
Tuletame piirkonna turismiette-
võtjaile meelde, et kuni 
29. septembrini on võimalik 
tellida reklaami Valgamaa 2009 
turismitrükises.

Ankeedi leiate Otepää kodulehelt 
(www.otepaa.ee) või saate maakond-
likest turismiinfokeskustest. Lisainfo 
telefonilt 766 1200 või e-posti teel: 
turism@otepaa.ee. 

Otepää turismiinfokeskus
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O T E P Ä Ä 
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P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Kutse turismiette-
võtjate ümarlauale

Otepää vallavalitsus jätkab 
vallavanema asendajaga

ARVO SAAL

Kas kõik volikogu selle istungi ja 
nädal varem erakorraliselt kokku 
kutsutud istungi otsused ka kehti-
ma jäävad, ei olnud nende ridade 
kirjutamise ajal veel selge.
   Nimelt algas 18. septembri Otepää 
vallavolikogu istung sellega, et Jüri 
Kork teatas Tartu halduskohtusse 
antud avaldusest. Opositsioon peab 
11. septembril toimunud volikogu 
istungit õigustühiseks.
   Nimelt on Otepää valla põhi-
määruses kirjas, et volikogu istung 
kutsutakse kokku ka vähemalt 1/4 
volikogu koosseisu ettepanekul 
nende poolt tõstatatud küsimus-
te arutamiseks. Volikogu esimees 
on kohustatud viie kalendripäeva 
jooksul pärast vastava ettepane-
ku registreerimist valla kantseleis 
kutsuma kokku erakorralise istun-
gi. Kutse istungile, mis peab sisal-
dama ka arutusele tulevaid küsi-
musi, peab olema volikogu liikme-
tele teatavaks tehtud vähemalt neli 
päeva enne volikogu istungit.
   Vallasekretäri sõnul on selli-
ne avaldus registreeritud alles 11. 
septembril, seega istungi toimu-
mise päeval. Vastaspoole sõnul aga 
olevatki volikogu istungi kutse ise  

vastavaks ettepanekuks.
     Kork ütles, et kohtuveskid jahvata-
vad aeglaselt ja kutsus võimukoalit-
siooni mitte kiirustama seekordsete 
otsustega, sest vastasel juhul võivad 
valla eelarvele tekkida riskid. Ta 
palus jätta päevakorrast välja mõned 
punktid ja kutsuda vajadusel kokku 
erakorraline istung.
   Volikogu esimees Jaanus Raidal 
nõudis aga  esitatud päevakorra 
vastuvõtmist. Kümne poolthäälega 
kinnitatigi istungi päevakord. 
   Istungi tähtsaim teema oli valla-
vanem Aivar Pärli umbusaldami-
ne. 11. septembril esitatud avalduse 
luges ette volikogu esimees Jaanus 
Raidal. Volikogu aseesimees Miia 

Pallase ütles: „Mul on küll kahju, et 
me nii tegutseme. Allasutuste juhid 
on heitunud, sest nii normaalset 
suhtumist pole siin vallas varem 
olnudki.“
   Aivar Pärli soovis sõna saada alles 
pärast hääletust ja seda talle ka luba-
ti. Uuesti soovitas Jüri Kork mitte 
kiirustada, sest üks vaie on kohtule 
juba esitatud. Ta ütles ka: „Teil on 
ju vajalikud 10 häält olemas. Miks 
ei saa juriidiliselt korrektselt tegut-
seda?“
   Vallasekretär Urmas Jaagusoo 
kinnitas, et ta juhtis volikogu esime-
he tähelepanu valla põhimääruse-
ga vastuollu minekust ja tegi ette-
panekuid korrektseks tegutsemi-

18. septembril umbusaldas 
Otepää vallavolikogu senist 
vallavanemat. Aivar Pärli sai 
valda juhtida kaks aastat ja 
neli kuud.
   Kuni uue vallavanema vali-
miseni nimetati vallavanema 
asendajaks abivallavanem 
Kristjan Rõivassepp.

Kristjan Rõivassepp on Otepää vallavanema asendaja 

seks. Selle peale ütles vallavolinik 
Aivar Nigol, et vallasekretär peaks 
ise olema korrektne ja mitte andma 
hinnanguid.
   Jaagusoo vastuse järel, et tema 
tööülesanne ongi vigadele tähe-
lepanu juhtimine, asuti hääleta-
ma. Nimelisel hääletamisel toetas 
umbusalduse avaldamist kümme 
volikogu liiget. 
   Vallavanema uut kandidaati 
välja ei pakutud. Otsustati hoopis 
valida vallavanema asendaja. 
Selleks sai abivallavanem Kristjan 
Rõivassepp.
   Seejärel sai sõna Aivar Pärli. Ta 
tänas toetajaid, kellega oli hea koos-
töö. Pärli väitis, et Otepää maine on 
poliitilistel põhjustel langenud ja 
muutunud Valgamaa häbiplekiks. 
Tema sõnul olevat vallavalitsusse 
raske head spetsialisti tööle saada, 
sest lisaks halvale mainele on ka 
palgad alla keskmise.
   Aivar Pärli lisas veel, et ta tahtis 
Otepää vallast välja juurida korrupt-
siooni. Tõsisemate süüdistustena 
nimetas ta 2005. aastal ametis olnud 
vallavanema iseendaga sõlmitud 
töölepingu, koolidirektori oma 
pere liikmega sõlmitud töölepin-
gu, TV3-s näidatud Avallone juhtu-
mi ja volikogu esimehe sekkumise 
vallavalitsuse töösse planeeringute 
läbisurumiseks. Pärli ütles, et vasta-
vad materjalid on nende kohta edas-
tatud politseile.
   Ametist priiks hääletati ka oposit-
siooni kuuluvad volikogu aseesime-
hed Miia Pallase ja Jaanus Barkala. 
Edaspidi jätkab volikogu ühe asee-
simehega, kelleks valiti Evi Lill. 
Oma tänukõnes ütles vastne asee-
simees, et juba 15 aastat volikokku 
kuulunud ja nüüd lõpuks ka karjää-
ri teinud.
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Baltikumi suurima rattavõistluse, 
11. Tartu rattamaratoni võitis 
taas tartlane Jaan Kirsipuu

Suures osas Otepää Teataja liikmesvaldade 
territooriumil sõidetud Tartu rattamara-
toni võitis kolmandat aastat järjest Jaan 

Kirsipuu, kes edestas 89 km raja finišiheitluses 
Martin Lood. 
   Võitja lõpuaeg oli 2:42.49, Martin Loo finišeerus 
2:42.50ga ning kolmandana lõpetanud Venemaa 
esindaja Seledkov 2:43.17ga. Parim naine oli 
Ivanda Eiduka Lätist ajaga 3:03.55. Üldarvestuses 
andis see 112. koha. 

   Pika raja lõpetas 2437 ja 40 km distantsi 1553 
sõitjat, kokku seega 4090.
   Valgamaalt oli lõpetajaid vastavalt 69 ja 44 ning 
kokku 113. 
   89 km rajal oli 6 teenindus-toitlustuspunk-
ti Matu (12,3 km), Ande (22,1), Puka (36,5), 
Astuvere (50,6), Palu (66,3), Hellenurme (77,2) 
ja 40 km rajal 3: Kannistiku (9,9 km), Palu (18,7) 
ning Hellenurme (29,6).

OT

SA Valgamaa 
Arenguagen-
tuur kutsub 
Valga maa-
konna turis-
miettevõtjaid ümarlauakohtumistele, mis 
toimuvad:
1. oktoobril algusega kell 11.00 Otepääl, 
Raekoja III korruse saalis (Lipuväljak 13, 
Otepää) ja 
2. oktoobril algusega kell 11.00 Valgas, 
maavalitsuse I korruse suures saalis 
(Kesk 12, Valga ).
Päevakavas:
Ülevaade toetusvõimalustest – Siret Sa-
retok, Valgamaa Arenguagentuuri turis-
mi arenduskonsultant;
Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku tutvustus 
– Evelin Buht, Võrumaa Arenguagentuu-
ri turismikoordinaator;
Turismiliit – miks ja kellele? – Tiit Soosaar, 
Võrumaa Turismiliidu juhatuse esimees;
Valgamaa turismikataloog 2009 – arutelu;
Küsimused, kommentaarid ja ettepane-
kud.
Palume oma osalemisest teatada hilje-
malt 26. septembriks e-posti aadressil: 
siret.saretok@arenguagentuur.ee. Re-
gistreerumisel palume märkida osaleja 
nimi, ettevõtte nimetus, kontaktandmed 
ning osalemise kuupäev. 

Õnnitleme Otepää 
turismipiirkonna ettevõt-
jaid ja kõiki turismiasjalisi 
homse rahvusvahelise 
turismipäeva puhul!

Otepää turismiinfokeskus

Õnnitlused õpeta-
jatele!
Otepää Teataja õnnitleb kõiki Otepää, 
Palupera, Puka ja Sangaste valla peda-
googe.
    Head õpetajad, teadke, meil on hea 
meel, et te olemas olete! 

Head õpetajate päeva!
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25.09. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses kino. Draama 
Taarka, pilet 20,-

29.09. kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kontsert. 
Paganini, Bach, Eller, Brahim. 
Esinevad Kadri Sepalaan ja Kadri-
Ann Sumera (viiul/klaver).

Info: Otepää Muusikakool, Tuuli Vaher 5281 543.

2.10. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. 
Õudusfilm Võõrad, pilet 20,-

8.10. kell 10.00-18.00 Otepää Kultuurikeskuses. 
RAHVAMÖÖBEL OÜ Mööbli-ja kan-
gaste müük

9.10. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Action-
komöödia Maxwell Smart-Agent 86, 
pilet 20,-

Otepää vallavolikogus

 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 
17.04.2008 otsusega nr 1-4-22 “Otepää vallavali-
tuse ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis, 
palgaandmed ja palgamäärad”.
 Otsustati kutsuda tagasi Otepää Gümnaasiumi 

hoolekogust Miia Pallase, nimetada Otepää 
Gümnaasiumi hoolekogusse vallavolikogu esin-
dajaks Aivar Nigol.
 Otsustati lugeda tagasiastunuks vallavalituse 

liige Marika Ein.
 Otsustati umbusaldada Otepää vallavanem 

Aivar Pärlit, määrata vallavanema asendajaks 
kuni vallavanema valimiseni vallavalitsuse liige 
Kristjan Rõivassepp.
 Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse liikmete 

arvu ja kinnitada Otepää Vallavalitsus 3-liikmeli-
sena alljärgneva struktuuriga: vallavanem, valla-
valitsuse liige, vallavalitsuse liige.
 Otsustati lugeda volikogu aseesimeheks vali-

tuks Evi Lill.
 Otsustati nimetada esindajad MTÜsse 

Valgamaa Omavalitsuste Liit.
 Otsustati määrata esindajad MTÜsse Eesti 

Linnade Liit.
 Otsustati eraldada reservfondist Otepää küla 

katlamaja remondiks 234 710 krooni, hajaasustu-
se veeprogrammis osalemiseks 220 000 krooni.
 Otsustati lähetada vallavolikogu esimees Jaanus 

Raidal 21.09.08-28.09.08. a. Ukrainasse Krimmi 
seoses MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit korral-
datava õppereisiga.

Otepää vallavalitsuses
 Otsustati anda MTÜle Tartu Maraton luba 

korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 
21. septembril 2008.a avalik üritus SEB 11 Tartu 
Rattamaraton.
 Otsustati väljastada ehitusluba Apik Invest 

OÜle elamu püstitamiseks Arula külas Aaviku 
maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk Kunimäe 10/0,4 
kV mastalajaama 0,4kV maakaabelliinide ja 
kaablikilpide püstitamiseks seoses Vana-Savilaane 
maaüksuse liitmisega Otepää valla Otepää külas; 
OÜle Jaotusvõrk Naruski alajaama 0,4 kV õhu- ja 
maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks 
seoses Kaldemäe maaüksuse liitumisega Otepää 
vallas Kassiratta külas; Kaido Kukk`ele suvila 
püstitamiseks Arula külas Uue-Tõrve maaüksusel; 
OÜle Atlanter ehitise osaliseks lammutamiseks 
asukohaga Otepää vald Mäha küla Atlanteri 
maaüksus; Kaido Kukk`ele abihoone püstita-
miseks Arula külas Uue-Tõrve maaüksusel.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek OÜle 

Puurvesi puurkaevu püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Pedajamäe küla Männituka maaük-
sus.
 Otsustati jagada Vallimäe katastriüksus.
 Otsustati kinnitada maa müügihind korterio-

mandi seadmiseks.
 Otsustati pikendada OÜle Varaleidja antud 

reklaami paigaldusluba reklaamtahvlile suuru-
sega 0,65 x 1 m, mis asub Arula külas Vanamõisa 
kinnistul alates 13.09.2008-13.12.2008; OÜle 
Varaleidja antud reklaami paigaldusluba rek-
laamtahvlile suurusega 0,65 x 1 m, mis asub 
Pühajärve külas Savikoja 8 kinnistul alates 
13.09.08-13.12.08; Elva Tarbijate Ühistule pai-
galdada reklaamtahvel suurusega 0,8 x 0,4 m 
alates 01.10.08. a. Otepää linnas Tartu mnt äärde; 
Elva Tarbijate Ühistule paigaldada reklaamtah-
vel suurusega 6 x 3 m alates 01.10.08.a. Otepää 
Tartu poolsele sissesõidule Veske kinnistule. 
 Otsustati sõlmida munitsipaaleluruumi üüri-

leping.
 Otsustati sõlmida sotsiaalkorteri üürileping 

kehtivusega 1 aasta.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetus 3-le valla-

kodanikule.
 Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reser-

vfondist Pühajärve Põhikoolile 2,0 tuhat krooni 
Pühajärve lasteaia juubeliüritusteks.
 Otsustati algatada Otepää vallas Otepää kü-

las asuva Sassi kinnistu detailplaneering, mille 
eesmärk on 0,4 ha elamumaa jagamine kaheks 
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. oktoobril.

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

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

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

Otepää Lions klubi maja värvimas.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Otepää Kultuurikeskuses

4. 10. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses teater 
”Vanemuine” etendus VABAMÕTLEJA.

   PILETID 150.-/100.- müügil Otepää Turismiinfopunktis, 
Otepää Kultuurikeskuses (E-R kell 9-13.00) ja enne eten-
dust kohapeal.

krundiks ja hoonestusõiguse määramine. 
 Otsustati algatada Otepää vallas Pühajärve külas 

asuva Toomase kinnistu detailplaneering, mille 
eesmärk on 0,8 ha elamumaa jagamine neljaks 
krundiks ning kruntide hoonestusõiguse määra-
mine. 
 Otsustati mitte algatada Pühajärve külas asuva 

Lepistiku kinnistu detailplaneeringut. Kinnistu 
asub Otepää looduspargi territooriumil. Vastavalt 
Valgamaa Keskkonnateenistuse seisukohale on 
kavandatav tegevus vastuolus Otepää looduspargi 
kaitse-eesmärgiga. 

AMETLIK INFO

LUGEJA KIRJUTAB

Meie vallas käivitus hajaasustuse 
veeprogramm hoogsalt. Kaevu 
rajamise kuludest ühe kolman-

diku finantseerib omanik, ühe kolmandiku 
vald ja ühe kolmandiku riik. 
   Valda laekus 15 avaldust, taotlemaks 
veeprogrammist toetust. Otepää valla eelar-
vest oli veeprogrammis osalemiseks eral-
datud 195 000 krooni. Kuna taotlusi oli 
palju ja Valgamaal tervikuna jäi raha üle, 
oli võimalik meie vallal raha juurde saada. 
Nii oli riigi toetus meie vallale 400 000 kroo-
ni. Viimasel volikogu istungil eraldati valla 
reservfondist lisaks 214 000 krooni. Nii sai 
viieteistkümnest kaevu rajamiseks raha 
taotlenust rahuldada kümme soovi. 
   Taotletavad summad olid väga erinevad: 
väikseim taotlus oli alla seitsme tuhan-
de krooni ja suurim pea kolmsada tuhat 
krooni. Taotluste hindamiseks olid kind-
lad riigi poolt valminud hindamismeeto-
did. Vastavalt toodud kriteeriumidele tekkis 

pingerida, mille alusel taotlusi rahuldatak-
se. 
   Veeprogramm peaks jätkuma ka järgne-
vatel aastatel. Nii võivad sel aastal toetu-
sest ilmajäänud proovida järgmisel aastal 
uuesti. Kaevu rajamine Otepää piirkonda 
on kindlasti keeruline ettevõtmine. Seda 
võin ütelda oma kogemustest, kuna suvel 
lõppes just vaevarikas puurkaevu rajamine 
Ilmjärvele. Üllatusteks ja ka kulude suurene-
miseks tuleb kaevu rajajatel igatahes valmis 
olla. 
   Aktiivsetele külaelanikele teadmiseks, et 
Otepää valla eelarvest külaelu arendamiseks 
eraldatud raha on veel paljus kasutamata 
ja aasta lõpp pole enam kaugel. Kohaliku 
omaalgatuse programmi (KOP) järjekordne 
taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees 
OLEV MATT

Jõudu kaevu rajajatele!

EELK Otepää Maarja koguduse 
segakoor alustab uut hooaega

Selle sügise esimene kokkusaamine on 

pühapäeval, 5. oktoobril kell 12.30 
Otepää Kirikumõisa 2. korrusel.

   
Rõõmustame uutest lauljatest, meestest ja naistest, 
vanematest ja noorematest, lähemalt ja kaugemalt. 
Värsked hääled on teretulnud kõigisse häälerühma-
desse! Proovid toimuvad pühapäeviti 12.30-14.00.
   Vanadele olijatele: hääled puhtaks ja tavalisel ajal 
laulma! Hea teid jälle näha! Võimalikele uutele tulija-
tele: ärge meid peljake – meil on koos päris tore; ja 
kui üksi tundub hirmus, võtke naaber või sõber või 
kas või jalutuskepp kaasa ja tulge vähemasti vaata-
ma, et mis ja kuidas.

   Lisainfot saab Ingridilt telefonil 5221 955 või e-kirja 
teel: ingrid.tigane@gmail.com.

Ühel kaunil mihklikuu laupäeval, täpsemalt 
20. septembril, kostis Otepääl Lipuväljaku 
kandist ligitõmbavat muusikat. Lähemale 
astujale oli näha, et ühel majal lehvis kollane 
lõvipeadega lipp ning ühe maja juures askel-
dasid valgeid riideid kandvad töömehed.
   Lähemalt uurides selgus, et tegemist on 
Otepää Lions klubi lipu ja selle klubi ettevõt-
misega – maja värvimisega. Otepää Lions 
klubi on moodustanud sotsiaal- ja kriisia-
bifondiga. Selle fondi eesmärgiks on anda 
majanduslikku abi Otepää piirkonna elanike-
le, kes on õnnetuse või ootamatu elumuu-
tuse tõttu raskustes. Samuti tahetakse aidata 
puuetega inimesi ja väiksemate võimaluste-

ga peresid. Abivajajateni jõutakse heasoov-
like kaaskodanike vihjete põhjal telefonile 
5680 7007.
   Kõigil oli võimalus panna annetus samal 
päeval maja värvimise juures annetuskasti. 
Annetusi saab teha ka LC Otepää kontole 
10220089190015. Ka kõige väiksem summa 
on teretulnud, aidates neid inimesi, kes seda 
tõesti vajavad.
   Lionsite ettevõtmine aitas ühtlasi ilusamaks 
muuta linnapilti, sest on inimesi, kes ei suu-
da oma maja remonti ette võtta.
   Jõudu ja jaksu Lions klubile nende tänu-
väärses tegevuses.

SILVIA LASTING-LÄNIK

Üks ilus ettevõtmine Otepääl!

Hea maa-
omanik!
Kui sinu kinnistut 
läbib või sinu kin-
nistu ääres kulgeb 
valla teeregistris 
olev tee, siis selleks, 
et Otepää Vallava-
litsus saaks tagada 
tõrgeteta lumekoris-
tuse teedelt, palume 
vaadata üle teeääred 
ja need vajadusel 
võsast puhastada. 
   Palume üleskutset 
võtta tõsiselt, vasta-
sel korral võib raske-
tes ilmastikuoludes 
lumi jääda lükkamata 
või tehnika viga saa-
da. Loodame koos-
töös hoida vallateed 
talvel lumevabad ja 
läbitavad!

Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsuse poolt rahuldatud 
hajaasustuse veeprogrammi raames 
esitatud taotlused

Kirke Karus    7. september
Johanna Kaarna  11. september

Omaosalus
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Terves kehas 
TERVE 
VAIM

Pühajärve Rahvakool alustab saabu-
nud sügisel rahvusvahelise projekti-
ga A SOUND MIND IN A SOUND 

BODY, mida on rahastanud Euroopa 
Liidu haridusprogrammi Archimedes 
allprogramm Grundtvig.
   Grundtvig toetab üleeuroopalisi koostöö-
projekte täiskasvanute hariduse ja elukestva 
õppimise alal, eriti pööratakse tähelepanu 
Euroopa Liidu riikide ja nende keele tund-
misele ning teiste kultuuride mõistmise 
laiendamisele.
   Kokku rahastati 507 projekti kogu 
Euroopast. Eestist esitatud projektidest 
said toetuse 15, nende hulgas Pühajärve 
Rahvakool. Ainult ühte nendest projek-
tidest koordineerib Eesti organisatsioon, 
Pühajärve Rahvakool! See on meile suureks 
tunnustuseks.
   Meie pakutud teema: 50 ja enama ealiste 
inimeste tervis, füüsiline aktiivsus, elukes-
tev õpe pakkus suurt huvi ka rahvusvaheli-
sel tasandil. Projekti partneriteks soovijaid 
oli Türgist 6, Poolast 3, Kreekast 1, Lätist 2, 
Itaaliast 2, Hispaaniast 2.  Nendest rahastati 
vaid kahe organisatsiooni projektid.
   Meie partneriteks said Spoleczna Wyz-
szan Skola Poolast ja Kusadasy Charity 
Assosiation Türgist. Teiste projektid nõue-

tele ei vastanud. Meil on hea meel oma Poola 
ja Türgi partnerite üle, sest need on väga 
suured täiskasvanute koolituskeskused. 
   Kuna rahvusvahelise projekti kirjuta-
mine on väga aeganõudev ja suur töö, siis 
just nemad innustasid ja toetasid meid töö 
kirjutamise käigus kõige enam.
   Ka Brüsseli eksperthinnangud olid meie 
projekti toetavad. Nad hindasid seda, et 
meie teema ja sihtgrupp on valitud väga 
põhjendatult, sest vananevas Euroopas on 
südameveresoonkonnahaigused ja eakate 
vähene aktiivsus põletav probleem.
   Projekti kirjutama ajendasid ikkagi meie 
oma Eesti probleemid. Vanem generatsioon 
veedab enamiku ajast ikka TV ees istudes 
või raamatut lugedes, mis on ka olulised ja 
mõistetavad. Tervise huvides oleks kasuli-
kum siiski rohkem liikuda värskes õhus, 
tervislikumalt toituda, aktiivsemalt tegut-
seda ja elukestvast õppest osa saada.
   Ka rahvusvahelised uuringud on näidanud, 
et õppimine, aktiivne liikumine, tervislik 
toitumine vanemas eas aitavad vähenda-
da haigusi ja pikendada eluiga vähemalt 
10 aastat.
   Kutsume kõiki üle 50 eluaasta inimesi 
osalema meie projekti üritustel.

Projekti koordinaator ENE KELDER

Nii kõlab ülemaailmse südamepäeva tunnuslause.
Projekti TERVES KEHAS TERVE VAIM meeskond kutsub 
kõiki 50aastaseid ja vanemaid inimesi Pühajärve lauluväl-
jakule

28. septembril kell 12.00
tähistama üheskoos ülemaailmset südamepäeva.
   Tutvustatakse rahvusvahelist projekti TERVES KEHAS 
TERVE VAIM. Soovijad saavad projekti tegevusteks 
liituda.
   Kepikõnni õppetund. Saab lasta oma mõõta vererõhku. 
Tervisliku toidu degusteerimine, teelaud.

   Kõik on oodatud!
Projekti sekretär SILVIA MÄGI

Ma armastan oma südant, 
LAS TA LÖÖB

Otepää Gümnaasiumis alustab 

EELKOOL 
2. oktoobrist 2008 kell 13.00 
(ruum 207). Õpetaja Ene Raak.

AILI MIKS

Raamatu tähtsusest ja tähendusest on kõnekaid 
märke Otepäält ja kogu Eesti ajaloost. Sügavuti 
puurides leiame neid märke eestlases endas. 
Ja nagu meie helgemad pead on avastanud, 
oleme tänu omakeelsele raamatule rahvusena 
siia maamunale üldse püsima jäänudki. Seda 
kõike on põhjust meenutada just nüüd, 2008. 
aasta septembris, teadmistekuul.
   Olulisimat. 60 aastat tagasi, 1948. aasta sep-
tembris avati Otepääl esimene riiklik raama-
tukauplus. 45 aastat täitub Otepää raamatu-
kaupluse juhatajal Elsa Susil tööaastaid samas 

majas ja töökohal. Otepää raamatukauplus on 
AINUKESENA Valgamaal tegutsenud pide-
valt 60 aastat ühtejärge (uuemal ajal füüsili-
sest isikust ettevõtja Elsa Susi ainuiisikulisel 
eestvõtmisel ja vastutusel). Raamatute ja kogu 
elu kallinemisel tähendab see tihtigi pidevat 
ootust: ehk leiab veel ostja üles vanad rajad 
raamatuni. Olgu lisatud, et nimetatud kaup-
lus, ainukesena Otepääl ja kogu Eestis, pakub 
ka kohalike autorite väljaandeid. 
   Kokku saades ja üheskoos võidakse meenuta-
da ammuseid aegu, kus raamatunäljas inime-
sed olid valmis pool päeva ja terve öö seisma 
kaupluse ukse taga, et vormistada ettetellimist 
nõutavaimatele sarjadele või teatmeteostele. 

(vt. fotot 1982. aasta aprillist  ENEKESE telli-
mise eel).
   “Mäletan hästi seda aega,” räägib nüüd Otepää 
raamatukogu töötaja Maret Viigimets. “Tütar 
oli mul väike ja käruga kaasas. Külmanäpistusest 
pääsemiseks käisime tuttava juures soojas ja 
ennast kohviga turgutamas.” Kinnitan tema 
meenutusi – olin samas järjekorras ja vahe-
tustega toasoasooja otsimas.
   Lugesime ja vajutasime mällu fakte: neil aega-
del oli Eesti kogu maailmas esirinnas raama-
tunimetuste ja väljaannete koguste  poolest. 
Mingid kokkuvõtvad arvud näitasid sedagi, et 
olime kõige enam raamatuid ostvad ja kõige 
enam lugev rahvas! Lugemishullud?! Ega selli-
negi epiteet mööda külgi maha ei jooksnud! 
Kadekopsudest mittelugejad hoiatasid küll 
vasikavaimustusse sattumast, nentides, et 
paljudele on raamatud koduriiulil moeasi ja 
interjööri osa.
   Erialalt bibliograafina suisa solvusin! Mis 
seost siin moeasjaga, kui teadmiste allikad 
(pealegi odavalt) on oma kodus vajadusel kohe 
käeulatusest võtta?!
   Kas raamatuhulluse asemele jõudis arvu-
tihaigus? On selliseid suundumusi ja näiteid 
meie taasiseseisvunud Eestist ja arvutimaail-
ma võludest ning valudestki küllaga. Ometi on 
kuulda ka kõrvu paitavat! Mitu septembrikuu 
hommikut ühtejärge kõlas raadiost Lennart 
Meri lausutud mõtteid. Ühe neist kirjutasin 
kord oma sententside kladesse: “Rahvus algab 
raamatust.” 
   Ja nüüd: eestlus on püsinud eestikeelsel 
raamatul ! See on Lennart Meri “Hõbevalge” 
kordustrüki reklaamiks! Päevaleht on leidnud 
parima võimalikest, millega alustada uut sarja 
– Eesti lood. Esimene neist Lennart Meri sulest. 
Saame lugeda ja (taas!) uhkust tunda “estide 
maa”, Päikese haua ja soome-ugrilaste ajaloo 
targalt vormistatud fantaasiarikkast käsitlu-
sest! 
   Ehk tuleb kord eestlaste raamatuhullus 
tagasi? Eesti lugeja saab pakutud väärtsarjast 
Päevalehe laupäevalisadena soodsa hinnaga 
tervelt poolsada raamatut!

Tarkusepäev tõi teadmistekuu
Uue õppeaasta tarkusepäevast ja septembrist on igal inimesel omamoodi 
mälestused. Kooliuusikuil võib see aeg seostuda erilise ootuse ja ärevustun-
dega, nende vanemail kiirtempolisest elust leitud mõttepausidega, vanava-
nemail aga hingeliigutavate meenutustega olnust ja olevast.
   Üks ühine tunnusmärk on kõikide kooliteede alguses. See on AABITS, esi-
mene tarkuseraamat.
   September, nagu hea lapski, on aegade jooksul kandnud mitut lisanime.

Kauaaegne juhataja 
Elsa Susi:
Raamatupoe tegevuse algusest 1948. 
aastast on ettevõtte kroonikasse kantud 
kõikide töötajate nimed: müüja oli tollal 
Karl Raag ja juhataja Maimu Kikerpill. 
1950. aastal alustas juhatajana Ella Aidak, 
kes töötas kaupluses 15 aastat. Tema abi-
liseks oli Salme Kolga (Linnamägi).
   Nimetatu siirdumise järel Tartusse sain 
1964. aasta 30. märtsil Ella Aidaku abili-
seks ja töötan raamatukaupluses tänase 
päevani. Mul on nende aastate jooksul 
olnud toredad ja töökad kaaslased: Hel-
gi Kattai, Malle Retsnik, Aita Kallis, Evi 
Krüünvald ja Õnne Palloteder. 
   Hilisematel aastatel saime kauplusse 
värvata töökäsi, et kõik oleks hoolitsetud 
ja puhas. Selle eest on hoolt kandnud 
Salme Mõttus, Velly Ladva, Tiiu Teder ja 
Silvia Alandi. 
   Lähiajal palun kõiki endisi kolleege olnut 
meenutama ja muutustest mõtteid mõl-
gutama.
   1992. aastal toimusid muutused: ühe 
katuse alla mahtusid raamatute ja antiigi 
kauplus. Minu kaastöötajaks sai Avo Raid, 
kellele võlgnen samuti suure tänu. Praegu 
on mu abiliseks minu abikaasa. 
   Eriline tänu kuulub meie ostjatele, kes 
on ikka leidnud tee raamatupoodi! Nii 
võiks see kesta jätkuvalt.

Pühajärve Põhikool ootab 
lapsevanemaid EELKOOLILASTE 

(lapsed, kes alustavad kooliteed

01.09.2009.a.) koosolekule, mis toimub 
29. septembril 
algusega kell 18.00

Taas alustasime uut aastat ja seda mitmete 
uuendustega. Sellest aastast kannab Püha-
järve lasteaia liitrühm nime Pipi. 
   Septembrikuu algas teadmistepäevaga, 
kus lasteaialapsed alustasid uut aastat koos 
kooliperega. Juba 2. septembril sõitsime 
Leivapäevale Tartu Põllumajandusmuuseu-
mi. Lapsed tutvusid leiva valmistamisega 
ning pärast põnevat päeva pakuti sooja 
putru ja sooja leiba.
   4. septembril sõitsime koos kooli algklas-
sidega Emajõe-Suursoosse, kus tutvusime 
matkarajaga.
   10. septembril sõitsime eelkoolilastega, 
keda tänavu on 6, Valga liikluslinnakusse. 
Tore õppepäev oli, tuletati meelde helkuri 
tähtsust, kuidas ületada teed ja mida tähen-
davad lastele olulised liiklusmärgid. Iga laps 
sai politsei käest ka tasuta helkuri.   17. sep-
tembril külastasid Otepää valla lasteaedasid 
Valgamaa lasteaedade juhatajad. Ka meie 
väike lasteaed Pipi sai kiitva hinnangu. 
   Ees on ootamas sügise tore sünnipäeva-
pidu Otepää Golfis.

Lasteaiaõpetaja MARGE KIMMEL

Pühajärve lasteaia 
tegemised septem-
bris

Pühajärve kool teatejooksu 
võistlustel Tõrvas
11. septembril toimusid Tõrva gümnaasiumi juures järje-
kordsed maastikuteatejooksu võistlused koolidele. Kavas oli 
1.-5. kl. ja 6.-9. kl. pendelteatejooks ja maastikuteatejooks.
Osaleda tuli kõigis teatejooksudes, sest toimus ka võistkond-
lik arvestus. Võistkondade komplekteerimisel tuli arvestada 
nii sprinterite kui  ka pikamaajooksjatega.
   Algklassidega saime võistkonna kiiresti valitud ja jäi aega 
trennigi teha. Vanema astmega oli rohkem raskusi, sest paljud 
ei tahtnud osaleda maastikujooksus. Mõni lubas, kuid jättis 
võistlustele tulemata. Sellegipoolest läks meil edukalt: 1.-5.kl. 
60 m pendelteatejooksus tulime IV kohale ja 6.-9. kl. saavutas 
III koha. Pikemal distantsil väikestel nii hästi ei läinud, aga 
vanemate võistkonnal läks hästi- jäid IV. Üldkokkuvõttes jäime 
põhikoolide arvestuses II ja tõime koju ilusa karika. Kaotasime 
ainult 2 punktiga õpilaste arvu poolest suuremale Valga PK-le.
Suur tänu meie tublidele jooksjatele! Loodame, et edaspidigi 
õnnestub meil häid tulemusi saavutada.

MARET ROGENBAUM, kehalise kasvatuse õpetaja

Otepäälaste ”raamatuhullus” veerandsada aastat tagasi ...
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Hellenurme Noorte-
keskus lõpetas suvevahe-
aja Elistvere loomapargis

SÜNNID

AMETLIK INFO

29. augustil alustasime oma 
päeva kell 9 hommikul. 
Vihma tibutas, oli märg ja 
külm. Noored kogunesid 
Hellenurme kaupluse juur-
de. Meile tuli ette puna-
ne autobuss ja me asusi-
me teele. Tee ääres nägime 
hobuseid. 
   Elistvere loomapargis 
kohtasime oravaid, rebaseid, 
põhjapõtru, jäneseid, ilve-

seid, kährikuid, piisoneid, 
rotte, hamstreid jt. Giid sele-
tas, et isasel põhjapõdral on 
suured sarved, mis on tal 
ära hõõrutud ja verel. 
   Viimasena jõudsime 
karu Karoliina juurde. Kui 
Karoliina tahtis magusat, 
milleks olid rosinad, siis 
ta tõusis kahele tagajalale 
– see oli tema palumisviis. 
Üks meie grupi liige läks 

lähedale ja tahtis võre ääres 
pilti teha. Karoliina tegi tige-
dat häält, mis ehmatas meid 
kõiki ära.
   Lõpetasime ringkäigu 
loomaaias Karoliina nime-
lises puhvetis lõunasöögiga. 
Pakuti praadi ja magustoitu. 
Kõigil said kõhud väga täis. 

ELERI PASTAK

Palupera vallavolikogus
 18.09.2008 a. 

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Hellenurme kü-
las asuva Mõisa tõllakuuri ja Atra külas asuva Soe lauda 
maa-ala.
Pikendati vee-ettevõtja OÜ PALU-TEENUS teenindamise 
tähtaega 1. märtsini 2010. a.
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu 22. mai 2008. 
a. otsus nr. 31 , millega anti nõusolek Tava Mets OÜ-le uu-
ringuloa väljastamiseks Astuvere külas Simona kinnistul.

Palupera vallavalitsuses 
17.09.2008. a.

 Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas 
Mesilinnu kinnistul asuva kõrvalhoone rekonstrueerimi-
seks.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Hellenurme külas 

Saare kinnistule liitumisühenduse väljaehitamiseks.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Mäelooga külas 

Lõokese kinnistul asuva suvila liitumisühenduse väljaehi-
tamiseks.
 Väljastati kasutusluba Neeruti külas Tsura-2 kinnistul 

asuvatele hoonetele.
 Kinnitati Palupera valla üldplaneeringu koostamise lä-

biviimiseks moodustatud ajutise komisjoni protokollid ja 
valiti üldplaneeringu koostajaks OÜ Hendrikson & KO.
 Otsustati anda ühekordset toetust kogusummas 2800 

krooni , sellest 1500 krooni lapse aastaseks saamisel, 1000 
krooni ravimite ostuks ja 300 krooni ühekordset toetust.
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Salvkaevu süvendamine, 
joogiveetorustiku rekonstru-
eerimine, vee pumpamiseks 
seadme paigaldus, veesüstee-
mide teostusmõõdistus, vee 
kvaliteedi analüüs 

Puurkaevu projekteerimine, 
rajamine, joogiveetorustiku 
rajamine, veeanalüüsid, puur-
kaevu pass

Salvkaevu ja veetorustiku 
rajamine, vee pumpamiseks 
vajalike seadmete paigaldus, 
veesüsteemide teostusmõõ-
distus, vee kvaliteedi analüüs

Salvkaevu ja joogiveetorustiku 
rajamine, vee pumpamiseks 
vajalike seadmete paigaldus, 
veesüsteemide teostusmõõ-
distus, vee kvaliteedi analüüs

Puurkaevu rajamine, vee 
kvaliteedi analüüs 

Lutike küla Jõntsi talu 
veekaevu- ja veetrassi-
de renoveerimine.

Palupera küla Raua talu 
veehaarde puurkaevu 
rajamine 

Urmi küla Tallermaa-1 
kinnistu salvkaevu 
ehitus ja hoonevälise 
veesüsteemi rajamine

Päidla küla Kalme 
kinnistu sahtkaevu ja 
torustiku rajamine

Pastaku küla Aru 
kinnistu puurkaevu 
rajamine

62355/93627

100000/173460

39095,80/  
58702,50

58556/87916

87156/130856

Tõnu Raak

Ilvar Sarapson

Liia Kukk

Irina Kukk

Elle Kangur

Okt. 2008
- august 2009

Sept. 2008
- august 2009

Sept. 2008
- august 2009

Sept. 2008
- august 2009

Sept. 2008 
- august 2009

Projekti 
ajaline kestus

Toetuse saaja 
nimi

Projekti nimetus Toetus EEK/ projekti 
kogumaht EEK

Projekti eesmärgid ja tegevused

Palupera vallavalitsuses istungil 10.09.2008 

rahuldati hajaasustuse veeprogrammi taotlustest järgnevad taotlused:

PALUPERA 
CUP jalgpallis
18. sept. 2008, noormehed sünd. 1994. a. 
ja nooremad

1.Pühajärve 
2.Palupera
3.Elva 94
4.Puka
5.Rõngu
6.Elva 97
7.Otepää

Mängud:
Rõngu - Puka  0:1 R.Sööt 
Palupera - Otepää 1:0 Kris Käos 
Elva 97 - Elva 94 0:5 Kait Käos 2, Soovere 2, 
Rüütel 
Puka - Pühajärve 0:2 T.Aaliste, Teder 
Otepää - Elva 97 0:4 R.Sikk 2, Alekõrs, Ivaste 
Elva 94 - Palupera 0:2 Kikas, Raikko Käos 
Pühajärve - Rõngu 3:0 Teder 2, Vihmann 
Otepää - Elva 94 0:3 Kait Käos 2, Soovere 
Palupera - Elva 97 2:0 Raikko Käos, Kris Käos 
Rõngu - Otepää 2:1 Gergalo, Tofer - Kuslap 
5.-7.kohamäng
Pühajärve - Elva 94 0:0  pen. 2:1 1/2 finaal
Otepää - Elva 97 1:6 Voolaid - Ivaste 5, 
Alekõrs 
5.-7.kohamäng
Puka - Palupera 0:1 Raikko Käos 
1/2 finaal
Rõngu - Elva 97 1:0 Riim 5.-7.kohamäng
Elva 94 - Puka 1:0 Soovere 3.-4.kohamäng
Esikohamäng Pühajärve-Palupera 1:0 
(Teder)

Statistikat
Turniirist võttis osa 68 mängijat, kokku löödi 
37 väravat . Keskmiselt 2,3 väravat 
mängus. Suurima koosseisuga võistkond oli 
Pühajärve – 12 mängijat. Väikseima koossei-
suga võistkond Elva 94 – 7 mängijat.
Parimad mängijad
Parim väravavaht – Andres Aaliste (Pühajär-
ve), löödud 0 väravat. Parim kaitsja – Elari 
Kikas (Palupera). Parim mängija – Raimo 
Teder (Pühajärve). Parim väravakütt – Anti 
Ivaste (Elva 97).

Väravakütid
1.Anti Ivaste 6 (Elva 97)
2.Raimo Teder 4 (Pühajärve)
2.Raikko Käos 4 (Palupera)
2.Kait Käos 4 (Elva 94)
2.Krister Soovere 4 (Elva 94)
6.Raikko Käos 3 (Palupera)
7.Kris Käos 2 (Palupera)
7.Ott Alekõrs 2 (Elva 97)
7.mus Sikk 2 (Elva 97)
10.Taavi Aaliste 1 (Pühajärve)
10.Madis Vihmann 1 (Pühajärve)
10.Elari Kikas 1 (Palupera)
10.Tõnis Rüütel 1 (Elva 94)
10.Reeno Sööt 1 (Puka)
10.Marek Gergalo 1 (Rõngu)
10.Ragnar Tofer 1 (Rõngu)
10.Allan Riim 1 (Rõngu) 
10.Markus Kuslap 1 (Otepää)
10.Indrek Voolaid 1 (Otepää)

Sügis pidas Nõunis 
sünnipäeva
Reedel, 19. septembril tähistasime Nõuni kultuurimajas 
lähenenud sügist. Kingituseks ootas sünnipäevalaps 
toredaid juurviljadest meisterdusi: „nunnusid“ aiast ja 
metsast ning perenaistelt magusaid moose. 
   Pidu oli vahva ja lõbus. Kertu, Merka ja Dairi korralda-
sid lustakaid võistlusi ja valisid tantsulugusid. Uudistati 
ja maitsti tädi Aili aias kasvanud viinamarju. Suurt ele-
vust tekitas Neeruti metsas kasvanud hiidmuna, millel 
ümbermõõtu 82 sentimeetrit. Valiti parim röstsaiamoos, 
milleks tihedas konkurentsis hinnati tädi Mareti mustika-
metsmaasika toormoos. Ja vahvama „nunnu“ meister-
das Rebecca, Eesti kartulist Mehhiko part võlus publiku 
südamed.
   Esmaspäeval, 22. septembril kell 18.46 valmistasime 
toredaid sügiskompositsioone alanud sügisele kingitu-
seks ja omal koju kogu perele rõõmuks. Sünnipäevalaud 
kaeti tervislikult juur- ja puuviljadega. 
    Päikselist sügist kõigile!

MARIKA VIKS

26. septembril kell 20.00

Uderna mõisas

TANTSUÕHTU
Laulab ” LYSILLE ” Tõrvast.

Info tel. 5295 620

Rainet Veide 11. september

Hea tervisespordisõber!
Eestimaa liigub! Valgamaa liigub! 

Liigu sinagi ja tule ning osale 11. oktoobril 

SÜGISMATKAL NÕUNIS.
Avastame kauneid kohti Nõuni ümbruses. Kogunemine ja registreerumine kell 11.45 
Nõuni parkimisplatsil. 
Üritust toetab Valgamaa Spordiliit, Palupera Vallavalitsus.

Info tel. 5139 071, Kalev

Palupera Põhikooli juures 
alustab tööd eelkool. 

Esimene õppepäev toimub 
02. oktoobril kell 12.30 

ruumis nr 72. 

Eelkooli õpetaja 
Külli Laidva.
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Detailplaneeringu kehtestamine

 Puka Vallavolikogu 11.09.2008 otsusega nr 
9 kehtestati Kristini kinnistu detaiplaneering. 
Planeeringulahenduse kohaselt on jagatud 23,88 
ha suurune maa-ala seitsmeks krundiks, määrat-
letud planeeritavatate maa-alade ehitusõigus, ela-
mute ja abihoonete ehitamine, tehnovõrkude ning 
rajatiste asukohad ning maa-ala sihtotstarbe muut-
mine. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul ei 
tehtud ettepanekuid planeeringu muutmiseks ega 
täiendamiseks. 

5

SÜNNID

 P U K A 
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

PLANEERINGUD

Puka vallavolikogus:

 Kooskõlastati Hummuli valla üldplanee-
ring.
 Nõustuti Valgamaa Keskkonnateenistuse 

poolt Osaühingule Valga Teed Puka vallas 
Helmi-Aakre liivamaardlas Helmi-Aakre II 
kruusakarjääris maavarade kaevandamiseks 
loa andmisega.
 Nõustuti Valgamaa Keskkonnateenistuse 

poolt Kivikandur osaühingule Puka vallas 
Helmi-Aakre liivamaardlas Helmi-Aakre III 
kruusakarjääris maavarade kaevandmaiseks 
loa andmisega.
 Nõustuti Valgamaa Keskkonnateenistuse 

poolt Kagu Teedevalitsusele väljastatud 
Helmi-Aakre liivamaardlas Vuti liivakarjääris 
maavarade kaevandamiseks väljastatud kae-
vandamise loa VALM 009 kehtivuse tähtaja 
pikendamisega viieks aastaks. 
 Muudeti Puka valla 2008. aasta eelarvet.  

 

Puka vallavalitsuses

 Otsustati maksta ühekordset toetust majan-
duslikult raskes olukorras olevatele isikutele 
kokku 2150.- ja sünnitoetust ühele isikule 
3000.- krooni ulatuses.
 Vallavalitsus alustas hankemenetluse valla 

allasutuste hoonetesse paigaldatud tuletõr-
je valveseadmete hooldamiseks soodsaima 
tingimustega teenuse osutaja leidmiseks. 
Pakkumine saadeti kolmele nimetatud teenust 
osutavale firmale.
 Vallavalitsus alustas täiendava hankemenet-

luse Puka aleviku ja valla teede remontimiseks 
soodsaima tingimustega teenuse osutaja leid-
miseks. Pakkumine saadeti kolmele nimetatud 
teenust osutavale firmale.

AMETLIK INFO

Kirsika Taur  16. august

Teade
Puka Vallavalitsus korraldas konkursi valla 
ehitus- ja planeerimisalaste toimingute 
teostaja ning sellekohase õigusalase 
nõustaja töölevõtmiseks. 

   Konkursi võitjaks 
osutus Manglusson OÜ, 
esindaja Ants Manglus. 

Ehitus- ja planeerimisalastes 
küsimustes on kodanike vastuvõtt 
Puka vallamajas 
teisipäeviti 9.00-12.00.

Info telefonil 5843 4843, 766 8443.

Puka rahvamajas võimalus õppida 

KANTRITANTSU. 
Uutele soovijatele esimene kokkusaamine 

29. septembril kell 19.30. 

Ootame kõiki, keda huvitab kantritants.

Nimi Projekti nimetus Toetuse suurus omafinantseering projekti 

    kogumaksumus

Merle Laas Kanariku kinnistu salvkaevu rajamine 36 110.25 18 109.25 54219.50
Endel Teder Luiga talu puurkaevu rajamine 92 241.00 46 259.00 138500.00
Endel Trik Tasa talu salvkaevu süvendamine 6 660.00 3340.00 10 000.00
Harri Irv Lõosilma kinnistu puurkaevu rajamine 99 600.00 66 400.00 166 000.00
Eerik Meriste Kingu talu salvkaevu rajamine 35 580.00 17 843.00 53 423.00
Meelis Mitt Väikse Järve talu salvkaevu rajamine 46 366.60 23 252.90 69 619.00
Ahti Everst Kaktuse talu salvkaevu rajamine 44 770.00 22 451.00 67 221.00
Kaire Pedajas Rahi kinnistu salvkaevu rajamine 49 373.00 24686.50 74 059.50
Ruti Kaibald Niguri kinnistu salvkaevu rajamine 47 433.00 23 787.00 71 220.00
Oivo Einaste Joosti talu puurkaevu rajamine 99 700.00 50 400.00 150 100.00

KOKKU  557 833.85 296 528.65 854 362.50

Toetuse suurus on kokku 557 833,85, sellest vallapoolne osalus 278 917 krooni.

Puka valla veeprogramm

Hooaja avapidu toimub 
Aakre rahvamajas 

11. oktoobril kell 21.00. 
Tantsuks mängib ansambel GUWALDA.
Pääse eelmüügist  50 krooni, kohapeal 75 krooni.

Info ja tellimine 539 45031 Kristi

Puka-Tõlliste-Sangaste SEGAKOOR 
alustab uut hooaega 

30. septembril kell 19.00 
Puka rahvamajas. 

Oodatud kõik endised ja uued lauljad.

Valga Maavalitsus kuulutas välja konkursi 
Haridusalane aasta tegu 2008

Selle konkursi eesmärgiks on Valgamaa kooli-
de ja koolieelsete lasteasutuste innovaatiliste 
ettevõtmiste väärtustamine ja tunnustamine.
   Konkursile on oodatud huvitavad õppetööga 
seotud uuenduslikud projektid ning tegevus-
ed. Osalema oodatakse kõiki lasteaia, kooli või 
koolitusega seotud osapooli: kohalikke omava-
litsusi, koolide- ja lasteasutuste juhte, pedagoo-
ge, õpilasi, lastevanemaid ja koolitajaid.
   Konkursist osavõtuks tuleb esitada hiljemalt 
15. oktoobriks 2008 projekti kirjeldus (1-2 
A4 lehekülge), milles on välja toodud projek-
ti eesmärk, sihtrühm, osavõtjate arv, teosta-
jad, tegevuse kirjeldus ja tulemus/mõju ning 

Jaanus Raidal hakkab 
Otepää arendamisele uut 
hingamist puhuma

Alates 21. augustist on Otepää vallavolikogu 
esimeheks Jaanus Raidal, kes on lubanud ha-
kata ka kohe tõsiselt tegutsema. Senisel veni-
tustaktikal ja Otepää arengu pidurdamisel olgu 
lõpp!
   Eelmine volikogu esimees lausus küll lahku-
des, et sage võimuvahetus on Otepääl normaal-
ne nähtus, kuna volinikud muudavad liiga tihti 
oma meelt. Nii see oligi. Aga nüüdsest algab 
muutuste aeg. Raidali toetajad tahavad, et ta 
jääks kauaks ajaks paigale, kuna tema eesmärk 
on ikka ja alati olnud soov tõsta Otepää soiku-
jäänud maine heale tasemele. Seda on ta enne-
gi näidanud ja teeb seda taas.
   Jaanus Raidal on mees õigel ajal õiges ko-

has, kuna ta armastab Otepääd ning teeb selle 
linna ja ümbruskonna paremaks muutmise 
nimel kõik, mis tema võimuses.

SILVIA LASTING-LÄNIK

LUGEJA KIRJUTABAlustavate 
MTÜde koolitus

PUKA VALLA 

sügislaat 
toimub 11. oktoobril 

Puka rahvamaja juures. 

Tulge kõik laadale! 

saata see märgusõnaga “Valgamaa haridusala-
ne aasta tegu” Valga Maavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakonnale aadressil Kesk 12, Valga 
68203 või e-postile: Aime.Olvet@valgamv.
ee.
   Parimate projektide tunnustamine toimub 
31. oktoobril Valgamaa haridustöötajate 
konverentsil “Kvaliteetne põhiharidus – eduka 
toimetuleku alus”. 
   
Lisainfo konkursi kohta Valga Maavalitsuse 
kodulehel: www.valgamv.ee ja www.valgamaa.
ee. Täiendav info: peaspetsialist, kooliinspek-
tor Aime Olvet 766 6118.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 
Liit korraldab koostöös Valgamaa arengu-
agentuuriga alustavate mittetulundusühen-
duste koolituse. Õppepäevad toimuvad 14. ja 
30. oktoobril ning 11. novembril algusega kell 
10 Valga spordihallis (Kuperjanovi 36).
   Koolituse teemad on organisatsiooni-
de vormid, MTÜ asutamine, õigussuhted, 
seadused, lepingud, maksud, raamatupida-
mine, aastaaruanded, MTÜ roll ühiskonnas, 
ühenduste koostöö avaliku ja erasektoriga, 
MTÜ arendamine ja rahastamisvõimalused, 
kaasamine ja ühistegevuse arendav mõju.
   Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud 
ja tugevad spetsialistid Kaidi Holm, Kaido 
Floren, Saima Mänd, Siiri Einaste, Urmo 
Kübar, Elina Kivinukk ja Alari Rammo.
   Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab 
eelregistreerimist hiljemalt 7. oktoobriks 
Valgamaa arenguagentuuris tel 767 9803 
või 5340 4643 või e-posti aadressil aili.
keldo@arenguagentuur.ee.

Novembri algul toimub kogu Eu-
roopas noortenädal. Sellega seoses 
viiakse Eesti noorte hulgas läbi vee-

biküsitlus ja toimub videokonkurss.
   Veebiküsitlus algas 18. septembril ja kestab 
30 päeva. Selle vältel avatakse Euroopa noor-
tenädala veebipäevikus http://euroopa.
noored.ee/noortenadal2008 igal hommikul 
kell 9 üks uus küsimus, mis jääb näha küsit-
luse lõpuni.
   Küsimused puudutavad haridust, keskkon-
da, osalemist ühiskonnaelus ja mitmeid teisi 
noortele olulisi teemasid. Näiteks uuritakse 
noortelt, kas nad läheksid välismaale õppima, 
kui see oleks senisest lihtsam ja küsitakse, kust 

nad infot saavad ning millised on nende jaoks 
huvitavamad teemad Eestis ja Euroopas.
   Iga päev loositakse kõigi vastajate vahel välja 
auhind. Küsitluse lõppedes loositakse nende 
vahel, kes vastasid kõigile 30 küsimusele, välja 
ka peaauhind – reis kahele Brüsselisse, kus 
tutvutakse Euroopa Liidu institutsioonidega.
   Kõikides küsimustikku puudutavates 
küsimustes saab vastuseid e-posti aadressil 
gerd@noored.ee.
   Alanud on ka Eesti Noorteühenduste Liidu ja 
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo 
koostöös toimuv videokonkurss „Noored 
võtavad sõna!“.
   Konkursil on kaks teemat: „Noored võtavad 

sõna!“ ja „Kultuurid kõnelevad.“ Tehnilisest 
teostusest olulisem on sõnum ja loovus oma 
idee edastamisel.
   Konkursile võib saata nii animatsioone 
kui videoklippe pikkusega kuni kolm minu-
tit. Klipid tuleb üles laadida Delfi kodulehele 
aadressil video.delfi.ee/contests hiljemalt 26. 
oktoobriks.
   Võitjad kuulutatakse välja 8. novembril 
Euroopa noortenädala lõpukonverentsil 
„Noored võtavad sõna!”, mis toimub Tallinna 
Kultuurikatlas.

   Kõikides videokonkurssi puudutavates küsi-
mustes võib pöörduda aadressil 
diana@enl.ee.
   
Euroopa Noortenädalat tähistatakse 2.-9. 
novembrini kogu Euroopas, see on pühen-
datud noorte järgmise kümne aasta tuleviku-
probleemide väljaselgitamisele. Eesti noored 
arutavad oma tulevikuprobleeme nii omava-
litsuste ja maakonna tasandil kui ka ülerii-
giliselt.

Eestis algasid Euroopa 
noortenädala tegevused
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Väikesed 
peotantsuhuvilised!
Alustame laste peotantsuringiga. Ootame 
hulgaliselt uusi tantsupaare!
Esimene kokkusaamine 1. oktoobril 18.00 
Keeni kooli võimlas. Juhendaja Marika Lalin. 
Kursusele registreerimine toimub 
kuni 26. septembrini 2008.

Lisainfo Merle Tombak

Bussiajad Keeni peatusest alates 01.08.2008 

►Sangaste poole 

Väljumine Keenist Märkused 
6.32  Sangaste – Valga (7.40) Va. P ja riigipühad
7.35 Sangaste – Otepää (8.05) ainult P 
9.05 Sangaste – Sooru alev – Valga (9.50) Ainult P
11.15  Sangaste – Keeni – Õru – Valga (12.00) T, N, L
13.00 Sangaste – Keeni – Ande – Mägiste – Puka (13.55)– Otepää (14.30) T, N, L 
15.37 Sangaste (15.45) - Sooru alev - Valga (16.35)  Va. P ja riigipühad
18.22 Sangaste – Valga (19.10)  ainult P
18.27 Sangaste – Keeni (18.47) – Õru - Valga (19.20)  Va. P ja riigipühad

►Puka poole

Väljumine Keenist Märkused 
5.29 Mägiste-Puka (5.45)–Hellenurme-Elva (6.25) Va. P ja riigipühad 1.08-31.10.08 
7.30 Mägiste – Kuigatsi – Mägiste - Puka (7.50) - Elva (8.50)  Va. P ja riigipühad
10.47 Pringi – Puka (11.14) – Elva (12.05) Iga päev
13.00 Pringi – Kuigatsi – Puka tee - Puka (13.25) – Otepää (14.00) E,K,R
13.16 Ande – Mägiste – Puka (13.55) – Otepää (14.30) T,N,L
15.52 Pringi – Puka (16.10) – Elva (17.05) Iga päev 
17.50 Pringi - Mägiste-Puka (18.10) – Elva (18.55)  Va. P ja riigipühad 1.08-31.10.08 
18.25 Pringi - Mägiste-Puka (18.45) – Elva (19.30)  ainult P 1.08-31.10.08  
18.55 Pringi – Puka (19.15)  Va. P ja riigipühad

►Valga poole

Väljumine Keenist Märkused 
6.25 Ande – Pringi –Kuigatsi – Priipalu - Õru – Valga (7.40)  T,N,L
6.35 Kuigatsi-Priipalu-Õru - Sooru alev – Valga (7.40)  E,K,R 
8.45 Saksimatsi – Keeni (9.05) – Sangaste (9.10) – Sooru alev - Valga (9.50) ainult P
9.09 Õru - Mõneku - Valga (9.57)  Va. P ja riigipühad
11.15 Õru – Valga (11.50) E,K,R
11.25 Õru – Valga (12.00) T,N,L
11.35  Õru-Valga (12.15)  Va. P ja riigipühad 1.08-31.10.08
13.15 Õru - Mõneku – Valga (13.55)  ainult P 
17.08 Õru – Valga (17.50) Va. P ja riigipühad
18.28 Õru - Mõneku – Valga (19.07)  Iga päev 
18.47 Õru – Valga (19.20)  Va. P ja riigipühad
19.22 Õru – Valga ( 19.55)  ainult P 
20.05 Õru- Valga (20.45)  Va. P ja riigipühad 1.08-31.10.08
20.50 Õru-Valga (21.30) Ainult P 1.08-31.10.08 

Bussiajad Sangastest alates 1.06.2008 

►Otepää poole:
Väljumine Sangastest  Märkused 
7.10 Vidrike-Otepää (7.40) Va. P ja riigipühad 
7.40 Vidrike-Otepää (8.05)  ainult P 
8.00 Sihva-Otepää – Tartu (9.10)  Va.P
8.40  Sihva- Otepää (9.15) – Tartu (10.00)  E, L 
11.55 Vidrike – Otepää (12.25)  Va. P ja riigipühad
13.45 Sihva-Otepää (14.20) P
14.05 Sihva-Otepää (14.40) Va.P ja riigipühad 
14.15 Sihva-Otepää-Tartu (15.25) R,L,P
14.50 Sihva-Otepää-Tartu (16.30)-Tallinn (19.00) Iga päev
16.15 Vidrike-Otepää (16.45) Va.P ja riigipühad
19.00 Sihva-Otepää-Tartu (20.10) R,P

►Valga poole:
Väljumine Sangastest Märkused 
6.40 Sooru-Valga (7.30) Va. P ja riigipühad 
8.25 Sooru – Valga (9.10)  Va. P ja riigipühad
9.10 Sooru alev-Valga (9.50) ainult P
11.05 Sooru-Valga (11.40)  R,L
13.40 Sooru-Valga (14.20)  Va.P ja riigipühad
15.45 Sooru alev-Valga (16.35)  Va.P ja riigipühad
16.40 Sooru-Valga (17.20)  iga päev
17.05 Sooru-Valga (17.40) iga päev
17.40 Sooru-Valga  (18.20) Va.P ja riigipühad
18.30 Sooru-Valga (19.10) ainult P
21.33 Sooru-Valga (22.05)  R,P

►Antsla poole:
Väljumine Sangastest Märkused 
13.45 Lauküla-Sarapuu-Lauküla-Sangaste Va.P ja riigipühad
13.55 Antsi-Sarapuu-Kuldre - Vana-Antsla - Antsla (14.15)  Iga päev
16.20 Lauküla-Sarapuu-Sangaste Va.P ja riigipühad 
19.40  Antsi - Sarapuu - Kuldre - Vana-Antsla - Antsla (20.05) R, P 

►Keeni poole:
Väljumine Sangastest Märkused 
7.30 Keeni (7.35) – Sangaste (7.40) – Otepää (8.05)  ainult P
8.40 Keeni (8.45) -Saksimatsi-Keeni – Sangaste (9.10) Sooru alev-Valga (9.50) ainult P
11.20 Keeni – Saksimatsi – Valga (12.00)  T,N,L
13.08  Keeni-Ande-Mägiste-Puka (13.55)-Otepää (14.30) T,N,L
18.40 Keeni - Saksimatsi - Valga (19.20) Va.P ja riigipühad

Algamas on Sangaste valla 2009. aasta 
eelarveprojekti koostamine.
   Mittetulundusühingute, seltside, seltsin-
gute ja eraisikute vabas vormis kirjutatud 
taotlused esitada hiljemalt 10. oktoobriks 
2008.
   Taotlused tuua või saata allkirjastatult 
vallavalitsuse kantseleisse.

Raha taotlemine 
Sangaste valla 

2009. aasta eelarvest
Toetuse uue kaevu 
rajamiseks said :

1.Mägiste küla Jaanimäe talu 
(Heino Kristmann) puurkaevu rajamine

 - üldmaksumus 173982.-
millest toetus 100000.- ja omaosalus  73982.-

2. Ädu küla Toomsalu kinnistu 
(Brunof Toomsalu) salvkaevu rajamine

 - üldmaksumus 86540.-
toetus 57635.- ja omaosalus 28905.-

3. Mäeküla küla Üti kinnistu 
(Hendrik Vaher) salvkaevu rajamine

- üldmaksumus 113680.- 
toetus 75710.- ja omaosalus 37970.-

Seega toetusteks taotletav summa 233345.- 
krooni üldmaksumusega 374202.-

Lugupidamisega Tõnu Saarman abivallavanem 
tel. 7668045 või 5203238

AMETLIK INFO

Sangaste vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused osaühin-
gule Jaotusvõrk Lauküla külas Kaose kinnistul 
asuva Vastsemõisa alajaama rekonstrueerimis-
projekti koostamiseks, osaühingule Jaotusvõrk 
Lauküla külas asuval Tielsi kinnistul elektri 
maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks, Raul 
Nämile Restu külas asuval Männiku kinnistul 
puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks, Raul 
Nämile Restu külas asuval Männiku kinnistul 
puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks, Raul 
Nämile Restu külas asuval Ristiotsa kinnistul 
puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks, Valter 
Kurvitsale Mäeküla külas asuval Konnu-Endriku 
kinnistul majandushoone ehitusprojekti koosta-
miseks, Aleksei Petersonile Mäeküla külas asuval 
Zäpste kinnistul suvila ehitusprojekti koostami-
seks ja Aleksei Petersonile Mäeküla külas asuval 
Zäpste kinnistul aida ehitusprojekti koostami-
seks.
 Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele 

Sangaste alevikus asuval Puhkeala kinnistul puh-
keala rajamiseks ja Jüri Hinnile Lauküla külas 
Walso kinnistul asuva lauda rekonstrueerimise-
ks.
 Nõustuti Lossiküla külas asuva 15,78 ha suu-

ruse Kopraraja maaüksuse riigi omandisse jät-
misega riigi reservmaana.
 Määrati Tiidu külas asuvate Sõstra ehitiste tee-

nindamiseks vajaliku maa suuruseks 10 940 m2.
 Kooskõlastati aktsiaseltsi Sanwood poolt Keeni 

küla kaugküttepiirkonnas alates 10. jaanuarist 
2009. a rakendatav soojuse piirhind 550 kroo-
ni/MWh, millele lisandub käibemaks.
 Kehtestati Sangaste aleviku, Keeni küla ja 

Lossiküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
tegevuspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuh-
timise teenuse hind (koos käibemaksuga) järg-
miselt: tasu võetud vee eest 18.00 krooni/m3 ja 
tasu reovee ärajuhtimise eest 24.00 krooni/m3. 
Uus hind hakkab kehtima 1. jaanuarist 2009. a
 Rahuldati hajaasustuse veeprogrammist 

toetuse saamiseks esitatud taotlused: Heino 
Kristmanni taotlus Mägiste külas asuvale 
Jaanimäe kinnistule puurkaevu rajamiseks 100 
000 krooni; Hendrik Vaheri taotlus Mäeküla 
külas asuvale Üti kinnistule salvkaevu rajamiseks 
75 710 krooni ja Brunof Toomsalu taotlus Ädu 
külas asuvale Toomsalu kinnistule salvkaevu 
rajamiseks 57 635 krooni.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 170 027 

krooni. Suuremad eraldused on 38 000 krooni 
Sangaste seltsimaja saali ja abiruumide siseku-
junduse projekti koostamiseks, 28 346 krooni 
hoonete ja ruumide majandamiskulude kat-
miseks ja 25 620 krooni Keeni noortekeskuse 
projekti koostamiseks.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmeteis-

tkümnele isikule kogusummas 11 453 krooni.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud 

hooldus.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega ini-

mese sõiduki parkimiskaart.

    
 SELTSIMAJA  KEENI KOOL 
Esmaspäev 10.00- 12.00 Pensionäride tantsurühm  
  Rõõmurullid juh. Katrin Kõiv  
Teisipäev 19.00-21.00 Segarahvatantsurühm  19.00-21.00 Naisrühm ”Tanuke”
  Juh. Tiina Kukk   Juh. Hiie Vähi
 
Kolmapäev 10.45-11.30 Beebikool (2 korda kuus)  
  Juh. Piret Stepanov 17.30-19.00 Line-tants

 18.30-20.00 Kirikukoor  
  Juh. Piret Stepanov 18.00-20.00 Peotants
    
Neljapäev 17.30 - 19.00 Naisansambel  
  Juh. Erma Kallasse  
 17.15-18.45 Kantritants  
  Juh. Katrin Kõiv  
    
Reede 19.00 Rahvalaulutuba (2 korda kuus) 13.00 Algklasside liikumise- ja 
  Juh. Koidu Ahk   rütmika tund
     Juh. Katrin Korn
Pühapäev 11.00-13.00 Kõhutants  
  Juh. Riina Schotter  
 17.00-18.30 Segarahvatantsurühm  
  juh. Tiina Kukk  
    
Info seltsimaja ruumide rentimise, kasutamise ja ringitegevuse  kohta: 

valla kultuurispetsialist Merle Tombak tel. 56 472 632

Sangaste valla  HUVIALARINGIDE AJAD
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Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.

Tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.

Kallist isa

HANNO MÕTTUST 
mälestavad Ahti ja Rauno

Ostan maad või vana talukoha 
(ehitusvõimalusega). Üürin põllu-
maad. Telef. 5660 0738.

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

Võru kalapoe kauplusauto jälle 
Otepääl igal neljapäeval kell 12.00-
13.40, Nõunis 14.00, Sihval 15.10. 
Telef. 5297 033.

Müüa puitbriketti koos kohale-
veoga. Telef. 5342 9630

Müüa Valga kesklinnas 2-toal. 
renoveeritud korter. Keskküte. 
Viivika tel. 5348 7894, H: 295 000.-

Üürile anda 4-toaline mugavuste-
ga korter Nõunis. Tel. 5242 745

Üürin Otepääl (või lähiümbruses) 
heas korras 2-3toalise korteri. Tel 
522 8197.
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MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

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

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid 
(lepp, 50 cm). Tel. 5677 8155.

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Välja üürida ahjuküttega (puupliit) 
maja Otepää linnas. Telef. 5071 
256

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
(25 cm, 30 kr/kott). Kohalevedu ta-
suta. Tel 5011 446

KU U LU T U S E D

Sügav kaastunne Elmole lastega 
abikaasa, ema 

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

Oti Spordiklubi võrkpallurid

Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas 
jääd sa ikka meiega.

Mälestame poega ja venda 

MATI PIHLI
Avaldame kaastunnet Merikesele, 

Mihklile ja Markole perega.
Isa abikaasaga, õed Eve ja Ene pe-
redega ning vend Hans perega.

MARTA KAARNA
20.11.1914 - 03.09.2008

Ilmub kaks korda kuus.

Lehes saab avaldada  kuulutusi 
ja reklaame. 

2008. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg   290x380 mm 5000 kr
½ lk           142x380, 290x190  2500 kr
1/3 lk         290x130, 93x380  1750 kr
 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 1300 kr
1/8 lk         93x144, 142x95, 290x46     700 kr
1/12 lk       93x95, 190x46, 44x190    500 kr
1/24 lk       93x46, 44x95    300 kr
1/48 lk       44x46   150 kr

Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel 
on soodustus 10%. 

 reakuulutus maksab 20 krooni rida.
 leinakuulutus 40 krooni, koos salmiga 60 ja

 koos fotoga 100 krooni. 
 Reklaame Otepää Teatajasse saab saata e-kirjaga aadressil: 

teataja@otepaa.ee.
Kuulutusi samal aadressil või postiga Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää, Palupera, 
Puka ja Sangaste vallavalitsused.

LIIVA JA 

KRUUSA müük 

SANGASTES

OÜ RONK

+372 504 5714

info@ronk.ee

HEINO REHA
24.12.1961 - 13.09.2008

Avaldame kaastunnet Heljulale 
armsa poja

MARTIN MEHISE 
kaotuse puhul.

Maila, Viivi, Laine, Aino ja Vaige.

Langetame pea hea jahikaaslase 
ja sõbra

HEINO PAVESE 
mälestuseks ja avaldame 

sügavat kaastunnet omastele.

Pühajärve jahimehed

Südamlik kaastunne Kersti 
Raudsepale perega kalli ema, 

vanaema ja ämma 

HELVI KOMMERI 
surma puhul.

Naabrid perek. Terve, Meema, 
Laine, Roosbaum ja Šmigun.

Head naabrimeest

HEINO PAVEST
mälestavad ja tunnevad kaasa 

Zojale laste peredega 

perekonnad Nestra ja Roosmann 
ning Aino ja Vilma.

Avaldame kaastunnet Zojale, 
Sirlile, Henrile ja Laurale perede-
ga abikaasa, isa, vanaisa ja vana-

vanaisa

HEINO PAVESE 
surma puhul.

Meedi, Salme ja Liili perega.

Sügav kaastunne Tõnisele venna

MARTIN MEHISE
kaotuse puhul.

Kannistiku 2 elanikud.

Südamlik kaastunne Ahtile ja Raunole isa
HANNO MÕTTUSE 

09.03.1956-24.09.2008
surma puhul.

Marika perega ja Ally.
Ärasaatmine Otepää leinamajast laupäeval, 27. septembril kell 12.

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
kallis mälestus jääb meie hinge püsima…

TE Kariner 
korraldab
Otepää Gümnaasiumis, 

Koolitare 5
10. oktoobril kl 14.00 

ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE

Hind 400 kr + km. Tunnistus.
Registreerumine 

688 8688, 512 1539

1. 
oktoobril 
kell 14.00

Otepää Kultuurikeskuses

SÜGISPIDU 
EAKATELE.

Laulab 
Ervin Lillepea, 
nalja teeb 
Raimo Aas.

TASUTA.

Bilansivõimeline 

raamatupidaja 

OTSIB TÖÖD. 

5040 966

PÜHAJÄRVE 
SPA HOTELLIS

E kl 19.00

 

E kl 18.00 (algajatele) ja 

K kl 18.00 (edasijõudnutele)

T ja N kl 19.00

Info ja registreerimine telefonil: 7665 555

Kohtumiseni trennis!

Me südameis sa ikka oled,
jääd mõtteis meie keskele.

Südamlik kaastunne Lainele ja 
Kajale perega kalli

HANNO MÕTTUSE 
kaotuse puhul.

Marika ja Ally

MARTIN MEHINE
26.03.1954 - 16.09.2008

HEINO PAVES
30.03.1934 - 22.09.2008

Avaldame kaastunnet Vellole, 
Sirlile, Laurale, Henrile ja Zojale

HEINO PAVESI 
surma puhul.

Perek. Amandus

Nuustaku Pubi 

OOTAB TÖÖLE

klienditeenindajat.

Info: info@nuustaku.ee
mob. 5299 713

Sümboolse tasu eest ootab teid 
1,5 a. lontkõrv kääbus-
küülik. Tel. 5245 514, 
martin@otepaa.ee

Müüa sõiduauto Kia Clarus 1,8, 
1996.a. Ülevaatus lõpeb septem-
briga. Tel 5531 235

Pühajärve Haridusseltsi 
RAHVAKOOLI AVAAKTUS 
1. oktoobril kell 19.00 

Pühajärve Põhikoolis.
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Laskesuusatamine kogub Eu-
roopas järjest suuremat popu-
laarsust. Viimastel aastatel on 

kordades kasvanud nii tele- kui ka 
publikuhuvi. Ka Eesti laskesuusata-
mine kogub tasapisi uut jõudu, kor-
raldades ise rahvusvahelisi võistlusi 
ning osaledes laskesuusatajate maa-
ilmakarikasarjas ja tiitlivõistlustel. 
Kahjuks puuduvad meil hetkel 
säravad tulemused tiitlivõistlustelt, 
vastupidiselt Eesti murdmaasuus-
atajatele. 
   Selleks, et eestlastel oleks võima-
lik võita olümpiamedaleid ka laske-
suusatamises, peab süsteem toimima 
alates nö rohujuuretasandist. Tuleb 
luua väga head eeldused treeningu-
teks ja võistlusteks noortele, kes alles 
ala juurde on jõudnud. 
   Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 
on täis indu ala uuesti „tuhast tõsta“. 
Eesmärgi saavutamiseks on juba teist 
hooaega toimumas noortele laske-
suusatajatele mõeldud karikasari 
EOK-Viessmann CUP, mis koosneb 

kolmest talvisest ning kahest suvi-
sest etapist. 
   Sarja projektijuhiks on endine tipp-
laskesuusataja Margus Ader, kes ütles 
ööklubis Come Back kokkuvõtteid 
tehes järgmist: „5 etappi 10 võistlusega 
sai edukalt korraldatud. Möödunud 
talv oli küll lumevaene, kuid vaata-
mata kehvadele tingimustele suut-
sime edukalt võistlusi korraldada. 
Siinkohal tänu Oti Spordiklubi ja SÜ 
Võru Biathloni aktiivile. Positiivne on 
seegi, et sarjal on jätkuvalt toetajad ja 
enamusega neist on koostöö olnud 
sarja käivitamisest peale. Heameel on 
tõdeda, et on lisandunud kaks uut 
suurtoetajat, kelleks on Valga Puu ja 
Stora Enso.
   Osavõtjate arv on jäänud üldi-
selt samaks väikese tõusuga, mis on 
tänases olukorras märkimisväärne. 
Plusspoolele võib kanda meie lõuna-
naabrite Leedu ja Läti noorsportlaste 
osalemise nii talvistel kui ka suvistel 
etappidel. Tänu neile on konkurents 
tõusnud.“ 

Rääkides uutest eesmärkidest sõna-
sid  sarja korraldajad, et uue hooa-
ja peamine eesmärk on sarja tege-
vuse jätkamine ning noorsportlaste-

Otepää laskesuusatajad võitsid EOK-Viessmann CUP 
2007/2008 hooaja üldkarika

Pilt karikasarja lõpetamisest. Pildil sarja üldvõitja Oti Spordiklubi Zahkna Team

le sportlikuks arenguks võimaluste 
andmine. „Sarja formaat ei muutu, 
loodame suuremat osavõttu nii oma 
klubide kui ka naaberriikide sport-

laste poolt,“ ütles Ader.
Edukat uut hooaega soovides

ELSF ja Oti Spordiklubi juhatuse liige, 
Zahkna Teami esindaja AIVAR NIGOL

Lastejooks
Birgit Kannes Kannistiku 1.28.6
Tuuli Laine  1.35.7
Tormis Laine  1.42.1
Kristin Kannes Kannistiku 1.45.5
100 m jooks noored
Birgit Kannes Kannistiku 17,72
100 m jooks Naised
Merlin Müür Otepää linn 14,52
Tiiu Kannes Kannistiku 15,57
Signe Sumin Otepää linn 18,26
100 m jooks mehed
Martti Sala Pühajärve k. 11,93
Timo Teder Otepää linn 12,22
Egert Malts Otepää linn 12,4
Siim Kalda Otepää linn 13,05
Kristo Koik Märdi küla 14,18
Kaugushüpe lapsed
Tuule Laine  3,1
Tormis Laine  2,55
Kristiine Aluvere  3,48
Kaugushüpe noored -15 a
Birgit Kannes Kannistiku 3,33
Kaugushüpe naised 15-40 a.
Tiiu Kannes Kannistiku 3,86
Signe Sumin Otepää linn 3,36
Kaugushüpe mehed 15-40 a.
Egert Malts Otepää linn 6,13
Martti Sala Pühajärve k. 6,03
Timo Teder Otepää linn 4,97
Kristo Koik Märdi küla 4,87
Pallitõuge lapsed
Birgit Kannes Kannistiku 15,2
Tuule Laine  16,04
Tormis Laine  17,13
Kristin Kannes Kannistiku 6,59
Kuulitõuge noored -15 a.
Kristiine Aluvere  5,68
Birgit Kannes Kannistiku 4,21
Kuulitõuge naised 15-40 a.
Merlin Müür Otepää linn 7,94
Anita Tuljak Otepää linn 7,78
Helen  Otepää linn 7,44
Tiiu Kannes Kannistiku 7
Signe Sumin Otepää linn 6,92
Malli Anton Otepää linn 6,92
Merje Villemson Juusa-Peetri k. 6,37
Kuulitõuge mehed 15-40 a.
Martti Sala Pühajärve k. 10,76
Egert Malts Otepää linn 10,02
Siim Kalda Otepää linn 9,74
Kristo Koik Märdi küla 9,14
Magnar Alev Märdi küla 8,97
Ain Fjodorov Juusa-Peetri k. 7,79
Kristo Koik Märdi küla 7,77
Kuulitõuge mehed 41 ja vanemad
Raivo Kalda Otepää linn 9,77
Avo Orav  9,59
Sander Leppik  8,21

Odavise noored -15 a.
Birgit Kannes Kannistiku 7,56
Odavise naised  15-40 a.
Anita Tuljak Otepää linn 22,08
Merje Villemson Juusa-Peetri k. 19,9
Signe Sumin Otepää linn 18,98
Tiiu Kannes Kannistiku 18,91
Odavise mehed 15-40 a.
Martti Sala Pühajärve k. 47,10
Egert Malts Otepää linn 42,74
Kristo Koik Märdi küla 39,13
Timo Teder Otepää linn 31,93
Siim Kalda Otepää linn 31,55
Odavise mehed 41 ja vanemad
Avo Orav  38,92
Sander Leppik  33,55
Raivo Kalda Otepää linn 32
Jooks 1000 m lapsed
Tuule Laine  5.44
Jooks 1000 m noored -15 a.
Birgit Kannes  4,37
Signe Laine  5,46
Jooks 1000 m naised 15-40 a.
Tiiu Kannes Kannistiku 4,01
Merlin Müür Otepää linn 5,01
Jooks 1000 m mehed 15-40 a.
Egert Malts Otepää linn 2,57
Ain Fjodorov Juusa-Peetri k. 3,30

Sangpomm
Nimi Elukoht Tõst. kordi Hoitud aeg
Martti Sala Pühajärve k. 35 36,68
Siim Kalda Otepää linn 35 25,51
Raivo Kalda Otepää linn 34 -
Avo Orav  26 -
Sander Leppik  25 
-
Mägijalgratta sõit
Kristo Koik Märdi küla
Sander Leppik

Orienteerumine
Mehed 2,1 km 8 KP 
1.Ain Fjodorov Sihva 11.41
2.Silver Tilga Sihva 14.28
3.Magnar Alev Pühajärve 14.39
4.Rasmus Sotnik Otepää Güm  16.56
5.Veiko Tilga Sihva 18.34
Naised 2,1 km 8 KP 
1.Merlin Müür Otepää  15.03
2.Kristiine Aluvee Otepää 20.09
3.Liivi Parik Otepää 20.12
4.Helen Parik  Otepää  21.51
5.Siiri Sotnik Otepää 23.36
6.Kersti Tilga Sihva 23.39
7.Merje VillemsonSihva 25.56
Valik
1.Tiiu Kannes Otepää 2 p 
2.Birgit Kannes Otepää 2 p

Otepää valla spordipäev 
Käärikul 20. september 2008

Augustis külastas Valga maavalitsuse 
karjäärinõustaja Pille Paberits Valga, 
Tõrva ja Otepää raamatukogu eesmär-

giga jagada karjäärialaseid infomaterja-
le ja teadmisi. Karjääripäevad maakon-
na raamatukogudes andsid igale huvi-

lisele võimaluse välja selgitada enda 
kutsesobivus ja saada vastuseid karjää-
rialastele küsimustele.
   Karjäärinõustaja Pille Paberitsi sõnul 
on pärast karjääripäevi suurenenud 
huvi karjäärialaste teemade vastu. 
„Tööturu kiiresti muutuv olukord teki-
tab inimestes sageli segadust, ei osata 
kasutada olemasolevat infot,“ sõnas 
Pille Paberits.  „Antud kogemus näitas, 
et meil on vaja tulevikus taolisi karjää-
ripäevi kindlasti läbi viia.“
   Koostöös Tööturuameti Valgamaa 
osakonnaga ja Valgamaa Kutseõppe-
keskusega ongi plaanis korraldada järg-
mise aasta kevadel karjääripäev, mis 
annaks huvilistele rohkem ja erinevaid 
võimalusi saada vajalikku infot.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
MONIKA OTROKOVA

Karjääripäevad raamatukogudes äratasid huvi
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Kihiline vormiroog
Valmistusaeg: 10 min
Küpsetusaeg: 40 min

Valmistusained
Rakvere viiner 400 g
Porgand 100 g
Kartul 100 g
Suvikõrvits 200 g
Mugulsibul 100 g
Riivitud Eesti juust 150 g
Kanapuljong 2 dl
Vahukoor 2 dl

Valmistamine

Puhasta aedviljad. Lõika kartul, porgand, suvikõrvits 1 cm suurus-
teks kuubikuteks. Kuumuta pannil õli ja prae aedviljad küpsemisjär-
jekorras, kokku 10 minutit.
Haki sibul peeneks ja pruunista õlis paar minutit.
Kalla praetud sibulale puljong, kuumuta keemiseni ja lisa vahukoor. 
Keeda tasasel tulel 5 minutit, siis sega  juurde riivitud juust ja keeda 
veel paar minutit. Maitsesta soola ja pipraga.
Võta ahjupott, määri see kergelt õliga ning laota põhja aedviljad. 
Aseta peale pikuti pooleks lõigatud viinerid ning kalla peale sibula-
juustu kaste. 
Kuumuta ahi 180 kraadini ja küpseta vormirooga 15 minutit, siis 
tõsta ahjutemperatuur 200 kraadini ja küpseta veel 5-10 minutit. 

Serveerimisvihje
Vormirooga võib valmistada väikestes vormides, igaühele individu-
aalselt. Juurde võib serveerida värsket salatit.

Valgamaa meistrivõistlused 
SUUNDORIENTEERUMISES

5. oktoobril, võistluskeskus Lutsu talu. 
Stardi algus 12.00.  

Võistlusklassid: 
DH14, DH18, DH21, DH40, DH50.

Eelregistreerimine 1. oktoobrini e-posti aadres-
sil: talu@lutsu.ee.  

Valgamaa sügismatkad meie 
piirkonnas

5.10.  Otepää valla matk ümber Pühajärve,   

 algus kell 12.00. Pühajärve parkla.  

11.10  Palupera valla matk, 
 algus kell 12.00. Nõuni

12.10  Sangaste valla matk, 
 algus kell 12.00. Keeni

16.11.  Puka valla matk, 
 algus kell 12.00. Greete Motell


