo-
ga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab 
igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema 
olmejäätmeid käideldakse võimalikult kesk-
konnahoidlikult ning parima hinnaga. 

Mida korraldatud jäätmevedu tähendab?

Jäätmeseadust tsiteerides on korraldatud 
jäätmevedu „ ... olmejäätmete kogumine ja 
vedamine määratud piirkonnast määratud 
jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohali-
ku omavalitsusorgani korraldatud konkur-
si korras valitud ettevõtja poolt.” Lihtsamalt 
öeldes tähendab see seda, et omavalitsus 
määrab jäätmeveo piirkonnad, jäätmeveo 
teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüp-
tingimused ning annab piirkonnas konkur-
si võitnud vedajale viieks aastaks jäätmeveo 
ainuõiguse. Ainuõiguse väljastamine veda-
jale tähendab, et konkreetses veopiirkonnas 

võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust 
osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmeve-
daja ning teised jäätmevedajad ei tohi antud 
veopiirkonnas teenuseid osutada. 
Valga maakonnas moodustatakse kaks jäätme-
veo piirkonda: I piirkond: Valga linna I piir-
kond, Hummuli, Tõrva linn, Helme, Põdrala, 
Puka ja Palupera ning II piirkond: Valga linna 
II piirkond, Taheva, Tõlliste, Karula, Sangaste, 
Õru, Otepää.
   Kõikides omavalitsustes korraldatakse jäät-
mete vedu kogu omavalitsuse haldusterritoo-
riumil. Tihe- ja hajaasustusega piirkondades 
kehtestatakse erinevad korraldatud olmejäät-
meveo tingimused. 
   Korraldatud olmejäätmeveopiirkond 
moodustatakse kahetasandiline: 
I tasand – omavalitsuste tiheasustuse piir-
konnad (linnade kortermajad ja eramud ning 
vallad, kus elab rohkem kui 100 elanikku ning 
kus elamuhoonetena kasutatakse muuhulgas 
kortermaju). II tasand – hajaasustusega piir-
konnad.
   I tasandi piirkondades toimub jäätmete 
kogumine sarnaselt, nagu hetkel toimivas 
segaolmejäätmete kogumissüsteemis omava-
litsuste tiheasustusega aladel. Kõigi korterma-
jade ja eramajade juures peavad olema erineva 
suurusega jäätmemahutid.
   Jäätmete kogumine hajaasustusega piirkon-
dades toimub kas individuaalseid konteinereid 

omades või jäätmete kokkukandepunktides. 
Kokkukandepunktidesse paigutatakse jäätme-
te kogumiskonteinerid. Kokkukandepunktid 
peaksid asuma kõikides valla hajakülades. 
 
Kuidas omavalitsus valib vedaja, kelle-
le antakse jäätmeveo ainuõigus ?

Kohalik omavalitsus kuulutab välja konkursi 
jäätmevedaja leidmiseks. Konkursid toimu-
vad vähempakkumise põhimõttel ja edukaks 
tunnistatakse kõige soodsama pakkumise 
esitanud vedaja. Vedaja kohustub konkur-
sil pakutud hindadega piirkonnas jäätmeid 
vedama ning jäätmeveo hinda saab muuta 
üksnes omavalitsuse nõusolekul ja juhul, kui 
ilmnevad sellised asjaolud, mis oluliselt mõju-
tavad jäätmete käitlemiskulusid, mida ei olnud 
konkursile eelnenud perioodil võimalik prog-
noosida, näiteks saastetasu muutus või kütuse 
märkimisväärne kallinemine. 
Millised jäätmeliigid on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga? 
Korraldatud olmejäätmeveoga korraldatakse 
kõikide omavalitsuste kodumajapidamistes, 
ettevõtetes ning asutustes tekkivate segaolme-
jäätmete, vanapaberi ja kartongi,   kompos-
titavate biolagunevate (nt köögi- ja söökla-
jäätmed) ning suurjäätmete (nt vana mööbel) 
kogumist ja vedu. Korraldatud olmejäätmeve-

oga ei korraldata olmejäätmete hulgast eral-
di kogutud ohtlike jäätmete, taaskasutatavate 
tavajäätmete, pakendijäätmete, aia- ja haljas-
tusjäätmete ning elektroonikajäätmete (nt 
külmkapp, pesumasin) kogumist. Samuti ei 
ole korraldatud jäätmeveoga  hõlmatud toot-
mismaa sihtotstarbega kinnistul tekkivad jäät-
med ja jäätmeluba või kompleksluba omava 
ettevõtte jäätmed. 
Kuidas liituda korraldatud jäätme-
veoga?

Ainuõiguse rakendumise kuupäevast alates 
loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäät-
meveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses 
jäätmeveo piirkonnas. Jäätmeveo tingimused 
täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel 
sõlmitavas lepingus, mille on omavalitsus 
eelnevalt heaks kiitnud ja kontrollinud. 
Millised on korraldatud jäätmeveo 
põhimõtted?

Jäätmeveo sageduse ja konteinerite suuruse 
sätestatavad kohaliku omavalitsuse õigusak-
tid. Jäätmemahuteid tuleb tühjendada selli-
se sagedusega, mis väldib ületäitumise ning 
ebameeldiva lõhna ja kahjurite tekke. Sobiva 
jäätmekonteineri saab osta või üürida vedajalt. 
Erandina võib kohaliku omavalitsuse nõus-
olekul jäätmete kogumiseks kasutada ka spet-
siaalseid jäätmekotte. Korterelamute jaoks 
kinnitab omavalitsus nn tühjendusmaatriksi, 
milles on konteinerite arv ja tühjendussagedus 
määratud vastavalt maja korterite arvule.

JANE MÖLDER
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Korraldatud jäätmevedu Valgamaal

AARE
1965-2006

LINDA
1928-2006

KALJU
1950-2006

VALENTIN
1953-2006

ANTS
1961-2006

MARJU
1968-2006

GALINA
1944-2006

VALERY
1952-2006

VLADIMIR
1949-2006

VIIE-
KÜMNENDATES
NAISTERAHVAS

KUUE-
KÜMNENDATES

MEESTERAHVAS

TUMEDATES
RIIETES MEES

NAISTERAHVAS

TAMARA
1940-2006

ARVET
1959-2006

MAIE
1938-2006

DMITRI
1983-2006

HEINAR
1952-2006

TARMO
1982-2006

JÜRI
1969-2006

KATRIN
1968-2006

VAMBO
1953-2006

ANDRES
1986-2006

JANIS
1981-2006

JAAN
1968-2006

IGOR
1967-2006

MATI
1955-2006

ALEKSIUS
1924-2006

Eelmisel aastal hukkus Eesti liikluses ühel ja samal põhjusel 28 jalakäijat. Neid kõiki ootas kuskil keegi – 
lapsed, abikaasa, ema või hea sõber... Nad said surma, sest autojuhid ei näinud neid pimedas.

Ole nähtav – kanna helkurit! Sind oodatakse koju!

Osta helkur lähimast poest!

Eeltaotluste vastuvõtt 
KOIT kava koostamiseks

Siseministeerium annab teada, et algab eeltaotluste vastuvõtt aastate 2007-2010 
kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava  (KOIT kava) koostamiseks. 
   Esitatud eeltaotluste põhjal kokku pandav kava loetleb projektid, millele on võimalik 
taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust „Kohalike avalike teenuste arendami-
se“ meetmest aastatel 2007-2010. Meetme raames toetatakse investeeringuid kohalike 
avalike teenuste osutamiseks, sh. olemasoleva avaliku infrastruktuuri kasutuse mitme-
kesistamiseks ja ümberkohandamiseks. Taotletava toetuse minimaalne suurus projekti 
kohta on 5 000 000 krooni, millele lisanduv omafinantseering peab moodustama vähe-
malt 15% projekti abikõlblikest kuludest. 
   Toetust saavad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused ning mittetulundusühendus-
ed ja sihtasutused.
   Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate 
regionaalministri 22.10.2007 määrusest nr 8, mis on kättesaadav Siseministeeriumi 
veebilehelt http://www.siseministeerium.ee/index.php?id=32007

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad eeltaotlused tuleb esitada objekti asukoha-
järgsele maavalitsusele 3. detsembriks 2007.a.

Lisainformatsioon: maavalitsus, maakondlik arenduskeskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 
  Siseministeerium, regionaalpoliitika büroo

Õpioskuste 
olümpiaad

Maakondlikul õpios-
kuste olümpiaadil 

osales 13 viieliikme-
list 6. klasside võist-

konda 9 koolist. 
   Võitis Hummuli 
põhikool. Teise koha 
saavutas Otepää 
gümnaasiumi 6.B 
klassi võistkond 
(Maarja Maranik, 
Neidi Kompus, Lauri 
Rauk, Indrek Voolaid, 
Kevin Kõo, juhenda-
ja-õpetaja Kaidi Pal-
miste) ja kolmanda 
koha Keeni põhikool 
(Rasmus Kirsimäe, 
Kerli Kõrkjas, Bran-
don Luik, Arti Suvis-
te, Liisa Villemson,

juhendaja-õpetaja 
Saima Tell).

Haara mikker! 
Alates septembrist on Jüri Naela juhtimisel TV3 eetris mee-
leolukas muusikasaade “Haara mikker!”, kus tuntud lauljad 
peavad ära arvama ja järgi laulma lugusid, mille tavainimesed 
on nende jaoks sisse laulnud.
   Kui sul on huvi muusika ja laulmise vastu, oled avatud uu-
tele väljakutsetele ja ei pelga saada põneva kogemuse võrra 
rikkamaks, siis on see saade mõeldud just sulle - haarata mik-
ker!
   Tule Otepää kultuurikeskusesse 17. novembril kell 12.00 
saate salvestusele. Sulle on väike preemia.
 Lisainfot saate kohta saad kirjutades aadressil: haaramikker@tv3.

ee või helistades telefonil 5078 987 või 5097 795 (Sirje Ginter).


