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Vabaõhuetendus “Pärija”
pööras vaatajad teatriusku
TUULI VAHER

ajaloosündmused ja tegelasedki
on ajalooallikaist võetud ja tõesed,
esimesest vaatusest ja läbi näidendi
kandvaks kujunenud ema roll ning
kõik teisedki otepäälase on aga autori fantaasia vili.

Mida “Pärija” vabaõhuetenduste seeria Otepääle andis?

Kitsuke platoo oli mänguvõimalusi avardavalt kujundatud – taga kindluseseinad ja püstkoda, ees kaitsekeldri lagi, veesilm, kätki, veskikivi ja ”looduslik” vaatetorn. Ees paremal Külli Teetamm ema rollis.

Linnamäe kõrgeimal platool elustus juunikuu kuuel õhtul pärimusteatri Loomine etendustes Otepää muinasajalugu. Lavastaja Raivo Trass sulatas ansamblimänguks kokku kutselised näitlejad, kohalikud teatriharrastajad ja regilauljad.
Ajaloolase ja lavastuse konsultandi Ain Mäesalu sõnul loovad Otepää linnusega seotud ammused sündmused koos kordumatute loodusvaadetega ideaalseimaid võimalusi
suvelavastusteks.
AILI MIKS
Kes oleks julgenud ennustada ja
uskuda, et tervelt kuus täispikka teatrietenduse õhtut, eelnenud
proovipäevad kaasa arvatud, suudab
ilmataat vihmaluuke kinni hoida!?
Võibolla ei uskunud seda teatritegijad ja nende paarikümneliikmeline kaasaitajate meeskond isegi.
Egas muidu poleks lavastaja Raivo
Trass (väiksel pildil) esietenduse
eel mäetäie publiku ette astunud,
kohaletulnuid kenasti tänanud ja
seejärel nõiduslike sõnade ja võimsa mõjuväega lausunud: “Paluge,
paluge, nõiduge, nõiduge päikest ja
sooja, manage, manage, et poleks
vihma...”
Siinkirjutaja seda just tegigi. 18.
juunil toimunud esietenduse järel sai
19., 20., 25., 26. ja 27. juuni hommikutundidel taevauurimine ja soovi
lausumine lausa tavaks! Julgen
arvata,et nii tegid paljud teisedki.

Seletamatu “miski” haaras
kaasa, erines teadaolevast
Pole see esmakordne ettevõtmine,
mis Otepää linnamäel “Pärijaga”
vaatajate ette toodi. Ammuste aegade kultuuriloost on kroonikassse
kantud Jakob Hurda pastoritöö aeg

Otepääl (1872-1880) ja tema algatus
suurte rahvapidude traditsioonide
loojana linnamäel.
1934. aastal oli Visnapuu näidendi “Otepää all” vabaõhuetendus,
lavastajaks Feliks Pettai Võru teatrist, vaatajate arvuks 4000!
Kui 50ndail aastail jõudis Otepääle
teatripapa Kalju Ruuveni aeg, saadi
vabaõhuküpseks ajaloolise sisuga “Lembitu”, kuhu lavastaja oli
peaosaliseks leidnud sobivaima
mehe – meile kõigile
teada naljamees Mart
Juure isa Lembit Juure.
Etendus lõi laineid ja
kogus 2000 vaatajat.
Kindla järjepidevusega sündisid järgmised
lavastused: “Tasuja”
(1955), “Vürst Gabriel”
(1956), “Pühajärv” (1957), “Mahtra
sõda” (1958).
Hilisemail aastakümneil oli suurlavastusi hõredamalt, vabas õhus
mängis rahvateater siis ka laulumänge (“Siniste järvede maal”) ja meelelahutuslikke estraadietendusi.
Nagu nüüdsest, “Pärija” etendusest
vaataja kogeda ja kuulda võis, tähendab ühe vabaõhulavastuse ettevalmistamine ligi pool aastat kestnud
eeltööd projekti rakendamise, näitlejate ja toetajate leidmisega, ligi neli

kuud proove näitlejatega eri paigus
(Tallinnas, Tartus, Otepääl), ligi kuu
aega kümneid ja kümneid tegemisi kohapeal e. Otepää linnamäel. Et
kaks täispikka tundi hoida vaatajat,
kaasa arvatud lapsed, pineva kuulamise ja kaasaelamise vaikuses – see
tähendaski teatriime sündi!
“See oli ajaloo elav ja kaasahaarav õppetund, hoopis erinev sellest,
mida varem ja mujal nähtud,” hindas
esietenduselt oma suvekoju suunduv
tallinlanna.
“Sooviksin, et Haridusministeeriumil oleks võimalusi selle lavastuse filmilindile jäädvustamiseks ja koolidele õppematerjalina jagamiseks!” pakkus oma ideed
Otepää gümnaasiumi õpetaja. “Kirev rida ajaloosündmusi aastaist 1208-1224 saaks palju
selgemaks, kui seda ükski raamat
teha suudaks.”
Iseendas vastu kajanud tundehelinaid liites leidsin, et lavastus oli nagu
hästi komponeeritud muusikateos,
kus peale heade näitlejate mängisid
kaasa lavakujundus, värvid, helitaust, regilaulud, tõestisündinu ja
muistendid vaprate eestlaste elust
meie oma kodu pinnal.
Näidendi autor Triin Sinissaar
tunnistas ühes teleusutluses, et
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“Tõelisi teatrielamusi!” kinnitas
ajaloolane ja Otepää Teatri asutajaliige Heino Mägi. “Ema osa eestlaste
kestmajäämise ajaloost teist selllist
ei teagi. Väga mõjusalt mängis seda
Külli Teetamm, nii nagu ka vanaema osa Kersti Kreismann. Etendust
peaksid vaatama aga kõik õpilased,
kellel see ajaloopeatükk on parajasti
kooliprogrammis.”
“Kui vabaõhuetendustestki valitaks
Teatriliidu aastapreemia laureaate,
siis mina esitaksin kandidaadiks
kindlasti Külli Teetamme!” hõiskas esmamulje Otepää Teatri üks
lavastajaid Ivari Viigimets.
“Hindamatu on see lavastus oma
tasemelt ja mõjujõult, mis veelgi
tähtsam – sellega jätkub Otepääl
vabaõhuetenduste traditsioon,”
leidis Otepää volikogu kultuurikomisjoni liige, lavastajakutsega
Valdur Sepp.
“Vaatajaid tõid need etendused
Otepää linnamäele piisavalt,” ütles
üks kohalikke projektijuhte Sirje
Ginter. “Seda hoolimata paljudest
üritustest samal ajal nii Otepääl kui
ka selle lähiümbruses.”
Teise kohaliku projektijuhi, MTÜ
Otepää Teater juhatuse esimehe Margus Mölli sõnul etendused
ühteaegu võtsid ja andsid. Äratasid
teatrihuvi, panid tegutsema kaasaaitajad ja toetajad. Endast ta palju
ei räägi, ütleb, et teha oli kõik lavatehniline pool vaatajate istepinkidest helitehnika ja trummilöömiseni välja. ”Minu roll oli nähtamatu,”
ütleb kokkuvõtteks. Tema kodustelt kostab, et pastlanaha lõikamisest
õmblustööni kodus või juunikuu
lõpunädala öövalveteni linnamäel
oli ta tõesti nähtamatu tegelane.
“Kirjuta parem, kuidas meie
muusikakooli direktriss Tuuli Vaher
etenduse juhi rollist vabal ajal juhatas abivajajaid oma isatallu vana
sauna lammutama – sellest materjalist sündis üks osa lavakujundust
linnamäel,” suunab Möll tähelepanu teistele.
Rahulolu ja õnnetunnne on maad
võtnud ka kohalikus raekojas.
“Tulgu nüüd veel keegi kaebama,
et Otepääl on vähe kultuuriüritusi!”
nentis vallavanem Aivar Pärli, kes
esietenduse järel koos sekretärineiudega käis lavategelasi õnnitlemas ja
tänamas. Ei eitanud ta võimalust,
et tuleval suvel võib samas paigas
midagi samalaadset sündida.

Laskesuusatajad
võistlevad Tehvandil
9. ja 10. augustil toimub Tehvandi spordikeskuses IBU rahvusvaheline karikaetapp
suvebiatlonis. Osalevad sportlased Eestist,
Venemaalt, Slovakkiast, Poolast, Valgevenest, Armeeniast, Soomest, Leedust ja
Lätist.
Nimekamatest on kohal maailmameister
Tomasz Sikora Poolast ning suvebiatloni
maailmameistrid Mihhail Kotškin Venemaalt ja meie Indrek Tobreluts (pildil).
Võistluste kavas on kaks kõige vaatemängulisemat ala – sprint ja viitstart
suusarolleritel.
Laupäeval, 9. augustil sprint
14.00 mehed ja
meesjuuniorid
16.30 naised ja
naisjuuniorid
Pühapäeval, 10.
augustil viitstart
11.00 meesjuuniorid ja mehed
14.00 naised ja
naisjuuniorid

Kultuuriüritusi
augustis
08.08. Leigo Järvemuusika Festival
– ÜRGSED HÜMNID
18.00
Vaiko Eplik ja Eliit, Jimmy Tenor &
Kabu Kabu(Soome – Ghana), Eivor (Island)
ja Tallinna Kammerorkester, Chalice
09.08. Leigo Järvemuusika Festival
– SOOJAD SÕNAD
18.00
Lofo looduspildid ja Hedvig
Hanson, MuM (Island), Villu Veski iLife live
– Eivor, Sofia Rubina ja teised ning Tallinna
Kammerorkester.
14.08. VANA BASKINI TEATER esitleb:
„PUBLIKULE KEELATUD”.
20.00
Pühajärve rannapark-laululava
15.08. AKUSTILINE KONTSERT:“Kiri
sõbrale“. Jaan Tätte, Birgit Õigemeel, Tanel
Padar & The Sun.
20.00
Pühajärve rannapark-laululava
22.-24.08. USA AUTODE KOKKUTULEK. Kokkutuleku raames toimub Otepääl
paraad, fotoorienteerumine, erinevad
võistlused suurtele ja väikestele.
Annimatsi kämping
27.08. Hingemuusika kontsert.
Oliver Kuusik (tenor), Maris Oidekivi-Kaufmann (orel)
18.00
Otepää kirik

Otepää volikogu
esimehele esitati
umbusaldusavaldus
21. augustil arutab Otepää vallavolikogu
umbusaldusavaldust volikogu esimees
Jüri Korgile, kes kuulub fraktsiooni Rahvaliit ja partnerid.
See umbusaldusavaldus loeti ette ja anti
volikogu esimehele üle 31. juulil Otepää
volikogu erakorralisel istungil.
Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud
Jaanus Raidal, Andres Arike, Külli Uibo,
Olev Matt, Aivo Meema, Aivar Nigol, Luule
Saar, Enn Sepma ja Alar Arukuusk.
OT
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AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati anda nõusolek alaealisele kuuluva kinnisasja võõrandamiseks.
Otsustati kinnitada nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise
korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt nr
1, 11.06.2008.a.
Otsustati jagada Vana-Urmitootsi katastriüksus,
Kivistiku katastriüksus, Järvekalda katastriüksus,
Koorejaama katastriüksus, Kauru katastriüksus, Lehe
katastriüksus, Säremaa 3 katastriüksus.
Otsustati määrata juunikuus 2008 ühekordset koolilõpetajate toetust 63-le Otepää valla elanikule.
Otsustati määrata maikuus 2008 ühekordset abiraha
11-le valla elanikule.
Otsustati määrata juunikuus 2008 ühekordset abiraha 9-le valla elanikule.
Otsustati määrata juunikuus 2008 ühekordset koolilõpetajate toetust 27-le valla elanikule.
Otsustati määrata juunikuus 2008 ühekordset toetust 8-le parimale gümnaasiumilõpetajale.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Kannistiku mastalajaama 0,4kV F-4 maakaabelliini
ja kaablikilpide püstitamiseks Mäha külas Otepää
vallas; OÜle Jaotusvõrk Pikalombi alajaama 0,4kV
F-4 maakaabelliini ja kaablikilbi püstitamiseks seoses
Jaani tn 7 kinnistu liitumisega Otepää linnas; OÜ
Otepää Oskarile tootmishoone katuse rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Vana-Otepää küla
Oskari maaüksus; Otepää Vallavalitsusele Pähklikese
lasteaia rekonstrueerimiseks Otepää linnas Pühajärve
tee 22; OÜle Carraig pubi rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Otepää linnas Lipuväljak 10; Kaimo
Kaasikule üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää linn Tenniseväljak 12; Mait Ernesaksale üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Mäha
küla Maidu kinnistu; Arlis Narusberkile üksikelamu
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla
Ristikheina maaüksus; OÜle Albio Projekt üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää linn Pärna
tn 3; Katti Fjodorovile ehitise osaliseks lammutamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Järve-Peetri
maaüksus; OÜle Jaotusvõrk Kaga alajaama 0,4kV
F-5 maakaabelliini ja kaablikilbi püstitamiseks seoses
Jaaninõlva maaüksuse liitumisega Otepää vallas Nüpli
külas; OÜle Jaotusvõrk Alapika mastalajaama ehituseks 0,4 kV maakaabelliini jaa kaablikilbi püstitamiseks
seoses Mõtsa Pika maaüksuse liitumisega Otepää vallas
Vana- Otepää külas; OÜle Alfanto taluhoone täielikuks
lammutamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve
küla Lehe kinnistu; OÜ`le Alfanto rajatise (tiigi) rajamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Lehe
kinnistu; ABG Ehitusgrupp OÜle elamu püstitamiseks
Kaurutootsi külas Üla-Piirindumäe maaüksusel; Ritsu
Ehituse OÜle suvila püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Vidrike küla Künka maaüksus.
Otsustati anda Esmar Partsile luba korraldada ilutulestik 23.06.2008.a kell 22.50 asukohaga Pühajärve
laululava park ja ujula ujumissild; Ruf Eesti ASile
luba korraldada ilutulestik 23.08.2008.a ajavahemikus
kell 22.50 - 24.00 asukohaga Pühajärve Puhkekeskus
Spa; MTÜle OEVK Palverändur luba korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil asukohaga Otepää
Linnamägi 21.06.08.a ajavahemikus 17.00-19.30 avalik üritus Eesti-Rootsi piknik; Firestudio OÜle luba
korraldada ilutulestik 11.07.2008 ajavahemikus 22.4522.59 asukohaga Pühajärve Puhkekeskus Spa; OÜle
Hitivabrik luba korraldada 18.07.2008 ajavahemikus
12.00-23.00 Otepää valla haldusterritooriumil asukohaga Pühajärve rannapark ja laululava avalik üritus
kontsert Dagö; OÜle Tulekild korraldada ilutulestikud Otepää vallas Otepää Golfi territooriumil 19.07,
29.08 ja 19.09.2008.a kell 23.30; Vana Baskini Teater
OÜle luba korraldada 14.08.2008.a ajavahemikus
19.00-22.00 Otepää valla haldusterritooriumil asukohaga Pühajärve rannapark ja laululava avalik üritus
etendus “Publikule keelatud”; Hansa Ilutulestikud
OÜle luba korraldada ilutulestik 26.07.2008. a ajavahemikus 23.45-00.00 toimumiskohaga Kuutsemäe
Puhkekeskus; MTÜle Eesti Maastikuvibu Liit luba
korraldada 25.07.08-01.08.08 Otepää valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Tehvandi Spordikeskuse
territoorium avalik üritus Euroopa Meistrivõistlused
Vibujahis; SAle Tehvandi Spordikeskus luba korraldada 15.08.08-16.08.08 Otepää valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Tehvandi Spordikeskuse




















territoorium avalik üritus Saku Suverull 2008; MTÜle
Oti Spordiklubi luba korraldada 03.08.2008. a ajavahemikus 08.00-18.00 Otepää valla haldusterritooriumil Otepää teedel Elion Cup Rattamaratonide sarja
Otepää osavõistlus Otepää IX Rattasõit maastikuratastel; Keskoja OÜle luba korraldada 30.08.2008
ajavahemikul 08.00-16.00 Otepää valla haldusterritooriumil Otepää valla Keskväljakul avalik üritus
“Käsitöö- , tööstus- ja toidukaupade suurmüük”;
MTÜle Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon korraldada Otepää valla haldusterritooriumil SA Tehvandi
Spordikeskus territooriumil 08.08.08 (algusega kell
11.00) kuni 10.08.08 (lõpuga kell 18.00) avalik üritus
IBU Suvebiathloni Karikaetapp.
Otsustati kinnitada OÜ Otepää Maamõõdubüroo
2007.a majandusaasta aruanne.
Otsustati määrata lapse sünnitoetust 6-le vallaelanikule.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Nüpli külas asuva Karupesa
kinnistu detailplaneering
Otsustati anda luba OÜle Varaleidja paigaldada
reklaamtahvel suurusega 0,65x1m Pühajärve külla
Savikoja 8 kinnistule alates 12.06.2008-12.09.2008;
OÜle Panduur paigaldada reklaamalus suurusega
5,85 x 2,85 m haljasalale Pühajärve tee äärde Otepää
linnas ajavahemikul 16.06.2008-25.06.2008; OÜle
Panduur paigaldada kahepoolne reklaamalus suurusega 5,85 x 2,85 m Lipuväljaku ja Pühajärve tee
ristmikule Otepää linnas ajavahemikul 07.07.200820.07.2008; OÜle KSP Meedia paigaldada reklaamkangas suurusega 7 x 4 m Lipuväljak 8 maja seinale
Otepää linnas ajavahemikul 06.07.2008-17. 08.2008;
MTÜle Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon paigaldada reklaambänner valgusfoori ristmikule ajavahemikul 03.08.2008-10.08.2008.
Otsustati pikendada OÜle Varaleidja antud reklaami paigaldusluba reklaamtahvlile suurusega
0,65x1m, mis asub Arula külas Vanamõisa kinnistul
alates 10.06.2008-10.09.2008.
Otsustati keelduda Otepää vallas Nüpli külas AnsoOja ja Ansokünka kinnistute detailplaneeringu algatamisest.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Otepää linna tänavate remont 2008 II etapp”
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan
Rõivassepp, Urmas Kuldmaa, Urmas Jaagusoo.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
“Otepää küla katlamaja rekonstrueerimine” hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp,
Urmas Kuldmaa, Enn Sepma.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
“Otepää valla õpilasteveo korraldamine” hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivasepp,
Urmas Jaagusoo, Aare Matt, Aivo Meema, Miia
Pallase.
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 684 aegunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud õpikut summas 49 341 krooni.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Lasteaia alajaama liinide ja Mäe tn 33 liitumisele
Otepää linnas Mäe tänaval; OÜle Jaotusvõrk Lille tn
4 liitumisele ja 10kV kaabelliinile Otepää linnas Lille
4; OÜle Jaotusvõrk Salumäe maaüksuse liitumiseks
elektrivõrguga Otepää vallas Vana-Otepää külas; OÜle
Jaotusvõrk kuuluvale AS Viiburi Kinnisvara liitumisele
elektrivõrguga ja Juhani 0,4kV KL kasutuselevõtuks
Otepää vallas Pilkuse külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Spordikooli AJ ja ART-4 AJ vahelisele 10 kV
maakaabelliinile Otepää linnas Valga maanteel; OÜle
Jaotusvõrk Suure-Pursa Liitumisele elektrivõrguga
Otepää vallas Mäha külas Suure-Pursa kinnistul; OÜle
Jaotusvõrk Kotkamäe alajaamale ja liinidele Männi
maaüksuse liitumiseks Otepää vallas Vana-Otepää
külas Männi maaüksusel.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Kaido
Kukele elamu, suvila, majandushoone ja kuur-abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks Arula
küla Uue-Tõrve kinnistule; Madis Väärile elamu ja
abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks
asukohaga Sihva küla Otepää vald Männiku maaüksus; Marek Mägile elamu, asukohaga Pilkuse küla
Tõka maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; Paul
Raudlale elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Otepää vald Truuta küla Ala-Samuli
kinnistu; Andres Maserile elamu ja sauna püstitamise
ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Nüpli küla
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Otepää vald Silvia maaüksus; ASle Gray Capital elamu
ja abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks
asukohaga Otepää vald Vidrike küla Väike-Karupea
maaüksus; ASle Gray Capital elamu ja abihoone
püstitamise ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla Ala-Karupea maaüksus;
ASle Gray Capital elamu ja abihoone püstitamise
ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Otepää
vald Vidrike küla Ees-Karupea maaüksus; ASle Cray
Capital elamu ja abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla
Suur-Karupea maaüksus; ASle Gray Capital ealmu ja
abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks
asukohaga Otepää vald Vidrike küla Taga-Karupea
maaüksus; Uko Künnapile üksikelamu ja büroohoone
rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää linn Pühajärve
tee 1; Ritsu Ehituse OÜle suvila püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vana-Otepää küla Salumäe maaüksus; OÜle Apik Invest asukohaga Otepää vald Arula
küla Aaviku kinnistu elamu püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks; elamu ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Kaurutootsi küla Kauru
kinnistule; Andres Kukk´ele puurkaevu ehitusprojekti
koostamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla
Pärna maaüksus; Heino Kikkasele suvila ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Vana-Otepää küla Otepää
vald Kaarnaoru maaüksus; Tregaron Holding OÜle
asukohaga Otepää vald Arula küla Tiigi kinnistu, elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Elmo
Kaljuveele abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Kassiratta küla Saarelombi maaüksus; Ritsu
Ehituse OÜle abihoone püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Vana-Otepää küla Salumäe maaüksus;
OÜle Balti Puurkaev puurkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Lätte maaüksus; Rein
Mõttusele sauna ja abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Kivisoo maaüksus; ABG
Ehitusgrupp OÜle sauna püstitamiseks asukohaga
Kaurutootsi küla Üla Piirindumäe maaüksus; ABG
Ehitusgrupp OÜle abihoone püstitamiseks asukohaga
Kaurutootsi küla Üla-Piirindumäe maaüksus.
Otsustati müüa otsustuskorras vallavara – sõiduauto Opel Vectra Caravan 2,0 1998.a hinnaga 20 000.krooni M. Mällole.
Otsustati muuta Oldremäe ja Rootsu Veski katastriüksuste piirid.
Otsustati keelduda ehitusloa väljastamisest Ritsu
Ehituse OÜle suvila püstitamiseks Künka kinnistule
Vidrike külas Otepää vallas.
Otsustati algatada Otepää vallas Vidrike külas asuva
Tiigi kinnistu detailplaneering.
Otsustati suunata Laasi ja Väike-Laasi kinnistute
detailplaneering täiendavale avalikule väljapanekule.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Vana-Otepää külas
asuva Aadliku ja Lillepi kinnistu detailplaneering.














PLANEERINGUD Otepääl

Otsustati eraldada reservfondist EELK Otepää
Maarja kogudusele toetust 7,5 tuhat krooni raudristi
ostmiseks Jüri Stepanovi hauale.
Otsustati sõlmida S. H`ga sotsiaalkorteri üürileping
kehtivusega 1 aasta.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää küla katlamaja rekonstrueerimine” hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää linna tänavate remont 2008 II etapp” hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Otsustati muuta Otepää vallas Otepää külas
Rukkimäe katastriüksuse maatulundusmaa sihtotstarbeks ärimaa 100%.
Otsustati kustutada majandustegevuse registri registreeringutes alkohoolse joogi jaemüügi märge.
Otsustati algatada Otepää vallas Nüpli külas asuva
Munamäe ja Uuemäe kinnistute detailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Sihva külas asuva Lasketiiru
kinnistu detailplaneering.
Otsustati võtta vastu vaideotsus Romek Lutsu vaidele.
Otsustati võtta vastu vaideotsus Hillar Kelti vaidele.
Otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Nüpli külas asuvate Munamäe ja Uuemäe kinnistute detailplaneeringule kuna kavandatav tegevus
on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.





















Otepää vallavolikogus
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas Vidrike külas asuva Uue-Saare
kinnistu detailplaneering.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Otepää külas
asuva Köstrimäe kinnistu detailplaneering.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Pühajärve külas
asuva Lehe kinnistu detailplaneering.
Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Tõutsi külas asuva Lokumärdi hoonete alune ja
seda teenindav maa.
Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Raudsepa külas asuva Luiga kuuri hoonete alune
ja seda teenindav maa.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla koolitoidu teenuse ostmine” hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele nõusolek müüa
otsustuskorras vallavara - sõiduauto Opel Vectra Caravan
2,0 1998.a hinnaga vähemalt 10 000.- krooni.
Otsustati kinnitada Otepää valla konsolideeritud
2007.a majandusaasta aruanne, mille bilansimaht on
126 580 tuhat krooni ning tulem 15 100 krooni.
Otsustati eraldada vahendeid reservfondist.
Otsustati kinnitada Otepää valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava.

















29.08.2008 Otepää Vallavalitsuses. Materjalid on
kättesaadavad ka www.planeering.ee.
Kehtestamised

Otepää Vallavalitsus on algatanud Vidrike külas
asuva Tiigi kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu
eesmärk on kinnistu piiride täpsustamine ja samale
alale varem kehtestatud Oru kinnistu detailplaneeringuga määratud ehitusala asukoha muutmine.
Otepää Vallavalitsus on algatanud Nüpli külas asuva Munamäe ja Uuemäe kinnistute detailplaneeringu ja kavandatavale tegevusele keskkonnamõjude
strateegilise hindamise. Planeeringu eesmärk on
Munamäe kinnistule suusanõlva rajamise võimalikkuse väljaselgitamine, olemasoleva olukorra fikseerimine ja planeeritava tegevuse kooskõlastamine
naaberkinnistute detailplaneeringutega kavandatud
tegevustega.




Avaliku väljapaneku tulemused

On lõppenud Nüpli külas asuvate Tamme I kinnistu ja Karupesa kinnistu ning Vidrike külas asuva Uue-Saare kinnistu detailplaneeringute avalikud
väljapanekud. Parandusettepanekuid, mis ei muuda
planeeringulahendust, tehti Tamme I kinnistu detailplaneeringule.



Vastuvõtmised

Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunanud
avalikule väljapanekule Sihva külas asuva Lasketiiru
kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on
9,35 ha ning eesmärk ehitusala määramine ühele elamule
ja abihoonele ehitusaluse pinnaga kokku 3102 m².
Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.08

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

Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Otepää
külas asuva Köstrimäe kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuga on määratud ehitusala ühele elamule
ja kõrvalhoonele.
Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Pühajärve
külas asuva Lehe kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuga on määratud ehitusalad tiigile, hotellile ning kahele elamule ja kõrvalhoonele.
Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Vana-Otepää
külas Aadliku ja Lillepi kinnistute detailplaneeringu.
Planeeringualale moodustatakse kolm kinnistut, millele on määratud ehitusalad kokku kolmele elamule
ja kuuele kõrvalhoonele.
Otepää Vallavalitsus ei kehtesta Pilkuse külas asuva
Juhani kinnistu detailplaneeringut, kuna planeeringulahendus on Valgamaa Keskkonnateenistuse hinnangul vastuolus Otepää looduspargi kaitse-eesmärkidega.


Algatamised







Avalik arutelu

Pühajärve tee 8 detailplaneeringu teine avalik arutelu
toimub 14.08.2008 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse
ruumes.
Teise avaliku arutelu põhjuseks on planeeringu senise menetluse käigus vastuväidete ja ettepanekute
esitajate eksiarvamusele viimine nende ettepanekutega arvestamise kohta.
Otepää vallas Nüpli külas asuva Tamme I kinnistu
detailplaneeringu avalik arutelu toimub14.08.2008 kell
15.00 Otepää Vallavalitsuse ruumides Lipuväljak 13.


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 29. augustil.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Puhkpillimuusikute pidupäevad
Otepää valla uus
planeerimisspetsialist
Merle Anton
Olen sündinud 26. aprillil 1968. aastal Jõhvi
linnas, kus lõpetasin ka keskkooli. Kõrghariduse omandasin EPAs metsamajanduse
insenerina.
Otepääle asusin perega elama aastal 1995
ning tunnen nüüd, et siin on mu kodu. Olen
töötanud metsnikuna, joonestajana, Otepää
Looduspargi direktorina ning viimased kolm
aastat tegelesin haljastuse kavandamise ja
rajamisega. Peres on kolm last, neist kaks
õpivad Otepää gümnaasiumis ja vanim teeb
valikuid edasise haridustee jätkamisel.
Oma seniste tegemiste kaudu olen õppinud Otepääd tundma mitmest küljest.
Usun, et Otepää on ning jääb kauniks ja ligitõmbavaks paigaks. Minu eesmärgiks sel
tööpostil on aidata kaasa kokkulepete sündimisele, mis tagavad tasakaalu valla arengutes. Soovin, et me tunneksime üksteisest
rõõmu selles kaunis paigas elades ja oskaksime seda head, mis meil on, ise hinnata ja ka
oma külalistele pakkuda.

Raha taotlemine
Otepää valla 2009.
aasta eelarvest
Algamas on Otepää valla 2009. aasta eelarveprojekti koostamine. Kultuuri-, spordiorganisatsioonide, sihtasutuste ja mittetulundusühingute esindajatel, kes taotlevad
tegevustoetust 2009. aastaks, esitada vormikohaselt täidetud blanketid 25. septembriks
2008. aastaks vallavalitsuse kantseleisse.
Blankette saab Otepää Vallavalitsuse kantseleist ja valla koduleheküljelt aadressil:
www.otepaa.ee.

24.-27. juulil toimusid Otepääl XI Pühajärve
puhkpillipäevad. Seekordne festival ei löönud
osavõtjate arvu rekordeid, kuid mängukvaliteedi poolest oli üks paremaid.
Kõrgetasemeline oli Põhja-Läti Kammeransambli
ja nende võluva vokaalsolisti Inga Šlubavska
(pildil) ning teise Läti kollektiivi – Läti Noorte
Puhkpilliorkestri esinemine.
Eesti orkestritest osalesid tänavustel puhkpillipäevadel lisaks Pühajärvele ja Rõngule Keila ja
Tallinna Nõmme Muusikakool. Nende orkestrite
mängijatest moodustatud koondorkestrit juhatasid Harri Illak, Valdo Rüütelmaa, Kahro Kivilo
ja Arno Anton. Koondorkestri kaks kontserti
(Otepää ja Rõngu kirikus) olid kantud pidulikust ja ülevast meeleolust.
Nii dirigendid kui ka orkestrandid said sellelt

Otepää muusikakooli

TÄIENDAV VASTUVÕTT

festivalilt suure elamuse ja soovisid meiega koostööd teha ka tulevikus.
Pühajärve XI puhkpillipäevade heale kordaminekule aitasid kaasa Otepää, Rõngu ja
Palupera vallavalitsus; Eesti Kultuurkapital,
Eesti Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskus,
Pühajärve Puhkekodu, Pühajärve Põhikool; Eve
ja Kalju Saaremäe, Parmet AS, Otepää Seikluspark
OÜ, Jüri Roots, AS Ecoprint, Valju Aloel, ENSO
Otepää OÜ, Otepää Maarja kirik , Rõngu Mihkli
kirik ja MTÜ Otepää Muusikaühing. Neile kõigile suur tänu!
Uus hooaeg algab septembrist. Siis võtab
Pühajärve Puhkpilliorkester vastu ka uusi liikmeid.
Pühajärve Puhkpillipäevade korraldajad ARNO ANTON
ja KÜLLI TEEARU

järgmistele erialadele:
klassikaline kitarr, akordion,
klarnet, plokkflööt, trompet,
tromboon, altsarv
toimub 25. ja 26. augustil
kell 10.00-17.00 Koolitare 7.
Info. tel. 7655 109 või
muusikakool@otepaa.ee.
Ette valmistada üks laul!

Otepää muusikakool kuulutab välja

KONKURSI
järgmiste ametikohtade täitmiseks:

solfedžoõpetaja
(koormusega 11 tundi nädalas)

või
solfedžo- ja
üldklaveri õpetaja (koormusega 13 tundi nädalas (11+2 tundi)

ja
klaveriõpetaja-kontsertmeister
(koormusega 8-11 tundi nädalas).
Avaldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad palun
esitada 18. augustiks
Koolitare 7, 67403 Otepää.
Info. tel. 7655 109, 5281 543 või tuuli.
vaher@otepaa.ee.

Põnevad päevad pärimusmuusika laagris
See on tore, et selliseid üritusi korraldatakse ja
veel oma koduvallas! Nii sain kogu pisiperega
osaleda laagris, kus lastele õpetati regilaule ja
vanu seltskonnatantse ning õhtul anti ülesanne
päeval õpitu kohta teha väike esinemisnumber.
Lastele õpetati veel kuuekeelsel kandlel mängimist. Enne pillimängu rääkis Lille Tali, kuidas
plangust sünnib kuuekeelne kannel. Õpetati ka
flöödimängu. Vabal ajal said lapsed ujuda ja mitmesuguseid võistkondlikke mänge mängida.
Kõikidele oli ka ekskursioon Otepää lähistele ilu-

Meie tavalised, erilised lapsed!

Tartumaal Karijärve külas toimus 17.-20. juulil
noorte viiuldajate suvekool, kus osales 15 viiuliõpilast Otepää muusikakoolist ja H. Elleri nimelisest muusikakoolist. Laste vanus oli 7-14 aastat.
Pillimängu õppimine eeldab pidevat harjutamist
ja selline suvekool aitab kinnistada suvel iseseisvalt omandatut. Lisaks on koosmusitseerimise
võimalus, oma pillimänguoskuste täiendamine
teiste õpetajate juhendamisel, tutvumine eesti
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rahvamuusika erinevate vormidega.
Reaalselt toimus see nii. Lapsed hakkasid
kogunema hommikul kell 10.00. Seejärel kerkis
aasale telke nagu seeni peale vihma. Natuke
sisseelamise aega ja siis see algas. Terve taluümbrus oli äkki viiulimängu täis! Harjutati
maja taga telgis, naabrimehe saunas, kasvuhoones (tomati ja kurgi saagikus kasvas märgatavalt!), puukuuris jne. Samal ajal toimusid toas

samatesse kohtadesse. Päev lõppes lõkkeõhtuga.
Täiskasvanud said ise valmistada kuuekeelset kannelt. Alustasime Lille Tali näpunäidete järgi jooniste
tegemisega, edasi aitas peremees Evald lõigata saega, puurida ja teistes töödes. Mina sain oma kandle
peaaegu valmis, ainult keeled jäid veel peale panna.
Aitäh korraldajatele Merle Soonbergile ja Lille Talile
toreda laagri korraldamise eest! Loodame järgmisel
aastal taas kohtuda!
MERIKE KUKK perega

ja suures telgis tunnid väga heade õpetajate
juhendamisel.
Peale lõunasööki algas kõik jälle otsast. Päeva
lõpetas ansamblitund, kus lapsed õppisid eesti
rahvamuusika pilli- ja laululugusid. Ja nii kolm
päeva järjest. Õhtuse vaba aja veetsime koos.
Käisime Meeri talli hobustega sõitmas, matkasime Vellavere radadel ja ujusime Karijärves.
Laupäeva õhtul oli suitsusaun, mis puhastas
nii ihu kui ka hinge.
Tehtud töö tulemusi võisid kõik lapsevanemad
ja muidu toredad inimesed kuulda pühapäeval
Puhja kirikus toimunud kontserdil. Esineda
said kõik laagris osalenud. Kontserdi esimese
pooles mängisid lapsed ükshaaval klassikalisi
viiulipalasid, teise poole ühismängus kõlasid
polkad, reinlenderid, valsid, laulsime regilaule
ja oli ka üks vaimulik rahvalaul 3häälses seades.
Kõik õnnestus suurepäraselt!
Miks ma sellest kõigest üldse kirjutan? Aga
sellepärast, et te märkaksite enda kõrval lapsi,
kes esmapilgul tunduvad täiesti tavalised, ometi
on neis midagi väga erilist. See on suur tahtmine mängida viiulit ja pingutada selle nimel.
Oleks te näinud õhinat, kuidas lapsed käisid
uurimas, millal nad juba harjutada saaksid või
sära nende silmades, kui nad tundi tulid või
elevust ansamblitunnis... Kõike seda on meil,
täiskasvanutel, vaja märgata ja anda endast
parim, et see suur tahtmine ja õhin lastes säiliks.
Kindlasti annavad lapsevanemad ja laste õpeta-

SÜNNID
Rihanna Väärsi
Mirell Kirsika Allikivi
Dagmar Käär
Karl-Mattias Amandus
Laura Liina Länik
Anni-Grethe Oja
Ethel-Ene Kask

19. juuni
01. juuli
01. juuli
06. juuli
21. juuli
30. juuli
31. juuli

jad endast kõik. Ometi ei piisa ainult sellest, vaja
on ka materiaalset toetust.
Suur tänu meie praegustele toetajatele (lisaks
paljudele kohalikele ettevõtetele ja üksikisikutele ka Eesti Kultuurkapitalile). Ja aitäh juba ette
tulevastele aitajatele!
Suvekooli õpetajad: Hille Niilisk, Kadri
Sepalaan, Kristel Eeroja-Põldoja, tänu! Klaveril
saatis lapsi Ebe Müntel. Eriline tänu minu perekonnale!
Loodame, et alustatust kasvab traditsioon.
EVELI PRUULI

Järgnevad ühe suvekoolist osavõtnud lapse
mõtted.
Juulis toimus viiulilaager, kus oli osavõtjaid eri
muusikakoolidest. Osa oli Otepäält, osa aga
Tartust. Hommikuti ja pärastlõunal olid viiulitunnid ja õhtuti käisime matkamas, ratsutamas ja ujumas. Suurim elamus oli suitsusaun ja
„kohtumine“ puugiga. Õpilased koostöös õpetajatega valmistasid ette kontsertkava, mis esitati
viimasel päeval Puhja kirikus.
Laagris õppisin koosmusitseerimist, jälgima
erinevate õpetajate nõuandeid ja sain lisateadmisi rahvamuusikast. Toidud olid kodused ja
maitsvad, nagu oma vanaema tehtud. Loodan,
et järgmisel aastal toimub selline mõnus laager
jälle!
LAURA DANILAS

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

Prantslanna praktikal Otepääl

Jalutuskäik suvisele
surnuaiale

Otepää turismiinfokeskuses oli praktikal Blandine
Taverniere Prantsusmaalt. Ta rääkis endast meie
lehe lugejaile.

Jalutuskäigu tegi MAIE NIIT

Lasteaed Võrukael
PAKUB TÖÖD

lasteaiaõpetajale ja
õpetaja-abile.
Info tel 5193 5151

10. augustil k.a. kell 11 toimub EELK
Otepää Maarja kirikus
1958. aasta leerilaste

KULDLEER.

Teateid saab telef. 7655 281 või 5250 199.

Otepää
päevakeskuse ürituste
KAVA
19. augustil toimub

EKSKURSIOON
Paldiskisse.
Vaatame ka teel põnevamaid kohti.
Osalustasu 70 krooni.
Palun soovijatel kiiresti registreerida
telef.7668 592; 5516 418 Helle Kuldmaale

27. augustil kell 11.00 toimub

Otepää Kultuurikeskuse pargis
EAKATE SUVEPÄEV
Esinevad taidluskollektiivid erinevaist paigust.
Külalisteks on tantsutrupp”Vürtsitüdrukud”
Kehtnast,
meesansambel “Viisitiim” ja kapell “Loorberilesed”.
Iga peoline võiks kaasa võtta mänguasja
kas oma nooruspõlvest või vanemast ajast,
millest paneme kokku näituse. Põnevamatele meened.
Ootame otepäälaste rohket osavõttu!
Tasuta.

Olen sündinud 1986. aastal
Lyonis. Meie peres on peale
minu veel kuus last. Pärast
õpinguid Prantsusmaal õppisin septembrist detsembrini
2007 Iirimaa kõrgkoolis Athlone
Institute of Technology (Athlone
Tehnoloogia Instituut).
Eksamite järel suundusin Luosto linna Soomes, kus
töötasin hotelli administraatorina kuni märtsi lõpuni. See
suurepärane kogemus pidi
panema punkti minu välismaal
veedetud aastale, ometi otsustasin teha oma teise praktika
Iirimaal. Töötasin turismiinfokeskuses, mis aitas mul keskenduda inglise keele parandamisele. Seejärel soovitas minu
õppejõud Prantsusmaal tulla
Eestisse ning töötada siinses
turismiinfokeskuses. Nii ma
Otepääle sattusingi.
Minu kõrgkooli diplom
“Hedtour” eeldab, et veedaksin
ühe semestri ülikoolis väljaspool kodumaad, käiksin praktikal ning seejärel kirjutaksin
lõputöö turismist.
Eestis olen esimest korda ning
mulle meeldis väga idee sellest,
et nii on võimalus avastada uut
kultuuri ning seeläbi pikendada
oma Euroopa-kogemust.
Olin üsna hirmul enne Eestisse
tulekut, sest ei teadnud sõnagi
eesti keelt, midagi Eesti ajaloost
ega kultuurist. Kuid turismiinfokeskuse töötajad olid väga
külalislahked ja aitasid mind
palju juba enne siiatulekut.
Vahetasime mitmeid kirju
Mare Raidiga, et organiseerida
minu reis Eestisse. Lõpuks sai
see teoks. Oma reisi ja elamisekulud pidin ma tasuma ise,
samuti ei saanud ma praktikaperioodi eest palka.
Kahjuks ei olnud infokeskuses mul paljusid asju võimalik
teha, sest eesti keelt ma ei valda.

HELLE KULDMAA

se keeles. Olen siin veedetud
aja jooksul püüdnud ka uusi
sõnu õppida, kuid eesti keel on
raske ning väga erinev keeltest,
mida ma oskan (räägin prantsuse, inglise, hispaania ja itaalia keelt). Sellest hoolimata on
eesti keel väga ilusa kõlaga ning
meeldib mulle – see meenutab
soome keelt, mida ma armastan.
Infokeskuse töötajad tutvustasid mulle ka piirkonna turismiettevõtteid. Meeldis see
soojus ja energia, mis ettevõtjatest vastu kiirgas.
Kuigi uusi maitseid on tore
kogeda, tundsin ma Eestis olles
kõige rohkem puudust prantsuse köögist. Toidupoes on tihti
raske aru saada, millise toote
sa endale valisid ning kuidas
seda valmistada. Samuti ei oska
teenindav personal enamasti
anda nõu inglise keeles.
Pidin saabudes vahetama

Otepääl toimus
erivajadustega
noorte laager

TRIINU KARTAU

Head sugulased, naabrid, sõbrad!
1. oktoobril on kavas järjekordselt
tähistada eakatepäeva.
Palun andke mulle teada abielupaaridest,
kes on koos elanud 50 või rohkem aastat,
et üheskoos seda üritust meeldejäävamaks
muuta.
Infot ootan 31. augustini telef. 7668 590,
7668 592 või 5516 418

Alustasin oma tööd sellega, et
tõlkisin informatsiooni inglise
keelest prantsuse keelde. Pärast
seda aitasin, kus sain ning oskasin. Kõige rohkem kasutasin
tööl lauset “Vabandage, aga ma
ei oska eesti keelt!”.
Sain suhelda ka prantsu-

ARVO SAAL

Vanemate haual käies läbid terve kalmistu.
Silma jäävad kaunid lilled, hea kujundus,
omapärased kunstlilled, elavdamaks rohelust, imepärased mälestuskivid ja kõrghaljastus väärtpuude näol.
Kui oled eakas, on kalmistul vanemad, sugulased, osa eakaaslasi, on eluteel kohatud
inimesi, ühiskonnas lugupeetud ja kuulsaid
nimesid. Otepää surnuaed on kaasaegne,
korras, kaunis, õdus ja varjuliselt päikseline.
Tõeline puhkepaik nii seal igavest und puhkajatele kui ka seal jalutajatele.
On ilusad-puhtad sambad, aga ka sammaldunud-poriseid sambaid. Luitunud sambad saavad uue näo ja hingamise, kui need
üle peseme seebi, vee ja metallnuustikuga.
Vajadusel võiksime oma eellaste nimed üle
värvida. No siis oleks Otepää surnuaed kõige, kõige ...
Veel on aeg ja soodne soe ilm mälestusmärkide korrastamiseks.

valuutat. Selles vallas on pangad
väga abivalmid. Nüüd, kus ma
olen harjunud kasutama eurosid, tean, kui kerge on Euroopas
reisida.
Enne siiatulekut oli mu kujutlus Eestist väga hägune. Ma ei
osanud ette kujutada selliseid
maalilisi vaateid – siinne loodus,
metsad ning maastik meeldisid
mulle väga. Otepää tun-dus
väga armas ja võluv. Samuti
Tartu oma väljakute, aedade

P

ning kunstiteostega. See tekitas
kindla soovi enne Eestist lahkumist ka Tallinna külastada.
Prantsusmaa ja Otepää turismiinfokeskuste suurim erinevus
on inimestes, kes neid külastavad. Prantsusmaal on enamus
turiste Belgiast, Hollandist,
Saksamaalt, Inglismaalt, Itaaliast
ja Hispaaniast.
Otepää turismiinfokeskuses töötades kogesin juulikuu
jooksul, et enamus turiste on
Soomest, Lätist, Venemaalt
ning Saksamaalt. Kõik muu on
enam-vähem sama: informatsiooni andmine ning suveniiride müük.
Mõned kuud tagasi ei osanud ma isegi ette kujutada, et
tulen Eestisse. Nüüd ei kahetse ma sellest asjast päevagi ja
olen valmis tagasi tulema! See
on tõeline Euroopa pärl!
MARE RAID

rojekt „Loovuse laager erivajadustega
noortele” toimus 11.-13. juulil Otepää
Naisseltsi majas. Osalejad olid Otepää
Päevakeskusest, Valga Lastekodust ja Kuigatsi
kooli endised kasvandikud.
Reede hommikul sõitsime Sepatallu, kus sepp
Mart Salumaa (pidil) tutvustas meile sepatöö

Välisnoored tulevad
Otepääle värvima
MTÜ Eesti Pakendiringlus korraldab 3.-16.
augustini koostöös Tammiste hooldekodu
ja rahvusvahelise vabatahtlike organisatsiooniga Bauorden vabatahtlike laagri, kus
osalevad noored Prantsusmaalt, Belgiast
ja Saksamaalt. Laagris tehakse põhiliselt
remondi- ja värvimistöid, renoveeritakse
Tammiste hooldekodu mööblit, värvitakse
aedu. Samuti värvivad laagrilised üle avalikke
pakendikonteinereid mitmel pool Eestis.
Eeldatavalt ollakse Otepääl 12. augustil.
OT

Otepää rattamaratoni
võitis ülinapilt
Alges Maasikmets
Elion Estonian Cup 2008 rattamaratonide
sarja viienda etapi tasavägises lõpuheitluses
võttis kogenud Alges Maasikmets võidu Eesti
maastikukrossi tänavuse meistri Allan Orase
ees. Kolmas oli Caspar Austa.
Parim naisjalgrattur oli Ivanda Eiduka Läti
profitiimist Rietumu Banka, kes finišeerus
üldjärjestuses 86. kohaga.
9. Otepää rattamaratonile registreerus kokku 1859 rattasõpra, neist 1353 põhisõidule
ning 352 matkasõidule, lastesõitudes osales
154 last.
”Mõni kilomeeter enne finišit asfaldilõigul
üritas eest ära sõita Jaan Kirsipuu, kes
Apteekrimäe tõusul kustus. Seejärel tegi
kiirenduse Allan Oras, kuid sain ta 1 km enne
finišit kätte, sealt edasi oli meil kassi-hiire
mäng kuni lõpuspurdini, mis algas paarsada
meetrit enne lõpujoont. Võidust sain teada
hiljem, kui oli üle vaadatud fotofiniš,”, oli
Alges Maasikmetsa rahulolev kommentaar.
Suur tänu kõigile korraldajatele ja abilistele
ning Otepää valla elanikele, kes suhtusid
võistluste ajal mõistvalt liikluspiirangutesse.
Suur tänu ka maaomanikele, kelle maal
võistlusrada paiknes.
Otepää Rattamaratoni toetasid Uponor,
Tehvandi Spordikeskus, Lutsu Turismitalu,
Kääriku Puhke- ja Spordikeskus, Eesti
Kultuurkapital, vaibavabrik Oteks, UPM-Kymmene Otepää Vineeritehas, Karupesa Hotell,
Otepää vald ja Wõro Kommerts.
Peakorraldaja NEEME ERNITS

Luutiheduse mõõtmine
25. augustil klell 9-12 Otepää Kaubanduskeskuse apteegis (Lipuväljak 28).
Eelregistr. tel. 7663769.
Hind:125.-/ 150.Luutiheduse mõõtmist ja tervisealast konsultatsiooni saavad tellida ka asutused ja firmad.

Täpsem info tel.6013 767.

kunsti. Samuti näitas ja jutustas ta, kuidas elasid
meie esivanemad rehielamus sada aastat tagasi.
Hiljem läksime Otepää surnuaeda koristustööle.
Pärast seda toimus maalitund. Õhtul, kui telk
oli üles pandud, istusime ümber laua ja vestlesime.
Hoolimata järgmise päeva vihmasest hommikupoolikust, asusime teele Otepää seikluspargi poole. Julgemad ja agaramad seiklesid köitel
ja redelitel maa ja taeva vahel. Külastasime ka
Pokumaad, kus meid ootas sõbralik vastuvõtt.
Olime sattunud nagu muinasjutumaale. Käisime
ka Kuigatsi kooli juures, kus endised kasvandikud meenutasid oma kooliaega. Õhtu möödus
disko ja lõbusate mängudega.
Pühapäeva hommikul tegime klaasimaali. Siis
aga saabus jalgrattal ja paljajalu üllatuskülaline.
See oli luuletaja Contra, kes luges oma luuletusi
ja laulis oma laule.
Laager lõppes tordisöömise ja tänukirjade
jagamisega. Tänusõnad projekti rahastajatele
Hansapangale ja Soome Uudenmaa Martadele.
Täname koostöö eest Mart Salumaad,
Pokumaad, Otepää Seiklusparki, Contrat ja
Otepää Naisseltsi eesotsas Riita Aaderiga.
TRIINU KARTAU
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Tehvandil toimusid Euroopa
meistrivõistlused vibujahis

T

änavu Eestis korraldatud Euroopa
meistrivõistlused vibuhuvilistele ning
professionaalidele kujutas endast jahilaskmist maastikul.
Võistlejad lasksid elusuuruses loomakujude
pihta. Sihtmärke oli kokku 28 ja pikim kaugus,
kust märki tuli tabada, 55 meetrit. Võisteldi
neljas vanuseklassis: lapsed, juuniorid, täiskasvanud ja veteranid.
Märgid olid paigutatud nii, et vibuvõistlus

oli ka pealtvaatajatele põnev. Võistluste lõpupäeval said pealtvaatajad staadionil nautida
trikilaskmist.
Osalejaid tuli Otepääle Eestist, Lätist, Leedust,
Soomest, Inglismaalt, Austriast, Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Ungarist, Iirimaalt, Itaaliast,
Hollandist, Portugalist, Šotimaalt ja Šveitsist.
Eestit esindas kokku 75 võistlejat, kes jagunesid erinevatesse vibuklassidesse.

Vaat see oli laat!

nistuste võistlus ja liivalinnuse ehitamine, milles
väiksemad agaralt osalesid. Suuremate laste
rõõmuks oli poni kohale toonud Marge Land
Ojakalda talust. Olid ka mitmed õpitoad, kus sai
oma kätega palju huvitavat teha, proovida.
Kultuuriprogramm oli sisutihe ja huvitav,
pakkudes igale maitsele midagi. Avalauluga
esines rahvariides naisseltsi ansambel. Väga
ilusti kõlasid Evi Savi ansambli Relami laulud.
Kaunilt kõlas ka duett Viivi Alep ja Ellen Sokk.
Paljude südamed pani helisema kanneldaja
Ilmar Tiideberg. Rahvatantsuga esinesid Otepää
gümnaasiumi 5. klassi tantsurühm ja neidude
tantsurühm, rahvatantsurühmad Nuustaku,
nais- ja segarühm ning Vesiroos, juhendajad
Kaire Ojavee ja Angela Toome.
Peale selle esines kuni õhtuni ansambel Heino
Tartes ja sõbrad, kelle saatel võis igaüks, kes
soovis, ka ise tantsuplatsile astuda. Kogu päeva
juhtis rahvusooperi Estonia solist Alar Haak,
kes suutis ka kõige tuimema inimese naerma
panna.
Kultuurimaja pargist käis päeva jooksul läbi
väga palju rahvast. Küll kohalikku, küll külalisi.
Oli neid, kes käisid korra läbi ja lahkusid. Aga
oli palju ka neid, kes veetsid üritusel kogu päeva.
Ja see päev oli tõesti tore ja meeldejääv.
Selle eest võlgnevad Otepää inimesed tänu
naisseltsile töökale tiimile. Aitäh ilusa päeva
eest Otepää rahva nimel

ARVO SAAL
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3. august oli üks sisukas pühapäev Otepää linna
kultuuripargis, mille korraldas Otepää Naisselts
koostöös kultuurikeskusega. See oli rahvamuusikapäev koos käsitöölaada ja roosinäitusega.
Seekordne üritus oli arvult juba 12., aga populaarsuselt ja osavõtult parim, mida senimaani Otepääl on korraldatud. Siinkohal peab
ära märkima korraldustoimkonda Otepää
Naisseltsist eesotsas esinaise Riita Aaderiga,
suurt, hästi kooskõlastatud tiimitööd. Õnneks
vedas ka ilmaga. Kuuldavasti mujal sadas,
otepäälased aga said nautida tõeliselt kaunist
päeva.
Laadal oli hulgaliselt pakkuda kudumeid,
heegeldatud linikuid ja tikitud tooteid, patju,
ning suuri lapitekke. Raamatud, maalid, ehted,
meespoolelt oli palju puidust käsitööd.
Oli ka aiasõpradele mõeldud. Müüjad oli
vaat et paremini esindatud kui Otepää aianduslaatadel, mis viimasel ajal kahvatuma kipuvad. Põltsamaa Roosiaed müüs roosiistikuid, oli
püsililli ja viljapuu- ning marjapõõsaistikuid.
Naisseltsi korraldusel ja rahastamisel valmis
kultuurikeskuse parki linna laste rõõmuks ilus ja
suur liivakast. Selle kinkis naisselts koos mänguasjadega linna lastele. Loodame, et mänguasjad
ja liivakast püsivad kaua.
Lastele oli mõeldud veel. Toimus asfaldijoo-

SILVIA LÄNIK

Elion pakub Otepää vallas
kvaliteetset traadita internetti
Elionil on Valgamaal 2 traadita interneti tugijaama, mis tagavad kiire ja stabiilse püsiühenduse nendele maakonna
elanikele, kelleni kaabel ei ulatu. Elion on ka Otepää valda Tehvandi hüppetorni otsa paigaldanud tugijaama, millest
15 km raadiuses asuvates kodudes on võimalik kasutada kvaliteetset WiMAX tehnoloogial põhinevat traadita internetti.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita interneti oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete
traadita interneti teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide lisandumisel, siis Elioni poolt pakutavat
teenust see ei mõjuta ning ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traadita
interneti kiireim allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpElioni traadita interneti
sasti kõiki peamisi toiminguid internetis.
kuutasud ning alla- ja üleslaaTeenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks näha
dimiskiirused on järgmised:
kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna kõikvõimalikud vaadet
256/128 kb/s
295 kr
piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi. Enne teenu512/128 kb/s
395 kr
sega liitumist viib Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus
1 Mb/s/ 256 kb/s
495 kr
vastab nõuetele, paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade. Paigaldamine on
Seadme üür
150 kr
kuni 15. septembrini tasuta.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

AMETLIK INFO

PALUPERA

Põrsas-CUP 2008

Palupera vallavalitsuses
20.06.2008 :
Peeti võimalikuks Nõuni külas Uue-Tüki kinnistu nr 1916540 katastritunnusega 58202:002:1420
jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt:
Uue-Tüki katastriüksus, suurusega 8950 m², sihtotstarve elamumaa ja Poku katastriüksus, suurusega 1635 m², sihtotstarve elamumaa.
Väljastati Nõuni külas Uue-Tüki kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatud Poku katastriüksusele planeeritavate hoonete projekti koostamiseks
projekteerimistingimused.
Arvestades külaelanike kollektiivset avaldust mobiilsidemasti püstitamise vastu tunnistati kehtetuks
Palupera vallavalitsuse korraldus nr 2-1/136 „Pro
jekteerimistingimuste väljastamisest Suure-Pritsu
kinnistule mobiilsidemasti projekteerimiseks”.
Peeti võimalikuks Pastaku külas Tohu kinnistu nr
22140 katastritunnusega 58201:001:0260 jagamist
kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: Tohu
katastriüksus, suurusega 21,44 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa ja Tohumetsa katastriüksus, suurusega 25,45 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Algatati Palupera valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise hankemenetlus, kinnitati hankedokumendid ja määrati
hankemenetluse ajutine komisjon. Viiele juriidilisele isikule (AS Pöyry Entec, OÜ Artes Terrae,
OÜ Hendrikson ja Ko, AS Projekteerimisbüroo
Maa ja Vesi, Aabenest OÜ) tehtud pakkumuse ettepaneku järgseid pakkumusi oodatakse hiljemalt
8.septembril 2008 kell 14.00.
Määrati Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 26.06.08
toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku
Palupera valla aktsionäri õigusi teostavaks isikuks
valla maakorraldaja Tõnu Kukk.
Anti viis ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas 3028 krooni, üks ühekordne toetus 300
krooni ja üks matusetoetus 2000 krooni.












P

äike säras laupäeva,
28. juunil hommikul
üle puude latvade, kui
Nõuni palliplatsile hakkas
kogunema külarahvast.
Põhjuseks oli juba neljandat aastat toimuv võrkpalliturniir „Põrsas Cup 2008“.
Väikese viivituse järel said
kõik osalejad kirja ja põnev
mäng läkski lahti. Osalejad
olid põhiliselt kohalikud

või siis Nõuni küla juurtega
võrkpallurid, oli ka osavõtjaid Otepäält ja Tartust.
Kuigi sel aastal ei olnud
naismängijaid väga rohkelt,
kiidan eriti meie turniiril juba mitmendat korda
osalenud Liisi ja Kerlit.
Korraldajate rõõmuks
oli imeilus ilm terve päeva,
vastupidiselt lubatud ilmateatele. See tekitas rahulolu
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pealtvaatajates ja võitlusvaimu võistlejates.
Mängud, mis lõpupoole
olid üha tasavägisemad, jõudsid finaalis isegi kolmekümne punktini, vastupidiselt
tavapärase kahekümneviie
asemel.
Turniiri süsteemi järgi 6
punkti kogunud tiim, koosseisus Toomas Raak, Neeme
Ernits ja Silver Liivamägi,
mängisid vapralt oma turniirivõiduni. Viimase mängu
ajal said võitjad koos külarahvaga juba keha kinnitada. Küll maitsesid hästi grillimeistri tehtud sašlõkk ja
vorstikesed.
Ürituse lõppedes anti
võitjatele traditsiooniline
peavõit, mis oli auhinnalauale jõudnud kohaliku talumehe laudast.
Samas ootas teise koha
omanikke pehme ja karvane
üllatus jänese näol. Osalejad
kiitsid kordaläinud üritust
ja korraldajad lubasid jätkata samas vaimus ka järgmisel
aastal. Ilusat ilma ja võistluste
järgset melu jagus veel hiliste
õhtutundideni.
Täname kõiki toetajaid ja
osalejaid!
RUTA REIM, Nõuni külaselts



04.07.2008:
Väljastati projekteerimistingimused OÜ
Jaotusvõrgule elektrivarustusega liitumise projekteerimiseks:
Nõuni külas Toidutare kinnistule, Nõuni külas
Muna kinnistule, Nõuni külas Järvesalu 10 kV
92-95 mastivahe õhuliini demonteerimisele ja
maakaabli asendamisele, Neeruti külas Kangro
kinnistule, Neeruti külas Kivistiku kinnistule,
Makita külas Nuki kinnistule, Makita külas Aasla
kinnistule, Räbi külas Raiga 2 kinnistule, Palupera
külas Palupera 15/10 kV vahealajaama rekonstrueerimistöödele, Miti külas 10 kV maakaabelliini ja
kahe komplektalajaamale.
Väljastati kaeveluba OÜ Palu-Teenusele Nõuni külas
Nõuni reservpuurkaevu veetorustiku rajamiseks.
Väljastati elamu ehitamiseks ehitusluba kodanik
S.L-le Nõuni külas Poku kinnistule.
Väljastati elamu ehitamiseks ehitusluba kodanik
K.K-le Päidla külas Kalme kinnistule.
Väljastati projekteerimistingimused kodanik
D.K-le Pastaku külas Aru kinnistule veehaarde
puurkaevu rajamiseks.
Anti viis ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas 2886 krooni, üks ühekordne toetus 300
krooni ja üks matusetoetus 2000 krooni.
Tunnistati edukaks FIE Tõnu Kukk pakkumus
Tallimäe sahtkaevu remonttöödele.
Tunnistati edukaks OÜ MELIOR-M pakkumus
vallateede remonttöödele.
Kinnitati piiratud hankemenetlusega riigihanke
„Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse ehitustöö
teostaja leidmine” menetlusetappide hindamise
komisjoni protokoll 4. juulist 2008 taotlejate kvalifitseerimise ja väljavalimise kohta.

Toimus neljas Nõuni triatlon









Pähapäeval, 3. augustil toimus järjekordne
triatlon ümber Nõuni järve. Olgugi, et öösel
oli sadanud palju vihma, säras hommikul
päike ja ilm oli soe. Tuul küll natuke segas
ujumist.
Pärast peakohtunik Marek Uuemaa stardikäsklust tormasid kõik rajale. Võistlejatel tuli
läbida 150 m ujudes, 8 km jalgrattal ja 1,5 km
joostes. Kõige kiiremini läbis selle distantsi uue rajarekordiga 22,05 Hegri Narusk
Savernast. Temale järgnesid Lembit Uibo ja
Jüri Viks Nõunist.
Naistest võidutses Aili Popp Pukast ajaga
25,05. Järgnesid Kerli Rajaste Nõunist, Terje
Odamus Sauelt ja Ly Aunapuu Otepäält.
Tütarlastest võitis Mariliis Odamus Sauelt
Nõuni tüdrukute Merilyn Maraniku ja Kertu

Kulasalu ees. Noormehi esindas väga tublilt
võistelnud Martin Vaerand. Kõige väiksemate võistluse, kus polnud vaja ujuda, võitis
Ain Kutsar, järgnesid Stever Liivamäe ja Liis
Lehtmäe.
Lõpuks peeti väike piknik, autasustati parimaid diplomiga ja väikese meenega auhinnalaualt. Üheskoos tänati Palupera valda ja
Diili toetuse eest. Kõik andsid lubaduse, et
tulevad järgmisel aastal jälle.
Üritus läks korda, oli kena sportlik pärastlõuna.
Jääb loota, et järgmisel aastal, kui toimub
5. Nõuni triatlon, on ka kohalikke võistlejaid rohkem.
Nõuni piirkonna arendusjuht KALEV LÕHMUS











05.08.2008:
Kinnitati Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus
58202:002:1210 detailplaneeringu lähteseisukohad.
Algatati Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus
58202:002:1210 detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks,
maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude




Päidla järvestikku kuuluvate Väikejärve, Mõisajärve, Kalmejärve, Uibojärve, Kõverjärve ning Mõrtsukjärve
vaheliste ühenduskraavide puhastamine

Toetuse saaja – MTÜ Päidla Rüütlimõis, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti reg.nr. 111.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi Veemajanduse alamprogrammist.
Komisjoni otsusega 20.06.2008 eraldati Päidla
järvestikku kuuluvate järvede ühenduskraavide
puhastamiseks 626 900 krooni.
Projekti lõpp – oktoober 2008.
17. augustil algusega kell 17.00 Hellenurme

maakultuurimajas teater.
Kambja näitering Püünelind esitab naljamängu
“Miljon tõbi”. Lavastaja Jaan Aitaja. Pilet 30
krooni.
24. augustil algusega kell 15.30 Hellenurme

mõisapargis Taasiseseisvuspäevale pühendatud
kontsert. Esinevad Hellenurme rahvatantsijad
ja kõhutantsijad, Elva line-tantsijad ning laulja
Toivo Nikopensius. Üritus tasuta. Vihma korral
Hellenurme kultuurimajas.

Noorte OMAALGATUSLIKE ÜRITUSTE,
tegevuste teostumine
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga
Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga
Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu
alusel eraldati riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele
ühisürituste, tegevuste teostumiseks 16 006
krooni. Korraldatakse 9 ühisüritust – Tartusse
kinno, TÜ ajaloo muuseumi muuseumitundi,
Eesti Põllumajandusmuuseumi rukkimaarjapäevale ja jõuluprogrammi külastusele, Elistvere
Loomaparki, Vellaverre seiklusmatkale ja Pühajärve Puhkekeskusesse bowlingut mängima ja 2
sportlikku turniiri – lauatennises ja tänavakorvpallis.
Üritusel osalenud noored kajastavad jooksvalt
üritusi kohalikus ajalehes, valla veebilehe lingil ja
piltidena, mida saab kasutada peagi remonditud
noortekeskuse ruumides seinal, almanahhis.
Planeeritud kohtumisel Otepää noortekeskuse
noortega-noortejuhtidega ja Palupera põhikooli
õpilaste-õpetajatega antakse ülevaade pildis-sõnas kogu projektist ja noortekeskusest üldse.
Projekti lõpp – 30. detsember 2008. a.

AMETLIK INFO
lahenduse koostamine, tuleohutuse tagamine, servituutide vajaduse määramine ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Planeeritava ala suurus
on 0,2304 ha. Detailplaneeringu koostajaks määrati
korraldaja ettepanekul Projekteerimisbüroo Maa ja
Vesi AS (10033667). Detailplaneeringu kehtestaja
on Palupera Vallavalitsus aadressil Hellenurme
küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 502.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nõuni
maakultuurimajas 19. augustil 2008.a.kell 10.00.
Jäeti algatamata Toidutare kinnistu nr. 317640
katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus
58202:002:1210 (Valgamaal, Palupera vallas,
Nõuni külas) detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Algatamata jätmise
põhjendus – planeeringuga ei kavandata olulise
keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale.
Valgamaa Keskkonnateenistus nõustus Palupera
Vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel seoses nimetatud detailplaneeringu
koostamisega.
Peeti võimalikuks Makita külas Mäe-Kuigu
kinnistu jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks
järgnevalt: Erametsa katastriüksus 20,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja Muistse katastriüksus
7,55 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Väljastati ehitusluba A.P-K-le Nõuni külas Anne
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba OÜ Jaotusvõrgule
Astuvere külas Lepiku-Astuvere 10kV õhuliinile.
Nimetati Hellenurme külas Mõisalaane kinnistuga piirnev vaba maa Mõisatiigi katastriüksuseks,
suurusega 22136 m², sihtotstarve maatulundusmaa. Anti nõusolek Mõisalaane kinnistu omanikule
A.K-le Mõisatiigi katastriüksus liita Mõisalaane
kinnistuga. Kinnitati Mõisatiigi katastriüksuse maksustamishind.
Anti kaks ühekordset toetust kogusummas 600
krooni, üks matusetoetus 2000 krooni, kaks sünnitoetust a´2000 krooni ja kaks ühekordset toetust
lapse aastaseks saamisel a´1500 krooni.
Kinnitati Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse ehitustöö teostaja leidmiseks väljakuulutatud
piiratud hankemenetlusega riigihanke nr 107000
pakkujate pakkumuste vastavuse kontrollimisel
tehtud komisjoni otsus ja eduka pakkumuse tunnistamise otsus (05.08.2008) AS TEVO osas.














OSALE
VVV suvises matkamängus
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kutsub osalema peredele, seltskondadele ja loodushuvilistele
mõeldud matkamängus.
Meie matkamängus osalemiseks on oluline
seikluslust ja osalemisrõõm. Osalemiseks tuleb
otsida ülesse ette antud punktid Elva puhkepiirkonnas ja VVV matkaradadel. Matkamängu võitjatele
rohkesti auhindu, osavõtjatele üllatused.
Matkamängu peaauhind on kanuumatk kümnele inimesele Elva jõel koos Mosina matkamaja
kasutamise ja piknikuga. Vt. ka teisi auhindu meie
kodulehelt.
Matkamängus osalemise tingimused leiad
kodulehelt http://www.vvvs.ee/91/?571. Info
sihtasutus@vvvs.ee või 5088 359.

Palupera küladevaheline
JALGPALLITURNIIR
Jalgpalli on mängitud Palupera mail juba aastakümneid ning mäng on populaarne nii noorte kui vanade
hulgas. Sellest tekkiski Raivo Pauskariga arutledes
mõte korraldada siinmail ka võistlused, kus saaksid
osaleda ümbruskonna jalgppallihuvilised. Võistkonna
võib kokku panna ühe või mitme küla peale. Kõige
tähtsam on osalemislust ja meeskonnavaim.
Võistlus toimub 20. augustil Raiga staadionil.
Võistkondade registreerumine algab kell 9.00, esimese
mängu avavile kõlab kell 10.00.
Mängitakse suurel väljakul ja võistkonnas on 11 väljakumängijat.
Tulge ja teeme koos vahva sportliku päeva!
Täpsem info telefonil 5139 071, Kalev Lõhmus

SÜNNID
Mirmi Maranik

20. juuni

8. august 2008

PUKA

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

Mälestuskivi valmis avamiseks

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses
Võeti vastu Puka vallas Meegaste külas asuva Kristini kinnistu
(katastritunnus 60802:003:1500) detailplaneering, mille eesmärgiks
on ca 23,88 ha suuruse maa-ala jagamine kruntideks, planeeritavate
maa-alade ehitusõiguse ja suvilate ehitamise määratlemine ning maaalade sihtotstarvete muutmine. Detailplaneeringu avalik väljapanek
on Puka vallavalitsuses tööaegadel ajavahemikul 15. august kuni 29.
august 2008.
Kinnitati Puka Keskkooli direktori ametisse Tõnis Mark.
Juulis maksti toimetulekutoetust viiele, sünnitoetust 3000.- krooni
ühele ja 5700.- krooni ühekordset toetust üheksale isikule.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Puka alevikus
Otepää mnt 10 maaüksus, suurusega 7271 m².
Muudeti Puka Vallavalitsuse 22.12.1998 korraldust nr 468.





M

älestuskivi legendaarsele õpetajale Elise Saarele ootab avamist Puka kooli aastapäeval,
23. augustil.
Võrumaa kivisepad Madis Mark ja Margus
Kurvits lõpetasid oma töö ning 800 kilogrammi kaaluva kivi tõi Pukka vilistlaskogu
juhatuse liige Kalle Põldmägi. Tänu temale ja tema abilistele valmis Puka kalmistul
ka mälestuskivi alus – vundament, millele

kivi paigutati.
Mälestuskivi kavandas Elise õpilane,
Puka kunstikooli juhataja Esti Kittus.
Tema hoidis kivi valmimisel silma peal
ja käis mitu korda Võrumaal, et tulemus
saaks täpselt niisugune, nagu mõeldud.
Tänu kultuurkapitalile, vilistlastele,
sponsoritele ning endistele õpetajatele ja
töötajatele on peaaegu kogu mälestuskivi jaoks vajalik raha koos. Vilistlaskogu





Puka vallavolikogus



Kinnitati Puka valla 2007. aasta majandusaasta aruanne.
Kinnitati Puka Kunstikooli põhimäärus.

Laupäeval, 9. augustil algusega kell 12.00 toimub Puka

rahvamaja pargis Puka, Tõlliste ja Sangaste valla eakate suvepäev. Olete oodatud kuulama, vaatama ja osalema. Üritus on
tasuta.
Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil kell 20.00

ESTI KITTUS

toimub Puka rahvamaja pargis ÖÖLAULUPIDU. Osalevad koorid,
ansamblid ja Pühajärve puhkpilliorkester. Pidu lõpeb ilutulestikuga. Üritus on tasuta.

SÜNNID
Sandra Eller

6. juuli
Mälestuskivi enne seda, kui kivisepp Margus Kurvits hakkas teksti raiuma.

„Laulge kaasa“ esmakordselt Pukas
Ilusa päiksepaistelise pühapäeva varahommikul vuras Puka rahvamaja juurde ETV
buss. Hakati ettevalmistusi tegema saate
“Laulge kaasa” lindistamiseks.
Keskpäevaks, saate lindistuse ajaks oli kogunenud
palju rahvast, kes kõik tulid toimuvast osa saama.
Hakatuseks lauldi koos Reet Linnaga: Õige pea astus
publiku ette laulja Nele-Liis Vaiksoo. Pargipuude alla
kogunenud tundsid end nagu laulupeol, sest laul kõlas
nii paljude inimeste suust tõesti võimsalt. Tundus,
et rahvale meeldis, sest kes oli tulnud kohale, see ka
kaasa laulis.
Saate tegijatele jäi Pukka sõites silma, et siin hoolitsetakse oma kodude ümbruse eest, murud on hooldatud, õitseb palju lilli.

UUS RAAMAT
Aili Miks “Tulla ja Jääda.
Maie Niit ja Otepää lihatööstus”
Ilmus 2008.a. juunis. 100 lk. Kujundaja Riju Johanson. Illustreeritud fotode ja dokumentide koopijatega. Lisades
kasutatud allikad ja isikunimede register.
Öeldakse, et iga inimese elust saab kirjutada raamatu. Sama kehtib ka iga ettevõtte sünni- ja arenguloo
kohta. Kohalik ajakirjanik võttis firmajuhi soovil kirjasõnas läbi käia ja lühidalt kokku võtta kaks elulugu: firma

UUS PLAAT
Pühajärve Puhkpilliorkester – 85.
Dirigent Arno Antoni juhtimisel on 17liikmeline orkester plaati mänginud 11 lugu. Autoritest nimekamaid:
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Reet Linna esitatud küsimustele Puka
spordi- ja kultuurielu kohta vastas vallavanem Heikki Kadaja. Topiste tegemisest
ja maaelust rääkis lühidalt Aare Jaama,
kellel oli kaasa võetud karuott (topis).
Selle saate mõte ongi paikkonna tutvustamine. See,
et inimesed saaksid koos lõbusalt aega veeta ning
muidugi ka pärast end teleekraanil näha.
Tänan Puka vallavalitsust ja volikogu, kelle heakskiidul ja toetusel üritus teoks sai. Seda võime öelda
küll, et Puka jäädvustas end Eestimaa kaardil.
Pukas salvestatud saadet saab ETV ekraanil näha
laupäeval, 6. septembril algusega kell 20.30.
Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

looja Maie Niidu ja tema loodud ettevõtete lood 17 aasta
jooksul.
1990. aastal Tartust Otepääle
saabunud, kuldsesse keskikka
jõudnud naise suur unistus
oli midagi ISE luua, ISE vastutada. Tahtis teha Otepääle
oma vorstitööstust. Endised
kolleegid Tartust ja mitmed
tollased Otepää juhidki pidasid unistajat kiiksuga vanainimeseks! Nüüdseks on Vana-Otepääl tegutsemas
euronõetele vastav väiketööstus ja Otepääl tütarfirma Karni-Voor firmatoodete kaupluse, kohviku, külalistemaja ja saiatööstusega.

Antonio Vivaldi, Johann
Sebastian Bach, Charles
Gounod jt. Heli: Priit Alvre. Salvestatud Viljandi
Muusikakooli Orkestrimajas 10.05. 2008. a.

pangaarvetele saab veel teha annetusi,
märgusõna “mälestuskivi”.
Kõik Puka kooliga seotud inimesed
ja teised huvilised on teretulnud osa
saama pidulikust avamisüritusest kell
16.00 Puka kalmistul. Buss kalmistule
väljub koolimaja eest kell 15.45.

Tänusõnu ja üllatusi
23. augustil tähistab Puka kool oma 240.
sünnipäeva. Kell 18.00 algab koolimajas aktus, kus muu hulgas õnnitletakse
esimest kuldlendu ja tänatakse kauaaegseid õpetajaid.
Registreerimisega alustatakse kell
15.30. Vaadata saab mitmeid näitusi,
kuldlennu kuldsed aastad on stendile
paigutanud I lennu lõpetanud Milvi Liiv.
Lisaks traditsioonilisele lendude pildistamisele on seekord plaanis ka ühispildi tegemine.
Bänd hakkab tantsuks mängima kell
21.00. Mängude vaheaegadel kavandavad vilistlased üllatusi.
Kuni 10. augustini on osalustasu 150
krooni, hiljem 200 krooni; pensionäridel 100 krooni. Osalustasu saab kanda
MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu pangaarvetele: 221038663625 (Hansapank) või
10220078887012 (SEB), märgusõna
“osalustasu”. Mälestuskivi maksumust
osalustasudest ei kaeta!
Lisainfot tasub vaadata kooli kodulehelt http://puka.edu.ee või küsida eaadressil vilistlane@puka.edu.ee
PUKA KOOLI VILISTLASKOGU

Puka vald Viiratsi vallas
Kalmetul
XXXVII Võrtsjärve suvemängudel
Laste pendelteatejooksus saavutasid kolmanda koha Arette Riis, Kaari Tilga,
Kati Kõiv, Janeli Lilleallik, Kaidi Possul,
Kaidar Kingo, Agris Possul, Reeno Sööt,
Siim Frantz ja Kevin Pedajas.
Täiskasvanute pendelteatejooks – V
koht – Karin Kõiv, Inger Zimmer, Kristi
Nagla, Leelo Jegorova, Andrus Looskari, Lauri Looskari, Valmet Vaht ja Ingemar Liigand.
Kalapüük – III koht – Andres Orastu ja
Kalev Brikker.
Paintball – III koht – Aire Jaama, Leelo
Jegorova, Karel Jaama, Rannus Prii ja
Vahur Sillaots.
Laste rahvastepall – II koht – Kertu Tilga,
Merlicande Lehtsaar, Birgit Loos, Birgit
Hainsalu, Karel Romet Pedajas, Kaimar
Koslov, Pärt Kuvvas ja Karel Tilga.
Naiste võrkpall – III koht – Kaire Kuvvas,
Rita Vaht, Kristiina Kopli, Anneli Hark,
Piret Müür, Terje Kartau, Eva Ojakivi ja
Kai Kadaja..
Mälumäng – VI koht – Eerik Müts, Agur
Ostrak, Anu Ostrak ja Ants Kallis.
Petank – IV koht – Ene Aigro, Maarja
Aigro ja Kunnar Vahi.
Skulptuur – IV – Helina Kangro.
Vibulaskmine – II koht – Inger Zimmer,
Henno Kets ja Priit Hainsalu.
Vallajuhid – IV-V koht – Heikki Kadaja ja
Heldur Vaht.
Köievedu – III koht – Priit Hainsalu, Janar Mekk, Toomas Juus, Kaido Rebane,
Uko Uibopuu ja Enno Pung.
Saapavise – II koht – Piret Müür, Margus
Kübar ja Andrus Looskari.

Kergejõustikus saavutati üldkokkuvõttes
kolmas koht.
N 20-34
100 m – Inger Zimmer III,
Leelo Jegorova V ;
800 m – Inger Zimmer II , Diana Prii III
Kaugushüpe – Kristi Nagla I, Karin Kõiv
III, Inger Zimmer V
Kuulitõuge – Kristi Nagla II,
Leelo Jegorova V, Inger Zimmer VI
N 35-44
100 m – Piret Müür II
Kaugushüpe –
Piret Müür II
Kuulitõuge –
Piret Müür II
N alates 45 a
60 m – Rita Vaht II
500 m – Rita Vaht I
Kaugushüpe – Rita Vaht II
Kuulitõuge –
Rita Vaht I
M 20-39
Kaugushüpe – Andrus Looskari III
Kuulitõuge – Jaanus Hiiemäe II,
Margus Kübar III Andrus Looskari IV
M 40-49
100 m – Sven Maschorov I
1500 m – Sven Maschorov II
Kaugushüpe – Sven Maschorov II
Kuulitõuge – Sven Maschorov V, Kalev
Kaseväli VI
Täname kõiki osavõtjaid ning soovime
neile häid kordaminekuid!
VALLAVALITSUS
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

8. august 2008

SANGASTE

AMETLIK INFO
Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Brunof
Toomsalule Ädu külas asuval Toomsalu kinnistul
elamu ehitusprojekti koostamiseks, osaühingule
Jaotusvõrk Restu külas asuval Endu kinnistul elektri
maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks, osaühingule Jaotusvõrk Ädu külas asuval Raua kinnistul
elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks,
osaühingule Jaotusvõrk Tiidu külas asuval KesaAgro kinnistul elektri maakaabelliini ehitusprojekti
koostamiseks, Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas
Biotiigi kinnistul asuva reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, Guido Taliarule Ädu külas
asuval Aalte kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks, Rando Undrusele Restu külas asuval UusLaksi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks,
osaühingule Jaotusvõrk Pringi külas asuval Sepatare
kinnistul elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks ja osaühingule Jaotusvõrk Pringi külas asuval
Lohu kinnistul elektri maakaabelliini ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Helju Kõivule Mäeküla külas
Rahula kinnistul asuva kuur-garaaži rekonstrueerimiseks, Andres Šamarinile Sarapuu külas asuval
Männa kinnistul teraviljahoidla püstitamiseks, JaakJohannes Makkele Tiidu külas Musumäe kinnistul
asuva elamu rekonstrueerimiseks, Väino Kängsepale
Sangaste alevikus Matto kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks, Kaido Tambergile Lauküla külas Kösti kinnistul asuva tiigi rekonstrueerimiseks,
osaühingule Jaotusvõrk Ädu külas asuval Pedaku
kinnistul elektri maakaabelliini ja mastalajaama
ehitamiseks, Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas
Biotiigi kinnistul asuva puhastusseadmete hoone
rekonstrueerimiseks, Sangaste Vallavalitsusele
Keeni külas Biotiigi kinnistul asuva reoveepuhasti




rekonstrueerimiseks, Brunof Toomsalule Ädu külas asuval Toomsalu kinnistul elamu püstitamiseks,
osaühingule Jaotusvõrk Tiidu külas asuval Kesa-Agro
kinnistul elektri maakaabelliini ja komplektalajaama
ehitamiseks, Andrus Talvele Lossiküla külas asuval
Hiie kinnistul elamu püstitamiseks, Pille Roometsale
Restu külas asuval Uus-Laksi kinnistul elamu püstitamiseks, sihtasutusele Sangaste Loss Lossiküla külas
Lossihalduse kinnistul asuva tõllakuuri rekonstrueerimiseks, sihtasutusele Sangaste Loss Lossiküla
külas asuval Lossihalduse kinnistul lossipargi rajamiseks, Sangaste Vallavalitsusele Lossiküla külas asuval
Lossipargi kinnistul parkla rajamiseks ja osaühingule
Jaotusvõrk Ädu külas asuval Raua kinnistul elektri
maakaabelliini ja mastalajaama ehitamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule
Jaotusvõrk Lauküla külas asuva Tuisu kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele
Sangaste alevikus Biotiigi kinnistul asuva aereerimisjaama kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele
Sangaste alevikus Biotiigi kinnistul asuva reoveepuhasti kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele
Sangaste alevikus Vallamaja-Nooruse-Biotiigi lõigul
asuva kanalisatsioonitorustiku kasutuselevõtuks ja
osaühingule Jaotusvõrk Mägiste külas asuva Mägiste
alajaama elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
Määrati Lossiküla külas asuvate Kaugemaa ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2 ha, Lauküla
külas asuva Jõekääru ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 19 857 m², Lauküla külas asuva
Looallika ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 17 517 m² ja Kurevere külas asuvate VäikeTuurna ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 18 453 m².
Anti nõusolek Lossiküla külas asuva Kaugemaa
maaüksuse 2 ha suuruse maa erastamiseks Albert
Kallasele ja Lauküla külas asuva Jõekääru maaüksu



se 19 857 m² suuruse maa erastamiseks osaühingule
Lossihaldus.
Nõustuti Kurevere külas asuva 18 453 m² suuruse
Väike-Tuurna maaüksuse riigi omandisse jätmisega
Lembit Stambergi omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse hoonestusõigus.
Nõustuti Tiidu külas asuva Kesa-Agro katastriüksuse, Saekaatri katastriüksuse ja b katastriüksuse liitmisega üheks katastriüksuseks nimega Kolmimäe.
Nõustuti Restu külas asuva Haabvere katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega
Haabvere ja Jõetaguse ja Vaalu külas asuva Vähi
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks
nimedega Tammetõru ja Vähi.
Riigihanke “Keeni reoveepuhasti rekonstrueerimine” pakkumismenetluses tunnistati vastavaks T.M.
Dwelling OÜ, Kommunikatsiooniehitus OÜ ja Wesico
Project OÜ pakkumused. Riigihanke edukaks pakkumuseks tunnistati Wesico Project OÜ pakkumus
maksumusega 3 500 000 krooni.
Riigihanke “Keeni Põhikooli ventilatsioonisüsteemi
osaline rekonstrueerimine” pakkumismenetluses tunnistati vastavaks OÜ Ravelton pakkumus. Puudulikult
esitatud dokumentide tõttu lükati tagasi OÜ REM
Km Ja OÜ Stripeline pakkumused. Riigihanke edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Ravelton pakkumus
maksumusega 1 500 000 krooni.
Kinnitati osaühingu Sanva 2007. a majandusaasta
aruanne.
Anti Hansa Ilutulestikud osaühingule luba ilutulestiku korraldamiseks 27. juulil kell 00.00-00.15
Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil.
Eraldati vallaeelarves kultuuriprojektide toetamiseks ettenähtud vahenditest 3001.90 krooni Keeni
kantritantsurühma osalemiseks Eesti IX Linetantsu
Festivalil.






2008. aasta majanduslike huvide
deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:
1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga
aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number; 6. Riiklikku
registrisse kantud sõidukid: sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad ja muud
väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus; 8. Pangaarved: pank, arve
liik ja nende arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus
ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 10. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 12. Deklaratsiooni koostamise
kuupäev.

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised
majanduslike huvide deklaratsioonid:
SANGASTE VALLAVOLIKOGU LIIKMED
1. Arvo Kõiv 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub.
5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 674640 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 1319940 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto Audi 80, v.a. 1991
(abikaasade ühisvara); Sõiduauto Toyota Avensis Verso, v.a. 2002 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve. 9. Ei ole. 10.
Eesti Vabariik 187 848 krooni. 11. AS ATKO Liinid bussijuhi töötasu;
vanaduspension. 12. 21.04.2008
1. Katrin Kõiv 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub.
5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1442440 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 764340 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 1163940 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1345740 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 5040 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
1759340 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 1915840 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1865940 (abikaasade ühisvara).
6. Sõiduauto Suzuki Leana, v.a. 2006 (abikaasade ühisvara); sõiduauto
Land Rover, v.a. 2000 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Hansapank
arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Puka
Kultuurimaja ringijuhi töötasu. 12. 29.05.2008
1. Tatjana Laadi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub.

5. Korteriomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1706840 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto Jeep Cherokee, v.a. 1990 (abikaasade
ühisvara). 7. OÜ Laadi&Kõrgesaar 1 osa, 20 000 krooni, koguväärtus
20 000 krooni. 8. Hansapank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve.
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. OÜ Laadi&Kõrgesaar perearsti töötasu. 12.
24.04.2008
1. Aiki Martinson 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4.
Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1496840;
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 723840. 6.
Sõiduauto Volkswagen Passat, v.a. 1991; sõiduauto Opel Vectra, v.a.
1996. 7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve. 9. SEB Pank 30 169 eurot.
10. Ei ole. 11. OÜ Harlan Baltic logistiku töötasu. 12. 27.04.2008
1. Andres Palloson 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4.
Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 715740.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Õru vallavanema töötasu. 12. 08.04.2008
1. Ivo Pill 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Ei ole. 6. Sõiduauto Ford Mondeo, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara). 7.
Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. EELK Sangaste Püha Andrease Koguduse õpetaja tasu;
Tsirguliina Keskkooli õpetaja töötasu. 12. 30.05.2008
1. Virgo Roose 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub.
5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1546640. 6.
Sõiduauto Volkswagen Jetta, v.a. 1989; sõiduauto M-2140, v.a. 1986;
sõiduauto Volkswagen Passat, v.a. 1995 (abikaasade ühisvara). 7. AS
Sangaste Linnas 25 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 2500 krooni. 8.
Hansapank arveldusarve; Hansapank väärtpaberiarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. AS Laatre Piim loomaarsti töötasu;
füüsilisest isikust ettevõtja tulu (veterinaarravi ja -profülaktika). 12.
30.04.2008
1. Einar Toomemägi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4.
Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 466840,
1/2 osa kaasomandist. 6. Sõiduauto Audi 80, v.a. 1990; sõiduauto
Volkswagen Transporter, v.a. 1992; sõiduauto Opel Vectra, v.a. 1993.
7. Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve. 9. Hansapank 329 767 krooni.
10. Ei ole. 11. AS Sangaste Linnas operaatori töötasu. 12. 08.05.2008
1. Rando Undrus 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4.
Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
1346040, 1/2 osa kaasomandist; maatulundusmaa Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 2003840 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 2278640 (abikaasade ühisvara);
korteriomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1819940 (abikaasade
ühisvara). 6. Ei ole. 7. SEB Progressiivne Pensionifond 4849 osakut,
koguväärtus 79068 krooni; SEB Aktiivne Fondifond 798 osakut, ko-

Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas
4000 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümne
viiele isikule kogusummas 23 764 krooni.
Määrati juunikuu toimetulekutoetus neljateistkümnele isikule kogusummas 17 007 krooni ja
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
400 krooni.
Määrati juulikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele isikule kogusummas 21 639 krooni ja
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
400 krooni.
Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümnele isikule kogusummas 9527 krooni.










Sangaste vallavolikogus
Kinnitati Sangaste valla 2007. a. majandusaasta
aruanne.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Keeni
külas asuv 2 ha suurune Piiri maaüksus.
Kehtestati korraldatud jäätmeveo rakendamise
kord.
Volitati Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma
korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamisega
seonduvaid haldusülesandeid.
Otsustati võõrandada sihtasutusele Sangaste
Loss Lossiküla külas asuv Lossipargi kinnistu ja
Presnikovi järve kinnistu.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Lauküla
külas asuv 17 517 m² suurune Looallika maaüksus.










guväärtus 7398 krooni. 8. Hansapank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve; SEB Pank krediidiarve. 9. SEB Pank 3693 eurot; SEB
Pank 94 600 eurot. 10. SEB Ühisliising 221089 krooni. 11. Maksu- ja
Tolliameti Lõuna Maksu- ja Tollikeskuse osakonna juhataja töötasu.
12. 29.04.2008
1. Aavo Vällo 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub.
5. Ei ole. 6. Sõiduauto Toyota Carina E, v.a. 1997 (abikaasade ühisvara).
7. AS Silva-Agro 2100 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 210000 krooni.
8. Hansapank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Hansapank
133 000 krooni. 10. OÜ Viinamäe Teenused 240 000 krooni. 11. AS
Silva-Agro juhataja töötasu. 12. 30.04.2007
SANGASTE VALLAVALITSUSE LIIKMED
1. Ruth Muttik 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Vallavalitsus. 4. 1200
krooni. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1202240
(abikaasade ühisvara); elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
1549040, 1/3 osa kaasomandist (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa,
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 949840 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1497040 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 1788540 (abikaasade ühisvara); korteriomand Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 2296740 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto Ford
Escort Turnier, v.a. 1997 (abikaasade ühisvara); veoauto GAZ 53-14, v.a.
1987 (abikaasade ühisvara); veoauto IŽ-271511, v.a. 1988 (abikaasade
ühisvara); ratastraktor T-16, v.a. 1979 (abikaasade ühisvara); sõiduauto
kerghaagis MAZ 81144, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8.
Hansapank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Ühisliising 26 719 krooni;
Eesti Vabariik 29557 krooni. 11. Sangaste Pansionaadi juhataja töötasu.
12. 09.04.2008
1. Tõnu Saarman 2. Abivallavanem. 3. Sangaste Vallavalitsus. 4. 33.
aste, 13000 krooni. 5. Elamumaa Tartumaa Ülenurme vald, kinnistu nr
705204 (abikaasade ühisvara); elamumaa Pärnumaa Tahkuranna vald,
kinnistu nr 2472306 (abikaasade ühisvara); korteriomand Tartumaa
Ülenurme vald, kinnistu nr 1586704 (abikaasade ühisvara); korteriomand Võrumaa Võru linn, kinnistu nr 1739641 (abikaasade ühisvara);
ehitis Jõgevamaa Põltsamaa linn (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto
VAZ 2121, v.a. 1983 (abikaasade ühisvara); sõiduauto VAZ 2121, v.a.
2003 (abikaasade ühisvara); sõiduauto Audi A4, v.a. 2000 (abikaasade
ühisvara). 7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve; Hansapank arveldusarve.
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 21.04.2008
1. Diana Sarapuu 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Vallavalitsus. 4.
1200 krooni. 5. Elamumaa Võrumaa Urvaste vald, kinnistu nr 1422241
(abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto VAZ 21063, v.a. 1990 (abikaasade
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve.
9. Ei ole. 10. SEB Pank 142 500 krooni. 11. Keeni Põhikooli direktori
töötasu. 12. 25.04.2008
1. Karmen Simmul 2. Raamatupidaja. 3. Sangaste Vallavalitsus. 4. 27.
aste, 8000 krooni. 5. korteriomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 2296440. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank arveldusarve. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 01.04.2008

8. august 2008

Sügisel Keeni põhikoolis kooliteed alustavad lapsed osalesid Lastekaitse Liidu projekti suveprogrammis, mis toimub 18. ja 19.
augustil Väike-Trommi turismitalus. Ürituse
eesmärk on laste, lastevanemate ja kooli
koostöö edendamine. Suveprogramm sai
rahalist tuge Lastekaitse Liidult, Eesti Kultuurkapitalilt, Keeni põhikoolilt ja lastevanemate omaosalusest.
Alustatakse 18. augustil kell 10.00 uue
koduga tutvumisega, jätkatakse ühise hommikuringiga ja seejärel alustatakse laagrielu.
Suuremat tähelepanu pööratakse sotsiaalsete oskuste kujundamisele, vanemate
abita kollektiivis toimetulekule. Ei unustata
ka loovtegevust ja kehalist aktiivsust. Käiakse matkal, osaletakse maastikumängul,
ujutakse, nuputatakse, tehakse näitemängu,
tuleb külalisi jne. Laager lõpeb 19. augustil
kell 17.30 lastevanematega kohtumisega ja
kokkuvõtete tegemisega. Loodame kohtuda
psühholoogiga, kes annab nõu, kuidas aidata last esimesel kooliastmel. Lapsevanemad
on oodatud igal ajal meie tegevust vaatama.
Suvelaagri meeskond soovib, et kõik Keeni kooli 1. klassi tulevad lapsed veedaksid
koos kaks mõnusat laagripäeva ja sügisel
algaks tore kooliaeg.
SAIMA TELL

Sangaste noorte tänu
Sangaste aleviku noored tänavad Raul
Nämi, kes noorte mureliku telefonikõne peale organiseeris võrkpalliplatsile kaks koormat liiva.
Sama päeva õhtuks oli kivisele ja konarlikule pinnasele veetud paks liivakiht.
Palliplatsi kasutavad aktiivselt 15-20 noort,
kes on õnnelikud ja tänulikud.

SANGASTE

Meeleolukas võistluspäev
Restus kandis numbrit 74
3. augustil toimus Restus
traditsiooniline spordipäev
oma tavapäraste aladega, kuid
väikeseid muutusi ja üllatusi
pakkus see siiski.
Kindlasti andis üritusele palju
juurde, et Margus Ader juhtis
tervet päeva. Paljud pealtvaatajad märkisid, et taoline energiline ja heatahtlik kommentaator annab pikale võistluspäevale palju juurde. Sel
aastal oli palju väikeseid lapsi
võistlemas. Mõni tegi võistujooksu vanemal käest kinni
hoides. See paneb mõtlema,
et peaks kõige pisematele
eraldi võistluse korraldama.
Kuid vanuserühmad on nagunii üsna vägivaldselt paika
pandud, kui vaadata kasvõi
veteranide rühmas võistlevate sportlaste vanusevahet.
Palju oli osavõtjaid näiteks
meeste odaviskes (18). Tuldud
oli isegi Tallinnast, Sakust,
Viljandist. Heameel oli näha
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“Tanukese” reis
Stokholmi

MERLE TOMBAK

Koolieelikute suveprogramm 2008

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

loomulikult neid, kelle nimi ja
nägu on tuttavad juba aastate tagant.
Päeva avasõnad ütles vallavanem Kaido Tamberg, rõhutades nende inimeste panust,
kes seda võistlust juba aastaid
on organiseerinud. Lipu heiskasidki spordisündmuse
kaks peaorganisaatorit Lauri
Nämi ja Mati Raudsepp ning
üks vanimaid osavõtjaid ja
Valgamaal kõigile teada jooksumees Kuno Rätsep.
Äärmiselt tore, et Lembit
Leppik oli taas peakohtunikuna nõus kaasa lööma ning
et Keeni kooli ja Sangaste
lasteaia õpetajad on juba
aastaid vabatahtlike kohtunikena pikal võistluspäeval
abistanud. Aitäh, Tiina Kukk,
Tiina Liivamägi, Saima Tell,
Maire Roio, Maie Vill, Eve
Karimõisa, Taivi Rästas, Heya
Lepa!
Rammumehe võistlus

pakkus väga põnevat vaatemängu. Tegemist on ju ikkagi võistlusega, kus selgitatakse Eestimaa parim vägimees.
Kõik võistlusalad olid põnevad ja konkurents tihe. Publik
sai sel korral pöialt hoida
oma kodukoha mehele Lauri
Nämile, kes selle suure ürituse organiseerimise kõrval ise
ka osales ning lõpuks Heinla
(I koht) ja Pungitsa (III koht)
vahel väga kõva teise koha
sai.
Restu spordipäeva ja
rammumehe võistlust toetasid Sangaste vallavalitsus,
Valgamaa spordiliit, Sangaste
Rukki Maja, Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp,
Landhaus, Restu karjäär,
Map omets, Valga Puu,
Sanwood.
Võistluspäeva protokoll
ilmub järgmises Otepää
Teatajas.

Mais oli “Tanukese” 25. aasta juubel. Seoses sellega
otsustasime teha isesendile kingituse. Meie juhendajal
Hiiel oli juba plaan valmis. Läheks õige reisile! Sihtpunktiks valiti suvine Stokholm.
6. juuni saabus kiiresti ja oligi aeg teele asuda, kes
bussiga, kes autoga. Kokku saime sadamas, et koos
laevale minna. Meie laev oli suur ja ilus Romantika.
Esimene mure – kuidas me oma kajutid üles leiame ja
sealjuures ära ei eksi.
Laevaga tutvumisel tingisid esimese peatuse mänguautomaadid. Kellel vedas, kellel mitte, kuid lõbu
oli laialt. Järgmine peatus – TAX FREE kauplused.
Käisime ka laeva tekil, nautisime mereõhku ja tõeliselt
kaunist päikeseloojangut.
Paljud ei saanud öösel magada. Üks kartis ülevalt
narilt alla kukkuda, teist häiris laeva kõikumine, kolmandat hirm, et äkki juhtub laevaga midagi.
Stokholmis tahtsime kuningalossi juures näha vahtkonnavahetust. Kuna keegi meist polnud enne Rootsi
pealinnas iseseisvalt käinud, siis saime päris palju ringi
ekselda. Jõudsime siiski õigel ajal kuningalossini. Vahtkonnavahetus oli kohe-kohe algamas. Väga huvitav
ning eriline vaatemäng.
Tutvusime ka lossiga ja siis suundusime kesklinna.
Otsustasime Stokholmi poodidegagi tutvuda. Oli ju
vaja kodustele midagi kaasa osta. Peale shoppamist
olime nii väsinud, et tahtsime juba laevale tagasi.
Seal ootas rikkalik õhtusöök ja kajutid koos koikudega. Oli väga mõnus pikali visata ja jalgu puhata.
Õhtuseks showprogrammiks olid kõik jälle jalul.
Hommikul oli hea tunne jälle Eestimaal tagasi olla.
Olime ära kõigest poolteist päeva. Ent nagu inglased
ütlevad “ home sweet home” – kodu kallis kodu.
Reis tõi ikkagi väga toreda vahelduse meie argiellu.
Lõpetuseks täname vallavalitsust, kes meie toredat
seiklust omaltpoolt natuke toetas.
OSALEJAD

SANGASTE

RUKKIMAARJAPÄEV

Ootame kõiki spordihuvilisi 16. augustil
Sangastesse osalema Rukkihundi rahvajooksule ja kepikõnnile.
Start kell 11 Sangaste lossi juurest. Distantsi
(9,1 km) lõpp-punkt on Rukki Maja juures.
Kell 12-16 Sangaste Rukki Maja juures
leivalaat, näitlik leivategu, õpitoad,
õlgehistööde näitus, Silva
Agro kliendikaardi suveloos.
Kell 16 algab Kihnu Virve kontsert.
Info ja laadale registreerumine tel. 5237 637.

Sangaste Villaveski
Oleme jälle avatud ja ootame Teid
oma villaga veskile!

MERLE TOMBAK

Valmistame lõnga, heiet ja villavatti.
Valgamaa Sangaste vald
Vastsemõisa küla.

Suve suunast lähenevasse
sügisesse vaadates

S

uve on juba mõnda aega olnud ja suvi
jätkub. Kuidas see kellegi jaoks on kulgenud ja mis nägu näidanud, on igamehe oma tunde ja arvamuse asi. Fakt, et igale
suvele järgneb sügis, milline see tuleb, sõltub
aga natuke ka suvel tehtust ja plaanitust.
Elame ajal, kus mõjusõnadeks on üldine
hinnatõus, ebakindlus majanduses ja väike
närvilisus homse suhtes. Elu ongi tsükliline,
vahel on nii, ja vahel naa. Kokkuvõttes pole
ju midagi hullu ning igas halvas võib leida ka
head.
Kui riik on sunnitud liigsetest kilodest loobuma, tuleb ehk selle tagajärjel ka kiirem samm
ja parem tervis. Kogukond saab raskemad ajad
üle elatud mõistlikuma ja säästlikuma elukorraldusega ja suuremat üksmeelt leides. Mõnest
harjutud hüvest tuleb ajutiseks loobuda ja elu
sellele vastavaks korraldada.
Raskematel aegadel tuleb kokku hoida nii otseses kui ka hingelises mõttes. Nii on see ka loodu-

ses korraldatud ja inimesed on ka ju üks looduse osa. Enne talve tulekut kogunevad ju linnud
parvedesse ja loomad karjadesse, seda ikka paremaks toimetulemiseks. Kuna üks muna ei saa
samas katlas teistest rohkem ega vähem keeda,
tulevad sügisest hinnatõusud vee-, kanalisatsiooni- ja küttehindades ka Sangaste vallas.
Täpne tõus on arvutamisel, kuid see tuleb
kindlasti märgatav. Ei tee seda keegi inimeste
kiusamiseks, vaid ikka olude sunnil. Tõusevad
energiakandjate, kütte, kütuse, saastetasude,
kemikaalide jne. hinnad. Otseselt on nii mõnelgi
meist raske. Ühistarbimist ei ole aga rahaliselt
võimalik ja moraalselt õige doteerida talumajapidaja arvelt.
Kui häda väga suur, saab abi läbi sotsiaalsüsteemi. Aga aja nõue on üle vaadata ka oma majade soojapidavus, likvideerida lekked ja mõelda
oma kokkuhoiuvõimalustele. Plahvatuslikku
hinnalangust maailmas niipea ette näha pole.
Hinnatõus on paratamatus.

Palju on nurisetud ka hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamise nõuete üle. Need on
koostanud aga majandusministeerium ja vallal
pole mingit võimalust neid leevendada ega neid
eirata. Meie saame teha vaid nõuded täitnute vahel valiku ja maksta kolmandiku maksumusest. Ka minu meelest on need nõudmised
linnamehelikult naljakad, ent sellised need on
ja ainult neid täites saab riigilt ja vallalt raha
taotleda.
Suvi on ka pisikeste kodanikupaanikate aeg.
Alles see oli, kui Presnikovi järves surnud kalad
tekitasid arvamusi totaalse katastroofi võimalikkusest, kuid nii hull asi õnneks siiski polnud.
Täpsemalt uurib asja keskkonnainspektsioon,
kuid lossi mürgised heitveed siin siiski mängus
ei tohiks olla.
Pisut ärevust tekitas ka ühe prügifirma kohaotsing-uuring jäätmete ümbertöötlustööstuse rajamiseks meie vallas. Ent uuring pole ju
tootmistegevus.
Teoreetiliselt saab see võimalikuks kahe tingimuse täitmisel: on ohutu keskkonnale ja kogukond on nõus. Kui üks neist jääb täitmata, ei saa
see plaan teostuda.
Võin üsna kindlalt kinnitada volikogu ja vallavalitsuse seisukohta, et ilma oma rahvalt küsi-

Tel. 5272 538
e-mail:neemeja@hot.ee

mata seda otsust nii või naa ei tehta. Ajani, kus
midagi üldse küsida saab, on veel pikk maa.
Uuringutulemused näitavad, kas firmal on soov
ka pärast seda asjaga edasi minna.
Vald pole võtnud endale ühtegi kohustust ega
teinud antud asjas kulutusi. On antud vaid luba
uurida ja heaks kiidetud uuringuprogramm.
Vallas on olnud ka sahinaid kohe-kohe toimuvast liitumisest kellegagi naabritest. Kas kahjuks
või õnneks need asjad nii robinal ei käi.
Tõsi, et volikogu on kutsunud oma naabreid
võimalusi arutama, saamaks teada naabrite
plaane. Ei enamat.
Ise ma küll olen mõistliku liitumise pooldaja, samas aga kindlalt arvamusel, et lõppsõna
on selleski asjas ikkagi rahval ja igasugused
arutelud ja läbirääkimised on meile vajalikud
ja kasulikud.
Austatud kogukond ja lugupeetud naabrid!
Ilusat, heade mõtetega suve teile ning sujuvat
kulgemist kuldsesse sügisesse.
Vallavanem KAIDO TAMBERG
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OÜ Laastumeister teostab

ehitusteenust-siseviimistlustöid,
puitkatuste paigaldust,
palkhoonete restaureerimist,
transportteenust.
GSM: 5333 9035
info@laastumeister.ee
www.laastumeister.ee

17.7 läks Sihva külast kaduma
hundikoera sarnane kollakaspruun
musta koonuga isane koer. Kaelas
oli punutud kett. Koer on kiibistatud.

Otepää EVK Palveränduri
Kogudus

kutsub kõiki oma

Reageerib nimele Pootsman.
Kuna koer oli külla tulnud Tallinnast, ei
tunne ta ümbrust ega oska tagasi
tulla.

109. aastapäevale
pühapäeval,
10. augustil

Ootame infot tel. 5341 4507

kell 14.00.
SA Otepää Tervisekeskus
ANNAB RENDILE

garaažiruumi (50 m²)
Otepääl Lille tn.

MÜÜA

Kuuleme klassikalist ja ülistusmuusikat.
Jutlustab EEKBKL president Meego Remmel.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Kaetud söögilaud.

TELLIMINE TASUTA
Lisainfo tel. 7668 560;
5322 5152.

Ilmjärve kool
1767-1977
Endise Ilmjärve kooli õpilaste ja
õpetajate kokkutulek toimub
16. augustil ka.
Koguneda kell 12 koolimaja juurde.
Pildistamine ja jalutuskäik
kooli aias.
Ametlik ja seltskondlik osa koos
külarahvaga Tõutsi külakeskuses
Lokumärdil kell 13.
Osalegem. Kaasa võtta ilus ilm,
hea tervis, rõõmus tuju, meeldivad
koolimälestused ning piknikukorv
endale ja sõbrale.
INFO tel. 7655 700 ja 5398 6021.

Tänan kõiki inimesi, kes on pakkunud
peavarju Otepääle tööle, elama tulnud
inimestele. Aga ikka on nõudlus
suurem, kui pakkumine. Üürimisel
sõlmitakse allkirjastatud leping, fikseeritakse kommunaalkulud, üüri suurus ja
tasumise kord. Vahendustasu maksab
tellija, mitte üürileandja.
Kellel on pakkuda üüripinda, võtke ühendust 5158 137 või 7663 700. Mäe 11

OST, MÜÜK,
HINDAMINE, ÜÜRIMINE,
KONSULTATSIOON
Mäe tn. 11, Otepää 67403
Gsm 5158 137; tel/faks 7663 700

ILMJÄRVE KOOLISELTSING

e-post: innavelt@hot.ee
www.okv.ee

LÜHINUMBRIL

MÜÜME

Võimalik RENTIDA

korvtõstuk
BRONTO 18.
Tõstekõrgus 18,2 m.
Järelveetav.
Tel. 5520 680.
SARAY GRUPP OÜ

Otepää
Kinnisvara
Inna Velt

Olete kõik teretulnud!

11. juulist on Otepääl,
Lipuväljak 11 avatud

Otepää Lihatööstus
Edgar OÜ
jätkab loomade kokkuostu:

noorloomad,
lehmad,
peekonsead,
emised.

Põlva Lihatööstuse
TOIDUKAUPLUS.

Hea ostja,
tule ja veendu ise!

Registreerimine
tel. 7654 280, 7655 824.

1667

komposti

Paar aastat tagasi ehitas Otepää
Lihatööstus Keskkonnainvesteeringute Keskusest saadud toetuse
abiga biolagunevate jäätmete
komposteerimisväljaku.
Väljakul, millel on katus ja lindude kaitseks metallaed ümber,
komposteeritakse suur- ja väikeloomade maosisus, mis on
erineva happesusega. Et saada
komposteerimiseks vajalik happesus, ostame juurde rabaturvast
ja põllumeestelt põhku. Komposti
käärimisel-lagundamisel on oluline õhutamine, milleks segame
komposti teatud vaheaegade
järel. Meie töid ja ettevõtmisi on
juhendanud emeriitprofessor Paul
Kuldkepp.
I kategooria loomsed jäätmed
saadame Kullimäele ümbertöötlemiseks. Jäätmemajandus on
ettevõttele kulukas, aga korralik
jäätmete töötlus tagab keskkonna
säästlikkuse ja loodushoiu.

LIIVA JA
KRUUSA Müük
SANGASTES

OÜ RONK
+372 504 5714
info@ronk.ee

Tel. 7655 824,7654 280
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