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Rahvusvaheline jalgpallikohtumine Otepääl

SANGASTE
vald

Eesti Vabariigi juubeliaasta lõpuüritus
Valgamaal
neljapäeval, 20. novembril 2008. a
ARVO SAAL

Laupäeval, 18. oktoobril
pidas FC Otepää rahvusvahelise kohtumise
Venemaalt Leningradi
oblastist Toksovost pärit
meeskonnaga FK Toksovo.
Mäng lõppes venelaste 3:2
võiduga.

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Kell 19.00 ürituse avamine.
Kell 19.15 tütarlastekoori Ellerhein ja
Reval Ensemble’i kontsert „Valgel maal“,
dirigeerib Tiia-Ester Loitme.
Üritus on tasuta,
kõik huvilised on oodatud.
Valga Maavalitsus, Valga Linnavalitsus

ARVO SAAL
Väga kehva muruga ebatasane
Otepää aedlinna jalgpalliväljak
ei vastanud niisuguse tähtsusega
mängule.
Aga lootes, et otepäälased tulevad mängule kaasa elama ja omasid
toetama, otsustati võistlus pidada
Kääriku staadioni asemel aedlinna väljakul. Korraldajad tegid, mis
suutsid, et plats jalgpalliväljaku
moodi välja näeks, aga imet ei ole
võimalik teha.
Ilm mängijaid ei soosinud, päiksepaiste vaheldus külmade vihmahoogudega. Küllap mõjutas jahedus
loodetud võimalikke pealtvaatajaid,
sest neid oli mängijatest ainult natuke rohkem.
Toksovo jalgpallivõistkond
saabus Otepääle vaid 11 mängijaga. Viisadega polnud kõik korras ja
üks auto saadeti piirilt tagasi. Külalisi
hästi tundev Rein Vikard kinnitas, et
maha jäid just nooremad ja tugevamad mängijad.
Nagu rahvusvahelisele kohtumisele
kohane, mängiti mõlema riigi hümni
ja vahetati meeneid. Sõprusmäng ise
algas rahulikult, külalised olid ehk
natuke aktiivsemad.
Mängu käiku mõjutas vaid ühe
kohtuniku kasutamine, kes lihtsalt
ei suutnud kõike väljakul toimuvat
jälgida. Kuna arusaamatuid otsuseid tehti mõlema poole mängijate
suhtes, leppisid jalgpallurid olukor-

OTEPÄÄ
vald

Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp annab välja
aastapreemiad

Üks otepäälaste järjekordne rünnak. Pall sellest Toksovo meeskonna väravasse siiski ei läinud.

raga. Tegemist oli ju ikkagi sõprusmänguga.
Esimesed paarkümmend minutit möödusid võrdsete võimaluste tähe all. Mõlema meeskonna
ründajad said paar korda ohtlikult
löögile. Külaliste väravavaht püüdis
pealelöögid, meie väravast löödi aga
üle.
Siis eksisid väljakuperemehed
sööduga ja vastaste rünnak tõi
esimese värava. Poolaja lõpus oli
mõlemal meeskonnal veel väravavõimalusi, ent võimalusteks need
jäidki. 1:0 seisul vahetati väljakupooled.
Teise poolaja esimesel rünnakul
oli otepäälastel võimalus viigistada,
aga pall lendas üle värava. Mäng oli
kuni lõpuni võrdsete meeskondade jõuproov. Otepäälased pääsesid

rohkem vastaste väravale peale
lööma, aga venelased vastasid
mitme kiire äärerünnakuga. Ühel
sellisel saadi õigus karistuslöögiks.
Pall põrkus meestemüürist tagasi, kuid rünnak jätkus ja venelased
jõudsid kaheväravalisse eduseisu.
Mäng tundus tehtud olevat!
Päris kiiresti aga pääses Otepää
meeskonna mängija Tanel Ojaste
vastaste karistusalasse ja lõi värava. Seejärel tekkis otepäälastel veel
mitu head võimalust, ent väravat ei
tulnud.
Ühel järjekordsel vasturünnakul
said hoopis vastased õiguse 11 meetri karistuslöögiks, mille järel oli seis
3:1. Mõni minut enne lõppu õnnestus Otepää meeeskonnal taas vahet
vähendada, Andrei Novikov saatis
palli lähilöögist väravasse – 3:2.
Rohkem väravaid enam ei löödud

“Talve on Otepääle vaja,”
nentisid talvepealinna üritustekava planeerijad
20. oktoobril Otepää raekojas volikogu istungite saalis nõu pidades. Volikogu esimees Jaanus
Raidal avas “pakkumiste“ laeka ja kogunenuil
jagus ideid küllaga: küll täiesti uusi, küll juba teostunud ja hästi õnnestunud vanu.
Talispordis kõige asjatundjamad mehed, MTÜ
Klubi Tartu Maraton projektijuht Kunnar Karu
ja Otepää valla spordinõunik Paul Vaard ütlesid
nagu ühest suust, et talvepealinnal peaks olema
uisuväli: korralikult teostatud, hooldatud ja kõigile kuulda-näha reklaamiga.
Sama idee eeskäijaks tunnistas end ettevõtja-

te esindajana kohale tulnud Oti pubi ja ööklubi
omanik Raivo Kalda. Kohtki oli tal välja pakkuda:
spordiinternaatkooli ja Valga maantee vaheline
maaala. Ta väitis, et sellekohane kirjalik ettepanek on valda juba saadetud, ent vastus tulnud
talle üsna üldsõnaline.
Kokkusaamisel kõike täpsustatigi.Vallavanema
asendaja Kristjan Rõivassepp andis teada, et talvepealinna üritusteks on eelarves planeeritud ühtekokku 80 000 krooni (sh. valgustus, talvekaunistused, üritused, külalisdelegatsioonide ja esinejate
kutsumine, reklaam jne).
Kultuurijuht Sirje Ginteril oli välja pakkuda mitu

ja Toksovo meeskond võitis.
Esialgse kava kohaselt pidi järgmisel päeval taas mängitama. Vilets ilm
sundis mängu ära jätma. Toksovo
mehed olid küll valmis ka sisejalgpalli mängima, aga meil ei olnud
selleks ettevalmistatud mänguväljakut pakkuda.
Külalised olid vastuvõtu ja mängu
tulemusega väga rahul ja kutsusid
otepäälasi Toksovosse matšile.
Mängu jälginud Otepää volikogu
esimehe Jaanus Raidali arvates olid
meeskonnad võrdsed. „Mul on hea
meel, et meie mehed nii hästi mängivad,“ ütles Raidal. „Kui otepäälased
lähevad Toksovosse vastukülaskäigule, ehk siis võidavad.“
Suhted kahe omavalitsuse vahel
arenevad. Ilmselt sõlmitakse edaspidi koostöölepingud spordiklubide,
koolide ja kultuuriseltside vahel.

valikut talve alguse märkimiseks. Olulisim paistis olevat vastuvõetav kõigile arupidajaile: talvepealinna pidulik avamine, turg jõulukaupade ja
karusupiga, päkapikud ja saanisõidud. Ja mitut
muudki sorti tegemisi. Olulisim küsimus kaaslastele aga jäi esialgu õhku: mitu päeva ja millisest kuupäevast pidu alustada. Sirje Ginter võttis
selle kodutööks, lubas lähiajal jõulukuu üritustest
voldiku kokku seada.
Suure ideemüraka koukis välja Raivo Kalda, kes
soovitas talvepealinna kuulutada PUHTA LUME
linnaks. Sellest võiks kooruda koguni talvepealinna tunnuslause. Esimesele pakkumisele tehti
lisandusi: soolavaba talvepealinn, soolata lumega linn… Mõtted pandi idanema ja soovisõnad
lumeloojale tallele.
AILI MIKS

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi
aastapreemia omistatakse neile tublidele
inimestele, kes 2008. aasta jooksul on
kas kultuuri- või spordivallas oma tegevusega silma paistnud.
Kandidaate võivad esitada organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Kirjalikke
ettepanekuid kandidaatide kohta ootame
20. novembriks k.a. aadressil: kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Kesk 12339, Valga 68203.
Kirjalikud ettepanekud esitada vabas
vormis, kuhu märkida taotleja ja kandidaadi kontaktandmed.
Info: Eha Mandel: mob. 5392 6891, epost: Eha.Mandel@valgamv.ee.

Otepäälased sõidavad Venemaale
Otepää vallavolikogu
ja Leningradi oblasti
Vsevoložski rajooni
Toksovo omavalitsuse volikogu poolt sõlmitud lepingu alusel
hakatakse arendama
koostööd kultuuri,
spordi, noorsoopoliitika, hariduse ja
ettevõtluse vallas.
Järgmisel nädalal sõidab Toksovosse
Otepää gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate ning Otepää vallavolikogu delegatsioon eesotsas volikogu esimehe Jaanus Raidaliga.
Volikogu esindus tutvub sealse omavalitsuse tööga. Õpetajad ja õpilased
käivad Toksovo keskkoolis, kavas on
kohtumised õpetajate ja õpilastega.

Eile toimus Otepää volikogu
istung, mille päevakorras oli
muude küsimuste kõrval uue
vallavanema valimine.
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Rahvakoosolek muutus
vahepeal üsna tuliseks

IN MEMORIAM

E

smaspäeva õhtul toimus Otepää Kultuurikeskuses
vallavõimu esindajate kohtumine kohaliku rahva-

URMAS OTT
23.04.1955 –17.10.2008
Aega, mis inimesele elada antud, ei oska keegi täpselt ette aimata. 53aastaselt
raskest haigusest murtuna manalateele varisenud poeg jääb ema mälestustes
igavesti elavaks: “Usun, et nüüd, nüüd kohe ilmub ta jälle koduuksele,” räägib
ema Ellen, püüdes vapralt pisaraid tõrjuda.
Elutöö, mida Urmas Ott suutis teleajakirjaniku ja raamatute autorina teha
30 aasta jooksul, ei kao kuhugi. “Ott on jätnud Eesti (tele)ajakirjandusse jälje,
mida võiks võrrelda Valdo Pandi panusega,” kirjutas Postimees 18. oktoobril
oma juhtartiklis “Vabaduse valgus”, lisades samas, et Urmas Otist jääb maha
igikestev pärand.
Ei ole teist pärast Lennart Meri jäädavat lahkumist, kellest oleks vabariiklikesse lehtedesse jätkunud nüüdseks juba loendamatu hulk kirjutisi, meenutusi,
viimseid sõnumeid ja hüvastijätte.
“Eesti on kaotanud tõeliselt särava meediatähe. Aga samas võime olla õnnelikud, et meie ajakirjandust kord Oti-sugusega õnnistati,” on lugeda Postimehes
avaldatust. Ja sealtsamast lehenumbrist leida lisa: pole olnud ühtki teist ajakirjanikku Eestis, kelle surma puhul oleks kaastundeavalduse teinud Venemaa
president isiklikult.
Ent iga inimene öeldakse pärinevat oma lapsepõlvest. Tema noorpõlv möödus
Otepääl. Siin elab ja töötab palju neid, kes tundsid Urmast tema koolipäevist.
Nende meenutusi ei kanna kauge meediatähe sära ega kuulsus, vaid midagi paljupalju lähedasemat. “Ta oli päikesepoiss,” meenutab klassiõde Evi. “Tohutult andekas, palju lugenud ja mitmekülgne.” Samas lisab mälestusi keskkooli internaadi
lõbusaist peoõhtuist bändi saatel, kus trummar Urmas lõi rütmi ja andis tooni.
“Klassiekskursioonidki olid tänu temale huvitavad: oma tarkusi ei hoidnud enda
teada, jagas neid ja õpetas meidki, kaasa arvatud käitumis- ja riietumiskultuuris.
Arvan, et ema oli teda rangelt kasvatades kõike seda talle sisendanud.”
Otepää rahvateatri kroonikasse jäävad aga olulised verstapostid tema tollases
kodulinnas käidud aastaist: peaosa Hans Luige kriminaalses lavaloos “Striptiis
eriravilas” 1972. aastal ja esietendusele järgnenud 35 väljasõiduetendust. Tallinna
Pedagoogilise Instituudi lõputööks näitejuhtimise erialal valis Punini näidendi ja
lavastas selle “Bunin-Play ehk Hämarad alleed” nimetuse all Otepääl. Tegelasteks
valis tollase rahvateatri kaks tähtnäitlejat: Arne Laose ja Anni Küti.
“Ta oli väga isemõtleja ja isetegija tüüpi lavastaja. Tegi omamoodi ümber autoritki, mis tema juhendajatele ei paistnud tollal eriti meeltmööda olevat,” meenutab nüüd Anni 1979. aasta maikuus toimunut. “Ja kedagi proovide juurde nõu
andma ei soovinud. Kadunud Arnega saime küll sadu ja sadu kordi proovides
oma tekste lausuda ja kõndida laval ümber õitsva kirsipuu.”
Eks ole nüüd meil, kes Urmasega koos Otepääl teatriteed käinud, võimalus
oma mällu jäädvustada pilt õitsvast kirsipuust. Koos Urmasega.

ga.
Valla poolt olid esindatud vallavolikogu esimees
Jaanus Raidal, vallavanema asendaja Kristjan Rõivassepp ja finantsnõunik Ülle Veeroja. Kohal oli ka Otepää
konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen. Külalise-vaatlejana oli saalis Riigikogu liige Heimar Lenk ning olulisemat teavet kogumas Valgamaalase ajakirjanik Taimi Käos.
Inimeste huvi kohtumise vastu oli näha, kultuurikeskuse saal oli rahvast täis. Kahjuks on peaaegu alati
kohal ka mõned teada-tuntud tegelased, kes pole kunagi millegagi rahul, ainult nõudma ja poriga loopima
on nad kanged.
Algatuseks ütles avasõnad volikogu esimees Jaanus Raidal, seejärel kõneles vallavanema asendaja
Kristjan Rõivassepp. Kui sõna sai lihtrahvas, siis algul
kulges kõik kenasti küsimuste-vastuste vormis. Räägiti
tänavate ja teede lõppenud remondist, heakorrast jm.
Oli juttu Otepää gümnaasiumi rekonstrueerimisest,
millega vallavalitsus kavatseb järgmisel aastal algust
teha. Ka kultuurikeskuse remont ja raamatukogu laiendamine on plaanis. Ettevalmistamisel on Otepää kiriku
suurem remont, sest järgmisel aastal on tulemas Eesti
Lipu 125. sünnipäev.
Üks Nüpli küla elanik kaebas Marguse baasi tee
ääres oleva prügihunniku üle. See asub looduspargi
territooriumil, aga looduspark pole selle likvideerimiseks midagi ette võtnud. Raidal lubas, et laseb selle
kõrvaldada.
Pilkuse küla inimesed olid mures tõkkepuu pärast,
mis on kellegi erateel, aga teiste juurdepääsuteel tüliõunaks. Rõivassepp vastas, et eelmine vallavanem
tegeles selle probleemiga, aga asi on lahendamata. Ta
lubas uurida, mis on asjaajamisest saanud ja võimalusel selle probleemi lahendada.
Ettevõtja Maie Niit rääkis mitmest probleemist: koristamata on kirikumõisa ümbrus ja selle lähedal asuv
maantee.Ta tegi ettepaneku kutsuda koolilapsed seda

koristama ja lubas omalt poolt neid toitlustada. Arvati
aga, et tänapäeval on raske koolilapsi kausitäie supi
eest tööle saada! Ka oli Maie Niidul mureks, et vargusi on liiga palju, aga politsei ei võta nende tõkestamiseks midagi ette. Juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen
selgitas politseitöö sisu ja pani inimestele südamele
ise oma vara eest rohkem hoolt kanda.
Mis saab vanast haiglast, kas lastaksegi ära laguneda? Jaanus Raidal lubas, et kindlasti saab see lähima
aasta jooksul elu sisse. Jälle oli teemaks muusikakool. Selle nädala (so. eilse - toimetus) volikogu päevakorras on punkt, millega kavatsetakse maja gümnaasiumile tagasi anda.
Probleeme oli palju ja vahepeal lõid emotsioonid
välja, asi hakkas inetuks minema. Materdati Raidalit
ja nõuti Aivar Pärli vallavanemaks tagasi toomist.
Aga kas inimesed mäletavad, et Raidal on pühendunult tegutsenud Otepää heaks juba paarkümmend
aastat?
Rahul ei oldud ka sellega, et volikogu liikmed ei
pidanud vajalikuks tulla rahvaga kohtuma. Lõpuks
rahustas oma sõnavõtuga inimesed maha Riigikogu
liige Heimar Lenk.Ta ütles, et volikogu liikmetel ei
ole mingit õigust põhjuseta keelduda rahvaga kohtumast. Lenk rõhutas, et Otepääl on pidev võimuvõitlus
sellepärast, et siin liigub palju raha! Sellepärast tahavad kõik võimul olla, aga raha teatavasti on mõnelegi
hukatuseks.
Lenk rääkis rahvale arusaadavas keeles, et Eesti on
praegu sügavas majanduskriisis. Ja sedagi, et meie
poliitiline süsteem ei toimi enam üldse, seda oleks
vaja muuta. Ta palus rahval korraldada taolisi koosolekuid enne valimisi ning soovitas valimistel teha
õigeid valikuid, et pärast ei peaks kahetsema. “Valige
edaspidi õiged mehed valla etteotsa, et ei oleks tarvis kedagi süüdistada,” rõhutas Riigikogu liige lõpetuseks.
Kas aga kunagi saab selliseid juhte, kellega kõik
oleksid rahul? Vaevalt, virisejaid on alati.
SILVIA LASTING-LÄNIK

Avalik arutelu

Teade
Vastavalt Otepää Vallavalitsuse korraldusele nr. 2-4-493 09.10.2008.a.

kehtestab AS Otepää Veevärk
alates 01.02.2009.a.
Otepää linna
I kaugküttepiirkonnas

soojuse piirhinnaks
861,40 kr/MWh
(hind sisaldab käibemaksu).
AS Otepää Veevärk

31. oktoobril kell 15.00 toimub Otepää Vallavalitsuses Raekoja saalis (III korrus) Munamäe
tn 8 kinnistu
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu otsusega 20.09.2007. Planeeringu eesmärgiks
on kavandada praeguse Otepää Pesumaja (nn. vana
saun) asemele eksklusiivne 8korruseline elamu
kohviku ja 38 korteriga. See kannaks uue, olulise
maamärgi staatust Otepää kesklinnas. Hoone arhitektuurses lahenduses püütakse leida materjale ja
võtteid, mis meenutaks lund ja jääd, sümboliseerimaks talvepealinna. Ootame linnakodanikke avaldama oma arvamust!

Otepää Vallavalitsus

OT toimetus
Tähiseid eluteelt
Urmas Ott töötas Eesti Raadios aastail 1977-1979 ja Eesti TVs 1979-1998 AK diktori, saatejuhi ja
toimetajana. Tema viimaseks tööks rahvusringhäälingus jäi Raadio 4 saatesari “Sündsuse piires” 6.
okt. 2007-21. juuni 2008.
Tuntumad saated: ETVs 1981-1983 “Estraaditähestik”, 1986-1992 “Teletutvus”,1991-1995 aastavahetuse isikuintervjuud, 1991-1992 “Duett-duell”, 1992-1998 “Carte Blanche”.
TV-1s 2001. aastal “Seitse päeva mais”, TV-3s 2002. aastal “Valitud meeleolud” ETVs 2003. aasta
augustis 7osaline saatesari “Augustivalgus”, Kanal 2s 2003-2006 “Happy Hour”.
Venemaa TV-s ”Teletutvus” (1983-1989), ”Carte blanche” (1992-1998).
NSV Liidu Ajakirjanike Liidu preemia (1988). Tunnustatud mitmel korral ETV populaaseima
meessaatejuhina, pälvinud aastapreemiaid. Valgetähe teenetemärk IV klass (2005), Tallinna vapimärk (2008).
Avaldanud mitmeid raamatuid: elulooraamatud Käbi Lareteist, Neeme Järvist, Tunne Kelamist,
Erika Salumäest, Vardo Rumessenist, Karin Saarsenist jt. Lisaks “Playback”, “Carte Blanche”, ”Teine
Eesti. Eeslava”, “Maestro”. Vene keeles ”Küsimus+vastus=intervjuu”, ”Teletutvus”, ”Playback”.

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

Otepää Seeniorklubi
PUHKEÕHTU
Kultuurikeskuses
reedel, 24. oktoobril kell 18.00
Kava:
1.Teemad, kuidas säästuajal saada söönuks (vestleb dr. Aidla).
2.Vastuseid küsimustele.
3.Tantsu tümps (ka keskealistele).

Töötab kohvibaar
TASUTA

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 vallavalitsus
OTSIB jõulukuuske

(15-20 m).
Pakkumised teha heakorraspetsialist
Urmas Kuldmaale, tel. tel. 766 4807,
e-kiri: urmas.kuldmaa@otepaa.ee.

SÜNNID
Lisanna Tähisma

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.

29. september

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 7. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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23. oktoobril avati hasartmängumaksu regionaalse investeeringutoetuse programmi toetusel ja Otepää vallavalitsuse kaasfinantseerimisel valminud Otepää muusikakooli
ruumid. Projekti rahadega valmisid kammersaal ja üks
klassiruum vana koolimaja esimesel korrusel ning hoonesse paigaldati ventilatsioonisüsteem.
Otepää muusikakooli kollektiiv ja õpilaskond tunneb paranenud õppekeskkonnast suurt rõõmu. Viimaks ometi on
85 õpilasel võimalik õppida rühmatundide läbiviimiseks
kohandatud kahes klassiruumis. Senisest põhjalikumalt
saab keskenduda kontsertide läbiviimisele ja mis veelgi
olulisem – kontsertide ettevalmistusperioodil saaliproovidele.
Loodetavasti hindab muusikakooli uut saali ka avalikkus,
kui see kujuneb külastatavaks kammerkontsertide toimumise kohaks.
TUULI VAHER

Matkajad Pühajärvel
5. oktoobril toimus matk ümber Pühajärve. Ilm soosis väliüritust ja kohale oli tulnud üle 40 huvilise.
Matkati rohkem kui 12 km mööda maalilist Pühajärve
matkarada, jätkuks pakuti sooja suppi ning väike üllatuskingitus.
Täname kõiki osalejaid! Suur tänu toetuse eest OÜ Dermoshop, OÜ Aripalte ja AS Avallone Lõuna-Eesti!
Otepää Kõndijad

Otepää Kultuurikeskuses
30.10. Kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO Seiklus Muumia:
Draakonkeisri hauakamber. Pilet 20,-

06.11. Kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO Action Surmaralli.
Pilet 20,-

07.-08.11.

Eesti Harrastusteatrite Liidu rahvusvaheline
teatrikonverents.

Konverentsil käsitletavad teemasid vaata www.harrastusteatrid.ee

Otepää Invaühingu liikmete
info ja teabepäev tervisest
toimub 5. novembril kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses

Pühajärve lasteaia suur
pidupäev koos Pipiga
Ühel reede hommikul tulid lapsed lasteaeda uhkete kleitide ja ülikondadega, kõigil nägu naerul. Oli ka põhjust rõõmustada – lasteaial oli ju sünnipäev!
10. oktoobril sai Pühajärve lasteaed Pipi 15aastaseks.
Suur juubelipidu peeti koolimaja aulas. Kohale olid kutsutud kõik lasteaia endised töötajad, tähtsad vallaonud
ja lasteaia suured sõbrad. Et külalistel igav ei hakkaks,
esinesid lasteaia väikesed Pipid muusikaliga „Pipi peab
sünnipäeva”. Igati teemakohane etendus. Pisikestele lasteaiakasvandikele oli appi palutud lasteaia vilistlastest moodustatud neidude ansambel. Ühekoos laulsid nii suured
kui ka väikesed Pipi Pikksuka filmist tuntud laule.
Pärast etendust jõudis kätte sünnipäevapeo kõige magusam osa. Loomulikult oli see kinkide saamine ja sellele
järgnev tordisöömine. Lasteaialastele oli tordisöömine
eriti huvitav, sest nemad said magusat maitsta koos päris
Pipi Pikksukaga, kes oli Segasumma suvilast neile külla
sõitnud. See oli laste jaoks suur ja tore sünnipäevakingitus. Kogu õhtupooliku mängisid väikesed Pipid koos päris-Pipiga huvitavaid mänge. Lõpuks, kui mängimine oli
lapsed ära väsitanud, otsustati istuda diivanile ja telekast
Pipi Pikksuka tegemisi jälgida.
See imetore 10. oktoober on nüüdseks möödas ja kirjutatud lasteaia ajalukku. Mina aga usun, et sünnipäev oli
üks väga vahva üritus, mis ei unune niipea.
lasteaia vilistlane KEITY KIMMEL

ARVO SAAL

Valmisid Otepää muusikakooli ruumid

Dirigent Vilve Maide (vasakul) annab Emajõe laulikutele viimaseid juhtnööre.

Kaunis sügiskontsert
tõi Otepääle täismaja

T

avaks on muutunud kahe koori
– Tartu naiskoori Emajõe laulikud
ja Tartu Akadeemilise Meeskoori
(TAM) ühiskontsert mööda Eestimaad.
See jõudis ka meile, rõõmustades 18. oktoobril otepäälasi.
Otepää gümnaasiumi mudilas- ja poistekoori osalemine kontsertprogrammis
tõi rohket soojust kuulasjaskonna hinge.

Polegi sellist rahvahulka juba ammuammu näinud meie kultuurikeskuses
toimunud kontsertidel.
Otepää gümnaasiumi kooride tase on
pikemat aega olnud kõrge tänu headele muusikaõpetajatele. Seekord juhatasid
noorema astme koore Vilve Maide ja Pille
Möll.
Kuulates Otepää laululapsi tekkis lootus,
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et kunagi sünnib meil taas suur segakoor
(rõhutades sõna suur) täiskasvanute hulgas,
nagu see oli ammusel ajal, dirigent August
Krentsi päevil. Järjepidevus nii lauljate kui
ka dirigentide osas on ju olemas!
Suhteliselt lühikese (5 aastat) ajaga on naiskoori Emajõe laulikud peadirigent Vilve
Maide voolinud väga ühtlase vokaalitasemega paindliku koori, kes kuulub oma tasemelt kindlalt Eesti naiskooride tippu.
Osalemine telesaates “Laululahing” on
lauljate esinemise muutnud vabaks ja
kuulajatele visuaalselt nauditavaks. Minu
isiklik sümpaatia kuulus Ester Mäe laulule
“Vahtralt valgõ pilve pääle” (rahvaluule).
Meeskoor TAM on asutatud juba aastal
1912 helilooja Juhan Simmi poolt. Üle nelja
aastakümne juhatas koori tänase peadirigendi Alo Ritsingu isa Richard Ritsing.
Koor on aastakümneid olnud meeskooride lipulaev, oma headuses tuntud mitte
ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt paljudes riikides.
Väga-väga dünaamiliselt ja emotsionaalselt kõlas kontserdil vähemkuuldud
Villem Grünthal Ridala sõnadele loodud
Konstantin Türnpuu laul “Talvine õhtu”.
Imeline looduspilt läbi laulu!
Kontserdi lõpulaulud “Ta lendas mesipuu poole” ja “Tuljak” ühendatud segakoorilt saatsid kuulajaid rõõmsate ja hingeliselt
rikkamatena kodudesse oma igapäevaste
toimetuste rüppe.
Suur tänu kõigile, kes korraldasid selle
kauni kontserdi!
VALVE PURI

Mida Otepää naine Sirje Ginter
Inglismaal tegi?

H

iljuti toimus Inglismaal Southamptonis ülemaailmne maanaiste organisatsiooni (ACWW)
konverents, kus teemaks maanaiste võitlus
puhta ja eluterve keskkonna eest planeedil Maa.
Kui selle organisatsiooni president aastaid
tagasi tegi Otepää naisseltsi esinaisele Riita
Aaderile ettepaneku, et ka Otepää naisselts
võiks liikmeks astuda, ei kõhelnud Aader
hetkegi. Paberid aeti korda.
Taasiseseisvumisajal oli see hea võimalus
luua sidemeid ja arendada suhteid teiste
naisorganisatsioonidega kogu maailmas.
Nende aastate jooksul on otepäälastel
olnud võimalus võtta vastu koguni kahte
ACWW presidenti.
„Esimese abi saime projekti näol oma
tegevuse alguse aastal,“ ütleb Riita Aader.

Ent lisab samas: „Kuna ülemaailmsetel
konverentsidel käia on väga kulukas, siis
pole me kahjuks saanud paljudest konverentsidest osa võtta. Meil lihtsalt ei ole sellist
raha.“
Nüüd aga tänab ta soomlasi, kes tänavu
tulid ettepanekuga aidata kaasa otepäälaste
delegaadi sõidule Inglismaale konverentsile.
Tingimuseks oli, et see inimene poleks seal
varem käinud ja oskaks inglise keelt.
Nii sõitiski Sirje Ginter Southamptonisse
konverentsile esindama väikest Otepääd.
Seal oli delegaate 25 maalt. Esindatud olid
ka Rõngu ja Puhja naisseltsid.
Konverentsi põhiteemaks olid keskkonnakaitseprobleemid. Tuleb välja, et mitte
ainult meie armas Eesti, vaid kogu maailm
on hädas kilekottide ja plastpudelitega, mis
saastavad keskkonda ja ohustavad tervist.

TALVEPEALINNA TURG
Otepää keskväljakul
avatakse 21. detsembril kell 10.00 ja
suletakse 16.00.
Kauplema on oodatud müüjad, kes pakuvad külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid kingitusi
kingikotti ja kauneid jõulukaunistusi.
Talunikud veeretagu kohale mee-, kurgi- ja kapsatünnid, kartulitest, õuntest ning lihast rääkimata. Perenaised tulgu pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust verivorsti ning teed.

Oodatud on kõik ettevõtjad, kes rikastavad meie kõigi jõululauda.
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida telefonil 5332 6679 (müügikohtade arv on piiratud.)

Sirje Ginter esitles koos slaidide näitamisega 3. mail Eestis toimunud suurt puhastusaktsiooni „Teeme ära!“
Sirje Ginter rääkis, et konverentsi avatseremoonia oli eriti pidulik. Konverentsi avas
tervitustega Inglise kuninganna Elizabeth
II-lt tema eriesindaja. Tutvustati kohalikku
kultuuri, delegaadid said osa inglise folklooripeost.
Sirje Ginteri sõnum on positiivne: „Tuleb
süstida meie naistesse enesekindlust ja kiita
neid. Nad teevad täiesti maailmatasemel
asju, kohati isegi paremini!“
Hoidkem siis Eesti loodust ja võidelgem
plastmassireostuse vastu, muidu maksab
see hiljem kurjasti kätte.
SILVIA LASTING-LÄNIK

Väärtusta peret, austa isa!
1. novembril algusega kell 17.00
tähistame Otepää Kultuurikeskuses

ISADEPÄEVA.

Esmakordselt antakse välja valla AASTA ISA tiitel koos päevakohase meenega.
Pille Lille Muusikute Fond tervitab kontserdiga, kus esinevad: Kristina Kriit –viiul,
Madis Kari – klarnet, Mati Mikalai – klaver.
Kohvilaud.
Veel on võimalus esitada AASTA ISA kandidaate. Selleks kirjuta tubli isa tegemistest pereringis ja töökollektiivis. Kandidaate võivad esitada kõik, ka pereliikmed.
Kiri saata aadressil J.Hurda 5.a Otepää Naisselts.
Otepää Kultuurikeskus ja Otepää Naisselts

Sportlik isadepäev
Otepää vald ja SA Otepää Spordirajatised korraldavad 9. novembril
algusega kell 11.00 Otepää Spordihoones sportliku isadepäeva.
Isa, võta kaasa oma poeg või tütar ja tule mängima ning võistlema!
Kavas. osavus-, jõu- ja kiirusharjutused. Selgitatakse ka tugevam ja osavam isa.
Võitjatele auhinnad.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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PALUPERA

24. oktoober 2008

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
16.10.2008:

Hea teatrihuviline
25. oktoobril kell 19.00 mängib Krabi külateater
Nõuni Maakultuurimajas lustlikku külajanti
Pilet 40.-

„17 kevajast hetke ja suvi“.
Kohtumiseni!

7. novembril kell 19 alustab tegevust Hellenurme
kultuurimajas
terviseklubi “Naerata”.
Klubi tegevusteemad – ravivõimlemine, kogemuste
vahetamine “Kuidas olla ja saada terveks loodusraviga”, õpime ja õpetame lihtsamaid ravimassaazhi võtteid.
Lektorid meilt ja mujalt. Ootame rohket osavõttu koos heade
ideedega.

Info 5662 2044, 7669 030.

10. novembril algusega kell 16.15 Hellenurme
kultuurimajas
isadele ja martidele pühendatud pidulik kontsert.

Palupera valla

sotsiaalnõunik

Lasteaia sünnipäev

H

ellenurme mõisamajas on lasteaed
tegutsenud juba 13
aastat. See andis võimaluse
märkida „teismelist“ sünnipäeva. Kontserdile kutsusime vallavanema, kes
meenutas lasteaia asutamise

lugu ja kinkis lasteaiale
väga vajaliku magnettahvli. Lapsevanemad aga tõid
lasteaeda porgandeid, viinamarju ning laste rõõmuks
mänguasju.
Õhtupoolikul valmistasime koos lastega kolm erine-

Ka Palupera vald liigub
Valgamaa spordiliidul on tänavu käsil tore
ettevõtmine – matkasari “Valgamaa liigub“.
Nüüd korraldatakse kohtadel matkapäevi, et
propageerida tervislikke eluviise ja tutvustada
kohalikku ajalugu ning kauneid paiku.
Palupera vallas oli selline matk 11. oktoobril
Nõunis. Kui kevadel tehti ring ümber Nõuni järve, siis seekord matkati Neeruti ja Leigo kandis.
Laupäeva keskpäevaks kogunes rõõmsameelne seltskond matkahuvilisi Nõuni maakultuurimaja juurde. Pärast Valgamaa spordiliidu
tegevjuhi Rein Leppiku avasõnu asuti Neeruti
poole teele. Neeruti külaplatsil ootas meid külaseltsi liige Pilvi Saar maitsva piparmünditeega.
Ta rääkis huvitavat küla ajaloost ja külaseltsi
tegemistest. Saime teada, et Neeruti küla on üle
500 aasta vana ja et kohalik laulu- ja mänguselts
oli esimene Otepää kihelkonnas, kes korraldas
ka näitemänge.
Edasi suundusime Lutike küla poole. Väikese

vat salatit ning enne kojuminekut degusteerisime neid
koos vanematega.
Päev oli lastele huvitav.
MTÜ Hellenurme Mõis lasteaed
juhataja ANNE RUUBEL

pausi tegime kaht küla poolitaval Kaltsi mäel,
kus imetlesime värvikat sügisvaadet. Saime
teada, et siin on filmitud „Nimed marmortahvlil“
mitme lahingu stseenid. Ka uut aastat tavatsevad kohalikud elanikud just selle mäe tipus vastu
võtta.
Kaltsi mäelt paistis Leigo talu. Talu peremees
Tõnu Tamm juba ootas meid. Ta jutustas väga
huvitavalt talu tegevusplaanidest ning kergitas
juba saladusloori ka järgmise aasta Leigo järvemuusika esinejate kohta. See jääb küll esialgu
matkal käinute teada.
Viimane lõik Leigolt Nõunini möödus üpris
kiiresti. Kultuurimaja perenaine Marika Viks ootas meid sooja matkasuppiga. Rein Leppik jagas
osavõtjatele meeneid ja avaldas lootust, et edaspidigi tullakse loodusesse avastama kauneid
paiku ning võetakse kaasa ka sõpru-tuttavaid.
Tervisliku päevaga jäid kõik rahule. Tänu toreda ettevõtmise eest öeldi nii Valgamaa spordiliidule kui ka Palupera vallavalitsusele.
Nõuni piirkonna arendusjuht KALEV LÕHMUS

Palu metsas toimus sügisene rattakross

S

uur sügis on juba täies jõus ning suvised
spordiharrastused hakkavad lõppema ja
peale tulevad uued, talvised ettevõtmised.
Laupäeval. 18. oktoobril peeti Palu metsateedel sügisene Palupera valla meistrivõistlus
jalgrattakrossis. Ilm oli üllatavalt päikseline ja
kuiv. Märgitud oli 3 km rada. Peakohtunik Marek
Uuemaa stardipaugu järel tuiskasid võistlejad
rajale: mehed pidid läbima 15 km, naised ja
noored 9 km ja kõige nooremad 3 km.
Meeste arvestuses võitis Lembit Uibo Nõuni
külast. Järgnesid Ilvar Sarapson Palupera ja
Lembit Lõhmus Atra külast. Parim naisvõistleja

oli Kerli Rajaste Nõuni külast. Noortest võitis Artur Lõhmus Atra külast. Eriti tuleb kiita 6 aastast
Deimeo Sarapsoni Paluperast, kes vapralt võitles
raske raja, ratta ning iseendaga, kuid siiski sõitis
3 km läbi.
Kõiki osavõtjaid ootas kosutav spordijook ning
parimaid diplomid ja auhinnad. Ühiselt leiti, et
väärt ettevõtmist tuleb jätkata ja loodeti tulevikus
rohkemat osavõttu. Ühised tänusõnad toetuse
eest öeldi Palupera vallale ja MTÜle P-RÜHM.
Nõuni piirkonna arendusjuht KALEV LÕHMUS

TERJE KORSS

Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 01.10.2008
korraldus nr 2-1/210 Miti külas M-9 Aakre Metskond katastriüksuse jagamise ja sihtotstarvete määramise kohta.
Peeti võimalikuks jagada Miti külas asuv Aakre metskonna maatükk M-9 kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt:
Aakre Metskond M-9 katastriüksus suurusega 54,15 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa ja Palupera 3 katastriüksus
suurusega 26507 m², sihtotstarve karjääride maa.
Määrati teenindusmaa suurus 1250 m² ja piirid
Hellenurme keskasula vesivarustuse ehitiste juurde.
Teenindusmaa sihtotstarve – tootmismaa.
Kinnitati Hellenurme külas munitsipaalomandisse taotletava Hellenurme puurkaevu maaüksuse, pindalaga 3229
m², maksumus.
Tagastati Palupera külas õigusvastaselt võõrandatud
Sookurru A-16 talu maadest vastavalt maa reaalosadeks
jagamise projektplaanile 11,04 ha K.J-le ja V.J-le võrdsetes
mõttelistes osades ja nimetati Sookurru katastriüksuseks.
Tagastatava maaüksuse sihtotstarve – maatulundusmaa.
Tagastati Palupera külas õigusvastaselt võõrandatud
Sookurru A-16 talu maadest vastavalt maa reaalosadeks jagamise projektplaanile 10, 96 ha M.T-le ja nimetati Mattiase
katastriüksuseks. Tagastatava maaüksuse sihtotstarve – maatulundusmaa.
Väljastati ehitusluba Hellenurme külas Hellenurme mõisa
pargi kinnistul asuva Hellenurme puhkeala ehitiste püstitamiseks.
Väljastati Riikliku LKK Põlva-Võru-Valga taotlusel OÜ
Kagumerk´ile kaeveluba Räbi külas Varese kinnistule harivesiliku koelmutiikide kaevamiseks.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Teeääre kinnistul
valminud elamule.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 19.07.1993
määrus nr 50 ja 11.11.2005 korralduse nr 2-1/102 punkt
1.83 ning otsustati kustutada Maa-ameti maakatastrist katastriüksus nr 58201:002:0230.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Tsura-2 kinnistul
valminud elamu abihoonele nr 2.
Väljastati OÜ Newinile kaeveluba Mäelooga külas
Lõokese kinnistul elektrivõrkudega liitumisühenduse elektrikaablitrassi kaevamiseks.
Väljastati Lande Grillikoda OÜ-le ehitusluba Neeruti
külas Lande kinnistul majutushoone ehitamiseks.
Nimetati Lutike külas Maakoht XLIII piirnev vaba
maa, sihtotstarbega maatulundusmaa, Väike-Mäesaare
katastriüksuseks, suurusega 7947 m². Anti luba K.M-ile
Väike-Mäesaare katastriüksuse liitmiseks Maakoht XLIII
kinnistuga. Kinnitati Väike-Mäesaare katastriüksuse maksustamishind.
Nimetati Nõuni külas 3,46 ha suurune maatükk Elleri
katastriüksuseks ja anti sellel asuvate hoonete omanikule
nõusolek nimetatud maatükk ostueesõigusega erastada.
Erastatava maa sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa.
Kinnitati maa maksumuse määramise akt.
Otsustati tasuda V.K. hooldekodu kohamaksu 95% pensionist puudjääv osa.
Anti viis ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas
3840 krooni, kaks sünnitoetust lapse sünni puhul a´2000
krooni, viis ühekordset toetust a´300 krooni, kolm ühekordset toetust lapse prillide ostuks kogusummas 1942 krooni
ja kolm matusetoetust a´2000 krooni.

Kontsert tasuta

SÜNNID
2. oktoober

Lugupidamisega
Helen Talli

Euroopa Noortenädal
4. novembril algusega kell 14 kutsume
kõiki valla noori ja otsustajaid Hellenurme noortekeskusesse kohtumisele
teemal „Noored võtavad sõna!“ Aega
tuleks varuda umbes 4 tundi.
Pikemalt loe 8. leheküljelt.

Hei, hei, kõik väikesed
ja suured nõiad!
Olete oodatud 31. oktoobril kell 18
Nõuni kultuurimajja

HALLOWEENI PEOLE

võistlema, mängima, tantsima.
Riietus: nõiduslik, kummituslik.
Parimatest parimatele auhinnad!

Palupera Vallavalitsus ootab
hinnapakkumisi hiljemalt 3.
novembril 2008. a. järgnevate

teeäärte võsast puhastamisele,
raietööle:
1.Hellenurme-Palu-Räbi 0,6 km pikkune Metsa kinnistu lõik,
2.Suurfarm-Marusoo 0,6 km pikkune lõik,
3.Uibo-Lati kogu 1,4 km pikkune tee ja
4.Uibo-Ronga 0,4 km pikkune lõik.
Eratee omanikel palume enne lumetõrjetöid samuti oma kinnistul asuv teeäärne võsa koristada!
Info teelõikude kohta 7679 504. Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus, märksõnaga „Teeäärne võsa“.

Esinevad Otepää laste rahvamuusikaorkester Musakarud ja
Hellenurme lasteaia lapsed.

Lisete Liivamägi

Minu nimi on Helen Talli. Mul on sotsiaaltööalane kõrgharidus alates 2003. aastast
(Tallinna Ülikool, BA). Praktilisi kogemusi
hakkasin koguma juba ülikooliaastatel,
viies koolivaheaegadel läbi töö- ja puhkelaagreid vähekindlustatud perede lastele.
Tõsisem väljakutse oli aastal 2002 Sõle
Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja ametikoht.
Minu ametiajal loodi koolis tasandusklassid neljas klassiastmes. Tööülesanneteks
oli luua kogu kooli probleemse kontingendi andmebaas, lisaks tasandusklasside
õpilastega tegelemine. Samuti suhtlesin
kohaliku omavalitsuse, politsei, õpetajaskonna ja lastevanematega. Teisel aastal
võtsin enda kanda ka ühe tasandusklassi
juhendamise.
Koolitööst loobusin 2005. aastal. Peamiseks põhjuseks pidasin sotsiaaltöötajate
ebavõrdset seisu koolides ja riikliku ametijuhendi puudumist.
2005. aasta juunis asusin tööle Tallinna
Linnakohtu Kriminaalhooldusosakonnas
kriminaalhooldusametnikuna noortetöö
talituses. Omandasin praktilisi kogemusi
ametkondade vahelisel lävimisel ja keeruliste kohtudokumentide koostamisel.
Põhitöökohtade kõrvalt olen osalenud
kolmanda sektori organisatsioonides, mis
vähemal või enamal määral on seotud
minu peamise kutsumuse – sotsiaaltööga.
Ühes nendest, Kuriteoennetuse Sihtasutuses, jätkasin hiljem kutsenõustaja ja
büroo juhatajana (2006-2007). Lühiajaliselt
töötasin Põhja-Tallinna valitsuses alaealiste komisjoni sekretärina.
Teenistust jätkasin Tartu Vanglas sotsiaaltöötajana.
Kandideerimist Palupera valla sotsiaalnõuniku ametikohale pean loomulikuks
jätkuks oma senistele tegemistele. Rakendan omandatud oskusi igapäevaselt.
Samuti loodan õppida omavalitsuses
töötamisest ka palju uut.

Eelmisel aastal korrastatud Hellenurme paisjärv meelitas kohale luiged.

Hinnapakkumise koostamisel arvestada ka
seda, et saadud küte kuulub töö teostajale ja
oksad kuuluvad põletamisele!

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

PUKA
HEIKKI KADAJA
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Lugupeetud
Puka aleviku majaomanikud! Kui teie
majal ei ole veel UUT NUMBRIMÄRKI,
saate selle tööpäevadel vallavalitsusest.
Info telefonil 766 9412.

Puka vallas on võimalik tellida
matusetranspordi teenust.
Info tel 7669 410.

Käesoleva aastal
remonditakse järgmised vallateed:
Rebaste tee 2400 m²; Komsi tee 200 m, Kanaküla tee 1100 m, Triisa-Vedela tee 1500
m, Ägliküla tee 1200 m, Kaarna tee 300 m,
Otti-Praagli-Paju tee 2500 m, Kõrepi tee
900 m, Pukamõisa allee 900 m, Tiigi tänav
500 m, Säde tänav 350 m, Käo tänav 450
m, Raudtee tänav 140 m, Oja tänav 360 m,
Surnuaia tee 160 m, Aakre kooli tee 280
m, Põdra tee 500 m, Punga-Aakre raudtee
peatuse tee 750 m, Kuusiku-Tiidu-Peetri tee
1230 m, Suurekõrva-Punga tee 1400 m,
Jülsi-Markse-Tooma tee 2030 m ning Komsi
parkla 300 m².

Pukas oli sügislaat
11. oktoobril toimus traditsiooniline Puka laat.
Lähtuvalt levinud ütlemisest, et kui soovite
vihma, siis korraldage Puka laat, nii oli ka
seekord ilm sombune. Õnneks oli lausvihma vähe ja laada külastajad said oma ostud ja
müügid kenasti tehtud.

Ootame osalejaid viiendale Kuigatsi Sügisturniirile vene kabes.
Alustame 8. novembril kell 11.00 Kuigatsi
Külamajas. Eelregistreerimine ja info telefonil 769 2376 või 514 2477.

TEADE
OHTLIKE JÄÄTMETE VEDU
Puka vallas

1. novembril 2008
9.00-9.15
9.25-9.40

Aakre keskuses,
Puka alevikus Ääre
tänava paneelmajade
juures.

SÜNNID
Elina Puiestee

13. oktoober

Nagu Puka laadapäeval ikka, oli ka seekord
võimalus katsuda jõudu kiiruse, jõu ja osavuse
mängudes. Lapsed võistlesid jalgrattadistantsi
kõige aeglasema läbimise peale, naised saapaviskes ja mehed autoveos.
Jalgratta aeglussõidu võitis Jargo Jõesaar, teiseks
tuli Reeno Sööt ja kolmandaks Pärt Kuvvas.
Saapaviskenippi teadis kõige paremini Pille
Jants, teise koha vääriliseks osutus Ana Vink ja
kolmandaks tuli Karoliine Mekk.
Autoveos oli konkurentsitult parim Riivo
Tutk, teiseks tuli Arvo Puiestee ja kolmandaks
Jarmo Petter. Auhinnalaua eest hoolitsesid Elva
Tarbijate Ühistu ja Puka Vallavalitsus.
Puka laadaüritustel on alati toimunud Puka
sügisjooks ja nii ka seekord. Sügisjooksu korraldajaks on läbi aegade olnud Puka spordiklubi. Seitsmekilomeetrilisele distantsile anti start
kell 11.30 ja esimene jooksja lõpetas võistluse
24 minuti pärast. Sügisjooksu tulemused avaldame järgmises Otepää Teatajas.
Laadapäeva lõpetas tantsuõhtu Aakre rahvamajas ansambli Quwalda muusika saatel.
Tänan kõiki korraldajaid ja osalejaid
ning soovin meeldivaid kohtumisi järgmistel
üritustel!
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Puka vallavalitsus kohtus rahvaga Aakres,
Pukas ja Kuigatsis

V

allavalitsus on kavandanud kaks korda
aastas viia läbi kohtumisi valla rahvaga.
Kohtumistelt oleme saanud informatsiooni inimeste murede ja probleemide kohta
ning rääkida ka vallavalitsuse tegemistest.
Vallavanem Heikki Kadaja andis aru tehtud ja
kavandatud selle aasta tegemistest, sotsiaalnõunik Airin Hermann tutvustad planeeritavaid
muutusi sotsiaalvaldkonnas ning ehitusvaldkonna eest vastutav Ants Manglus tutvustas
algatatud planeeringuid ning rääkis lähiajaks
planeeritud tegevustest.
Arutusel olid järgmised teemad ja küsimused:

Kuigatsi V sügisturniir vene kabes

Ostjatega vesteldes kuulsin muljeid ja hinnanguid. Oldi rahul sellega, et tavaliselt müügil
olnud, nö. Leedu kaup hakkab asenduma muude,
spetsiifilisemate kaupadega. Müüdi patju, tekke,
voodilinasid, riideid, jalatseid. Ka üks koerakutsikas otsis endale laadalt uut kodu.
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1.Ajalehes oli kuulutus matusetranspordi teenuse kohta. Seda teenust hakkab osutama isik, kes
on soetanud matusetranspordiks auto. Esialgu
on võimalik sellekohast infot saada vallavalitsuse kaudu.
2.Talvisest teedehoolduse töödest. Lähenemas
on talveperiood, selgitasime lumetõrje põhimõtteid. Lumelükkamistöödega alustatakse peale
tuisu vaibumist, vajadusel tellitakse täiendavat
abi. Alustatakse suurema liiklusega vallateede ja
tänavate lumest puhastamisega, erateed tulevad
teises järjekorras.
Kui on mingi erakorraline juhtum (näiteks
kiirabi väljakutsumise vajadus), helistage, ning
teie tee lükatakse kiiremas korras lahti. Kes
soovib vallapoolset abi oma majavalduse juurde tee lumest lahtilükkamisel, palun saatke
vallavalitsusse avaldus või sellekohane teade.
Lumelükkaja ei tohi teeotsi kinni ajada, kui seda
tehakse, andke sellest teada.
3.Mida toob kaasa Palamuste külas Punga
veski detailplaneering? Omaniku eesmärgiks on
taastada veskihoone ning paisjärv, rekonstrueerida laudahoone. Tee kasutamiseks takistusi ei tehta. Kuna tegemist on olulise keskkonnamõjuga, siis on algatatud keskkonnamõjude
strateegiline hindamine, see protsess võtab aega.
Planeeritavale alale on kavandatud puhkeala.
4.Tänavavalgustus. Küsiti Aakre, Puka, Komsi ja
Kuigatsi küla tänavavalgustuse kohta. Tegeleme
hetkel nende küsimustega, plaan on paigaldada käesoleval aastal tänavavalgustusesüsteemid
eelkõige Aakre keskusesse.
Kui jätkub raha, siis ka Komsi ja Kuigatsi küladesse. Edasiarendamist vajavad ka Puka aleviku tänavavalgustussüsteemid Ääre tänaval ning

Käo tänaval. Ettepaneku on teinud ka Metsa
tänava elanikud, kuid selleks käesoleval aastal
raha ei jätku.
5.Küsimus oli Aakre rahvamaja katuse ning
akende remontimise kohta. Nendeks töödeks
tuleb taotleda lisaks valla rahale täiendavaid
vahendeid fondidest. Järgmisel aastal saab nende
probleemidega tegeleda.
6.Aakre katlamaja katus. Selle remontimiseks
leiame võimaluse sel aastal kokkuhoitud raha
abil.
7.Puka staadion. Arutlusel olid Puka staadioni
hooldamine, ettevalmistamisel on taotlus staadionimaja ja valgustuse küsimuse lahendamiseks.
8.Vooremäe korrastamine. Vallavanem
Heikki Kadaja rääkis, et koostöös Võrtsjärve
Sihtasutusega oleme saanud EASi kaudu positiivse vastuse Vooremäe tee ja paadisilla ehitamise projektile. Need tööd jäävad suures osas
järgmisse aastasse, mõnede töödega alustatakse
juba sellel aastal.
Planeerisime mäe otsa teha vaatetorni, muinsuskaitse aga ei nõustunud sellega, nende ettepanek on teha torn mäe jalamile. Sel juhul tuleks
torn kõrge ning massiivne ja rikuks maastiku
ilmet, jätkame selleteemalisi läbirääkimisi muinsuskaitsega.
Muret tekitavad inimesed, kes seal vandaalitsevad, lõhuvad hooneid jne. Kohalikud elanikud on korduvalt avaldanud oma pahameelt
selle kohta.
9.Aakre viinavabriku kohta esitatud küsimusele
vastasime, et hoone on valla omandis, momendil
teostatakse toiminguid hoonet teenindava maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks.
10.Kuigatsi keskuse jäätmekogumispunkti moodustamise kohta selgitasime,
et sellest on korduvalt teavitatud Valgamaa
Keskkonnakeskust, kes on prügikastid tellinud.
Kahjuks pole neid veel toodud. Võtame nendega selles küsimuses uuesti ühendust.
11.Pärast suurt kampaaniat „Teeme ära” jäid
teeäärtele prügikotid, mis seisavad seal veel
praegu. Vallavalitsus planeerib teha „Teeme ära”
kampaania korras lõpetamata jäänud töö.
12.Pukamõisa parkimisplatsil vedeleb alalõpmata prügi. Valla töötajad hoolitsevad platsi ja
selle hooldamise eest. Paraku on kurb, et nii kui
kastid tühjendatakse, kantakse need majapidamisprügi täis. Kui ei mahu enam kasti, siis kalla-

takse see lihtsalt maha. Möödasõitvate autode
pealt tuuakse sinna olmeprügi. Mõned toojatest
on tuvastatud ning nendega tegeleb politsei.
13.Käesoleval aastal on kavandatud ohtlike
jäätmete kogumine 1. novembril (lugege täpsemalt kõrval olevast teatest).
14.Tuntakse huvi teeäärte võsast puhastamise
kohta. Käesoleval aastal sõlmimisime lepingu.
Kui näete tee ääres töötavaid masinaid, siis teate,
et toimub teeäärte võsast puhastamist.
15.Puka valla üldplaneering on kehtestatud
1998. aastal, seega on planeering 10 aastat vana.
Järgmisel aastal kavandame üldplaneeringu
uuendamist. Üldplaneeringu koostamisel on
hea saada kõikide Puka vallaga seotud inimeste
arvamused ning ettepanekud.
16.Endised sovhoosile ja kolhoosile kuulunud lagunenud tootmishooned rikuvad siinseal ilmet. Vallavalitsusele põllumajandusreformi lõppemisega üleantud ehitistele püüdsime
esimeses järjekorras leida omanikud, et oleks,
kes peab ehitisi hooldama.
Teises etapis tuleb kontrollida, et hooned, millele
on väljastatud ehitusluba hoone lammutamiseks,
ka tegelikult lammutatakse. Täna on lammutused
sageli pooleli. Hooned, mida ei lammutata, tuleb
korrastada. Raskes majandusolukorras on selle
saavutamine kohati keeruline. Kavandame sellele
edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.
17.Kuigatsi külaselts huvitus külaseltsi tegevuseks vajalikust maast. Oleme saanud Puka
valla omandusse Kuigatsi järve ning puhastanud
settest selle põhja. Järgmisel aastal kavandame
järve ümbruse planeerida ja luua supluskoha.
18.Mis saab endise Kuigatsi kooli lagunevatest hoonetest. Need hooned müüs riik eraisikule. Omanikul on kohustus hooned korrastada. Kahjuks omanik pole täitnud oma kohustusi.
Päriti sundvõõrandamise võimalikkuse kohta,
aga seda saab rakendada äärmusliku meetmena. Praegu on sellest vara rääkida.
19.Mis on saanud Puka rahvamaja põrandast?
Praegu tegeleb põranda üleskerkimise põhjuste
väljaselgitamisega ekspert. Pärast põhjuste väljaselgitamist saab hakata põrandat taastama.
20.Teede remondist. Käesoleval aastal uuendatakse paljudel teedel teekatet. Järgmisel aastal on
plaanis jätkata ja tööde planeerimisel arvestada
esitatud ettepanekutega.
21.Kuigatsi bussipeatuse hoonel on aknad katki,
vallavalitsus remondib hoone lähemal ajal.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Keeni põhikool võitis
maakondliku õpioskuste olümpiaadi
Reedel, 10. oktoobril toimus Valga maakonna kuuendate klasside õpioskuste
olümpiaad, kus osales 15 viieliikmelist
võistkonda 12 koolist. Õpilastel tuli leida
vastused 16 küsimusele kaasa toodud
teatmeteostest, korraldajate antud voldikutest või internetist.
Võitjaks osutus Keeni Põhikooli võistkond koosseisus Mardo Kööp, Ivar Levin,
Silver Liivamägi, Siiri Linde ja Marge
Roosild, juhendajad-õpetajad Saima Tell
ja Heya Lepa.
Teiseks jäi Valga Põhikooli võistkond
ja kolmas oli Puka Keskkooli võistkond
koosseisus Kati Taur, Karel Romet Pedajas, Mart Neemeste, Kertu Tilga ja Merlicande Lehtsaar, juhendaja-õpetaja Tiiu
Venski.
Üleriigilisel 6.-te klasside õpioskuste
võistlusel 24.-25. oktoobril Tartus esindab
Valgamaad Keeni kooli võistkond.

SANGASTE

Lõpp hea, KÕIK HEA

N

ii võib vist öelda selleaastase lõikuspeo kohta, mis
toimus 18. oktoobril Sangaste lossis.
Ma arvan, et tulemus, mis ettevalmistusaja ja eelarvega korraldati, oli
maksimumilähedane. Nii huvitavaid
tegevusi, maitseelamusi, jõulist rüütlivõitlust, tõrvikutega jalutuskäiku
lossiparki ning üliemotsionaalset
Hale Bopp Singersi kontserti ei ole
siinmail veel nähtud.
Rüütlid näitasid oma oskusi lossi
taga lõkke- ja tõrvikutule valguses.
Võideldi päriselt – üks noormees
sai madinas päris tõsiselt vigastada kaelapiirkonda. See vaatemäng
pakkus adrenaliini eelkõige meestele. Tõrvikutega jalutuskäigust võtsid
lapsed õhinaga osa.
Lossi alumisel korrusel avati
Mariliin Kindsiko ja Laila Taluniku

näitus, mida saab nautida lossis
aasta lõpuni. Teisel korrusel maitsti agaralt memmede moose ja
hoidiseid, kangastelgedel valmis
selle aasta lõikusvaip, Metsamoori
talu tuli huvitava tee ning kuuseokastest valmistatud kommidega.
Valga Kutseõppekeskuse õpetajad ja
õpilased näitasid oma oskusi, väike
Karl Freimanis juhendas õhtu jooksul õletööd.
Programm oli kohalkäinute
jaoks põnev ja mitmekülgne, kuid
siiski jääb tunne, et korraldajad
teevad enda jaoks, et tõestada oma
olemasolu ja vajalikkust.
Kontserdi ajaks kogunes kuulama üle saja inimese, mis ei ole ju
vähe. Ja need, kes kuulama tulid, ei
pidanud pettuma. Mina isiklikult
ei ole juba ammu nii head muusikaelamust saanud. Infoks niipalju,
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Restu küla
ehitab
Tegime koostöös Maie Plaadoga kevadel
projekti Kohaliku omaalgatuse programmile plaaniga ehitada külaplatsile kiige
kõrvale ka katusealune, kus külarahval, ja
miks mitte ka vallarahval, suviti hää koos
käia. Kõik teavad, et iga algus on raske
– raske on aeglase vinnaga eestlast käima lükata ja eest vedada.
Kuid nüüd on külal „viimase peal“ kooskäimiskoht. Oma vahendite ja jõududega
tehti isegi kemps, millel on informeeriv
silt „Koht, kus kuningaski jala käib“.
Kui tööde käigus oli tunda, et külavanema jõud ja tahe on raugemas, siis seda
õnnelikum ja uhkem oli ta töö valmis saades – iseenda, külarahva ja küla üle.
Küsisin Maie käest, kuidas ehitustööd
kulgesid. Maie ütles, et oli väga lõbus
ühistoiming. Oliver Plaado, küla noorema
põlvkonna esindaja ütles, et noored on
väga rahul, et taoline kooskäimisekoht
olemas ja arvas, et suviti leiab külaplats
väga palju kasutamist. Lisas, et igal juhul

MERLE TOMBAK

Heili Freimanise juhendamisel valmib selle aasta lõikusvaip.

et Hale Boppi saab lähiajal kuulata ansambel Fixi juubelikontsertidel üle Eesti.
Igal juhul jätkame Sangastes
lõikuspeo traditsiooni, ikka proovime paremini, kui eelmisel korral.
Kindlasti üllatame iseend ja külalist
igal aastal mõne uue idee ja tegelasega.

Ei saavutaks head tulemust suurepärase ja usaldusväärse meeskonnata, kindlasti ei tuleks me toime
ilma Sangaste lossi ega kohalike
abita ja loomulikult mitte ka Eesti
Kultuurkapitali toetuseta.
Sügav tänukummardus tegijatele!
MERLE TOMBAK

Mariliin Kindsiko ja Laila Taluniku maalinäituse
Magus mittemidagitegemine avamine.
Harimäe Jaak Priit Parksepp ja Valga Kutseõppekeskuse maskott.

Sangaste valla tublid õpetajad
aastal 2008

A
läheb appi ka edaspidi, kui jälle midagi
talgute korras ehitada vaja.
Maie ütles veel, et ta oleks nõus edaspidigi eestvedaja ja kaasaaitaja rasket rolli kandma, et ta ei karda vastutust võtta.
Lisas, et alguses oli raske inimesi veenda
kaasa lööma, kuid nüüd on juba lihtsam.
Järgmine ettepanek, ehitada võrkpalliplats, tuli juba külarahva poolt.
Küsisin Maielt soovitust teistele küladele.
„Eelkõige külma närvi ja julgust ette võtta
ja teha uusi asju,“ oli vastus. Ta lisas, et
külarahvas on väga uhke oma kätetöö
üle. Viskab õhku intrigeeriva üleskutse:
„Tundke kadedust ja tehke järgi ja tehke
veel paremini“.
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lustuseks tahan öelda, et loomulikult
on kõik õpetajad tublid – need, kes
valmistavad mudilasi ette enne kooli
ja pedagoogid, kes juhendavad õpilasi kooliseinte vahel.
Ometi on saanud traditsiooniks tunnustada
õpetajaid, kes on aasta jooksul olnud teistest
natukene tublim ja ettevõtlikum. Nii esitas Keeni
Põhikool üheks kandidaadiks Kai Jäägeri, kes sai
tunnustatud ka maakondlikul tasandil. Sangaste
Lasteaed ja kool olid ühel meelel, et tunnustamist
väärib veel Airi Korbun, kes mõlemas asutuses
töötab logopeedina. Lapse kõne arendamine ei
ole vähe tähtis ainetunni andmisest.
Väike tseremoonia toimus 9. oktoobril Sangaste
seltsimajas, kus Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsus andsid mõlemale õpetajale tänukirjad ning
kinkekaardid Pühajärve Puhkekeskusesse.
Õpetajatepäeva tänuüritus lõppes Tartus
Vanemuise kontserdimajas, kus kõik Sangaste
valla õpetajad käisid kuulamas kontserti „Aegumatu Horoskoop“. Väljasõit tähendas väikest uuendust, sest varasematel aastatel
on õpetajate päeva tähistatud Sangaste Rukki
Majas.
MERLE TOMBAK

Kai Jääger on käsitööõpetaja, kes on juhendanud
kokandusringi, mis on kooli üks populaarsemaid
ringe nii tüdrukute kui ka poiste seas. Mitmed
õpilased on saanud siit innustust oma tulevaseks
ametiks. Tema juhendatud õpilane on võitnud
maakonna käsitööolümpiaadi ja esindanud maakonda ja kooli vabariigis. Alati o valmis ettevõtmisi
toetama ja nendes osalema. Ta on lihtsalt väga tore
inimene.

Airi Korbuni, logopeedi töösaavutusi ei mõõdeta
eksamite ega kontrolltöödega. Märkamatult aga
toetavad logopeedid meid kõiki. Airi on rõõmsameelne ja alati abivalmis töökaaslane.
Direktor DIANA SARAPUU

Keenikate õppeekskursioon Tartusse
22. oktoobril istusid 4.-6. klasside õpilased
bussi ja sõitsid Tartusse õppeekskursioonile.
Tartus läksid aga õpilaste teed lahku. 6. klassi
õpilased külastasid Oskar Lutsu majamuuseumi ja võtsid osa rollimängust „Kevade“
teemadel.
Samal ajal käisid 4. ja 5. klassi lapsed zooloogiamuuseumis. Poolteise tunni pärast
kohtusid kõik rõõmsalt spordimuuseumis.
Kõige suurem vaatamisväärsus oli seal Gerd
Kanteri kuldmedal Pekingi olümpiamängudelt. Mõnus oli vedada köit ning katsetada
erinevaid jõumasinaid.
Edasi põrutasime lennundusmuuseumisse.
Seal oli tõesti ÄGE! Lennukeid oli suuri ja väikeseid. Kõige rohkem oli reaktiivlennukeid ja
lisaks kaks suurt helikopterit. Peale selle kaks
toatäit mängulennukeid ning vinge langevarjuri kostüüm. Sai katsetada ka lennustimulaatorit.
Kui kõik sai vaadatud ja uuritud, istusime
bussi ja sõitsime koju tagasi. Päev oli huvitav.
Võiks veel mõnikord kusagile minna ja midagi vaadata.
MARDO KÖÖP, KEENI PÕHIKOOLI 6. KLASS

Vasakult õpetajad Airi Korbun ja Kai Jääger
koos volikogu esimehe Aldo Korbuniga.
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PLANEERINGUD

OÜ Lõuna-Puit

MÜÜB

Sangaste vallas
Sangaste Vallavolikogu 20.oktoobri 2008.a otsusega nr.17
kehtestati Lauküla külas asuva Tielsi kinnistu detailplaneering.
Sangaste Vallavolikogu 20.oktoobri 2008.a otsusega nr.18
tunnistati kehtetuks volikogu 19.oktoobri 2006.a otsuse nr.50
“Restu külas asuva Männiku kinnistu detailplaneeringu algatamine”.

Keeni koolis peeti
rukkileivanädalat

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

ÕE pressiesindus, Marge Roosild

Müüa 1-toal. mug. korter Otepää
kesklinnas, 38 m². 14000 kr/m².
Tel. 5067 344

VEDU TASUTA.
Tel. 5031 859

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Vidrikemõisa OÜ pakub lambasõnnikut. Pealelaadimise võimalus. Telef. 5666 6900.

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub
pühapäeval, 26. oktoobril
kell 10-12 Pikk tn. 2 Otepää linnas,
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures ja
esmaspäeval, 27. oktoobril kell 10-12 Pikk tn. 2.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst Kaja Väärsilt,

tel. 5347 4771.

1667

Luutiheduse mõõtmine
4. novembril kell 15-18
Otepää Kaubanduskeskuse Apteegis
(Lipuväljak 28).

Eelregistreerimine
tel. 7663 769. Hind:125.-/ 150.Luutiheduse mõõtmist ja tervisealast konsultatsiooni saavad
tellida ka asutused ja firmad.
Täpsem info tel. 6013 767

Tule ja tutvu UUE kauplusega “JAANI ÄRI”
Lipuväljak 9, Otepää.
VALVE TOOVER

E - R 9.00 - 17.00
L 9.00 - 15.00

29.12.1927 - 11.10.2008

Vähekasutatud

MÖÖBEL otse SOOMEST.
Kasutatud RIIDED ja JALANÕUD.

Käes on sügis ja kõik välised tööd tehtud. Aeg on mõelda, kuidas
saata mööda pikad ja pimedad päevad ja õhtud. Pensionäride
Ühendus pakub veel sel aastal mõnegi põneva ürituse.
7. novembril kell 12 toimub Sangaste seltsimajas põnev pärastlõuna pealkirjaga „Reisid Mehhikosse ja Alaskale“. Reisilugusid
pajatab ja pilte näitab Ene Berg Tallinnast. Juttu tuleb huvitavatest
ja kaugetest paikadest, kuhu naljalt igaüks ei saa minna.
Et üritus veelgi põnevam oleks, võtke ise kaasa huvitavaid pilte,
meeneid, esemeid, mida reisidelt olete toonud ja teeme väikese
näituse. Kohvi-ja teelaua katame ise.
Kes kohale tuleb, saab täpsemat infot ka jõulupeo kohta, mis
toimub 14. detsembril Sangaste lossis.
Uuel aastal on oodata uusi ja põnevaid üritusi ning ettevõtmisi.
Kui tulete, siis näete!
LEA KORBUN

Ootame Sind 8. novembril kell 11 Keeni koolimajja

SPORTLIKULE ISADEPÄEVADELE.
Päeva juhib

Balbiino Jeti, kes toob kaasa palju maitsvat jäätist.

KARL PARV

10.03.1929 - 07.10.2008

Kadunud on armsa ema hool
tühjaks jäänud kodukoldes tool

Südamlik kaastunne Unole ja
Enele perega armsa ema ja ämma

ELLA KIKKASE

kaotuse puhul.
Perekonnad Sander, Kiivit, Kasak,
Mitt ja Heino

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.

kaotuse puhul.
Munamäe 14 elanikud

Mälestuste kaunid jäljed
meile Sinust hinge jäid

Mälestame leinas kallist sõpra

Helju, Tiiu ja Elli.

HELDUR NOHKORI

Heakorratööd

(ekskavaatori-, võsa- ja lammutustööd, murude rajamine).
Võimalus kasutada tehnika remondiks töökoda.

Tel. 5064 609, 7657 418.

Avaldame kaastunnet Peebule,
Liile, Maidule, Priidule ja
Andreasele.

Mu ema silmad vaatavad vaikselt
murumätta rohelise pilguga.
Ellen Niit

Avaldame sügavat kaastunnet
Ellenile kalli poja

Kaastunne Enele ja Unole ema

URMASE

kaotuse puhul.
Valve ja Endel Puri

kaotuse puhul.

ELLA KIKKASE

Helju, Asta ja Jaan

Südamlik kaastunne Riho
Saarele perekonnaga kalli isa

HEINU SAARE

Mälestame suurepärast sõpra
ja naabrit

HEINU SAART

surma puhul.

29.11.1919-16.10.2008
Südamlik kaastunne omastele.

Otepää, Tartu 6 maja elanikud

Heino Mägi laste peredega

Mälestame kallist

ÜLO RAUDSEPPA

Mälestavad tütred peredega,
õde Leili ja Milvi.

HARALD KIRM

Üks mälestus helge ja puhas,
üks mälestus Sinust me jaoks.
See iial ei saa muutuda tuhaks,
ei kunagi südamest kao...

Kallist

ELMAR SAART

29.10.1928-7.01.1991
mälestavad 80. sünniaastapäeval
abikaasa, tütar ja poeg perega
ning õde Salme.

Pikast eluteest väsinuna uinus
emake

ELLA KIKKAS

21.09.1917-22.10.2008
Leinavad lapsed.
Lahkunuga hüvastijätt laupäeval,
25. oktoobril kell 14.00 Otepää
leinamajas.

Avaldame kaastunnet Terje
Kartaule perega kalli

VANAISA

surma puhul.
Töökaaslased REJLERSIST

Siiras kaastunne Rihole ja Õiele
lastega kalli isa, äia ja vanaisa

HEINU SAARE
surma puhul.
Avo perega

Avaldame kaastunnet Selmale,
Ivile, Carmenile

12.01.1926-30.10.1983

VASSILI RAUA

Kallist venda ja onu mälestavad
õde ja vend perega.

Perek. Leesik ja Väljan

surma puhul.

VALVE TOOVERIT

Südamlik kaastunne Märdile
perega, Lindale ja Silvile kalli
ema, ämma, vanaema ja
õe kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Tiiu Kukk´ele
kalli isa, vanaisa, äia

(künd, sõnnikulaotamine, mullaharimistööd jne.).

HELDUR LAUL

12.03.1935 - 16.10.2008

26.04.1942-20.10.1978
30-ndal surma-aastapäeval.

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastatereas,
elad edasi meeltes ja mõtetes,
elad edasi omaste seas.

Sügisesed ja kevadised põllutööd

Pühajärve Põhikooli pere
mälestab oma endist õpetajat

Südamlik kaastunne Ellen
Kasemetsa perele kalli poja

Kuulutame välja Sangaste valla “Parima Papsi 2008”.

TEOSTAME järgmisi TEENUSTÖID:

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

EVA PETERSONI

URMASE

Kallis isa!

Tel. 505 3175,
Tõnu

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 5677
8155

SOODSAD AVAMISHINNAD!

Armsad Sangaste valla
eakad

muid puutööriistu.

välisvoodrilaudu,
sisevoodrilaudu,
põrandalaudu.

Müüa poolkuivad lõhutud küttepuud (kask, haab 50 cm). Kohalevedu! Tel. 5294 144.

6.-12. oktoobrini toimus koolis rukkileivanädal. Sel puhul pakuti
sööklas igal päeval toidu kõrvale erinevat sorti leiba. Õpilasesinduse ettepanekul otsustati tänavu tutvustada leiva abil tuntumaid
objekte kogu maailmast. Klassid tõmbasid loosiga objekti ning
asusid ehitama!
Kolmapäeval kuuenda tunni alguseks olid valminud leivast Pika
Hermanni torn, New Yorgi kaubanduskeskus, Trooja hobune, Hiina
müür, Pisa torn, Eiffeli torn, Giza püramiid, Suur Munamägi ja meie
oma armas koolimaja.
Iga klass tutvustas oma tööd, avas veidike ajalugu ning tähtsaid
fakte. Küll nägid leivaehitised uhked ja otse loomulikult ka maitsvad välja. Iga klass oli võtnud leivakõrvaseks kaasa kalja. Kogu
silmailu kadus õige pea „noorte arhitektide“ kõhtudesse.

OSTAN vanaaegse
puutreipingi ja

surma puhul.
Andres perega, Eha ja Külli
perega.

Jäägu koit Sul küünlatuleks,
Õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin unelauluks
isale…

Õie, Riho, Ringo, Rando.
Südamlik kaastunneTeile kalli
äia, isa, vanaisa

HEINU SAARE

kaotuse puhul.
Otepää Postkontori pere.

Teatame sügava kurbusega, et
on lahkunud meie kallis
ema ja vanaema

VALVE TOOVER

29.12.1927-11.10.2008
Poeg perega

Avaldame kaastunnet Marikale

VANAEMA

Unustamatut kallist

VALVE TOOVERIT

Südamlik kaastunne Lindale,
Silvile ja Märdile peredega kalli

29.12.1927-11.10.2008
mälestame ja avaldame kaastunnet pojale perega.

VALVE TOOVERI

Linda, Silvi, Meelis ja Tiina

Makita külarahvas

Mälestame toredat naabrimeest

Südamlik kaastunne lähedastele

HEINU SAART

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Otepää Päevakeskus-Hooldekodu
pere.

Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.

HEINU SAARE

Andres ja Riina lastega

Perekond Pensa

Head naabrimeest

HEINU SAAR

HEINU SAART

29.11.1919-16.10.2008
Mälestab perekond Kapp

Mälestame.

surma puhul.

Mälestame kauaaegset sõpra ja
head naabrit

HEINU SAART

Sügav kaastunne omastele.

ja avaldame kaastunnet
poegadele peredega.

Perek. Kõiv ja Orasson.

Endel, Ants ja Ain Aart
peredega.
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Veelkord prügist, prügimäest
ja inimesest

S

eoses haldusreformiteema aruteludega korraldasime rahvakoosolekuid ehk nn. teeõhtuid
rahvaga.
Räägiti vallaasjust, maast ja ilmast ning nauditi
teetassi juures ka isekeskis kokkusaamist. Selline
töövorm aruteludeks rahvaga tundub olevat
vahetu ja tulemuslik. Ehk saabki see traditsiooniks
olulisemate vallaelu küsimuste puhul ning külaelulistel koosolekutel.
Iga kord kerkis küsimus, mis seisus on kokkulepped ja kuhu täpselt tuleb see niinimetatud ,,prügimägi“, mille tarbeks on keskkonnauuringu tellinud
OÜ Ecocleaner. Kuna teema on tundlik ja rahval
loomulik huvi asjade käigu vastu õigustatult suur,
annan veel kord asjadest ülevaate.
Eelnimetatud firma on tellinud uuringud
eraomandis olevale maale Lauküla külas, et
teha kindlaks, kas sinna oleks võimalik ehitada
olmeprügi täieliku ümbertöötlemise tarbeks väike
ettevõte.
Siin toimuks prügi sorteerimine ja taaskasutusse
suunamine. Kõik biolagunev töödeldakse kütteks
ja kõik taaskasutatav suunatakse taaskasutusse.
Sarnane ettevõte on töös Sillamäel, kuhu ettevõtja soovijaile ka ekskursiooni korraldab.
Asjad on praegu uuringufaasis, mille tulemuste
üle tuleb seaduse kohaselt avalik arutelu, kus
kõigil on võimalik sõna sekka öelda. Kui uuringud
näitavad ala sobimatust, on asi kohe lõppenud.
Kui aga keskkonnauuringute tulemused on lubavad, tuleb ettevõtjal algatada detailplaneering.
Selle käigus on õigus kõikil lähinaabritel ja mõjupiirkonda jääjatel (mille suurus selgub uuringutel)
öelda oma seisukoht. Valdava ,,ei“ korral saab
plaan sisuliselt kalevi alla pandud. Siit tulenevalt
ongi ettevõtja sunnitud tegema kõik inimeste
veenmiseks, sest ilma nõusolekut saamata on
plaanidd praktiliselt teostamatud.
Tundub, et mõnedki arvasid, et vald on see A
ja O, kes keelab või lubab. Paraku on meie riigis
eraomand puutumatu ja seaduste kohaselt ei
saa vald võtta vastu otsuseid omaenese suvast
ja meeleolust lähtuvalt. Kui miski on seadusega
lubatud, ei saa vald seda keelata ja vastupidi.

Kui see oleks teisiti, siis tekiks näiteks teoreetiline võimalus ,,heal“ vallavalitsusel keelata näiteks
mõnel ,,pahal“ talunikul maaharimine pelgalt
ettekäändel, et meie arvates on näiteks odrakasvatus õllejoomist soosiv ja tagurlik ettevõtmine.
Aga õnneks või kahjuks nii ei saa ja enda kaitseks
saavad kõik sõna öelda.
Kuna mulle pani mõni inimene justkui pahaks,
et ma pole kohe võtnud isiklikku jäigalt eitavat
seisukohta, olen öelnud ka oma isikliku arvamuse.
See on: ma ei võta isiklikku seisukohta ,,poolt“ või
,,vastu“ enne, kui kõik asjaolud on selged. Seega
mul isiklikku seisukohta praegu polegi.
Puht emotsionaalsel baasil ja odava populaarsuse tarvis ma ka kohe ,,maruroheliseks“
võitluskoeraks ei tahaks muutuda, sest pole veel
olemaski asja, mille vastu surmalahingusse minna.
Sõltumata minu õigusest omada antud küsimuses
üht või teist omaenda seisukohta, ei saa ja ega
tohi minu võimalik isiklik arvamus mõjutada
protsesse ja otsuseid. Teisissõnu, ei saa Tamberg
öelda ametlikult ,,ja“, kui rahvas ütleb ,,ei“või
öelda ,,ei“, kui rahvas ütleb ,,ja“.
Lisaks sellele on lõppotsuse vormistaja ikkagi
vallavolikogu ja mitte vallavanem. Ka nemad
saavad teha seda vaid seadusega kooskõlas. Kui
ka minu praegu veel puuduv isiklik seisukoht
peaks hiljem rahva enamuse omast erinema,
allun enamusele ja nii jääbgi. Seega: võtkem asju
järjekorras ja vaatame, mida elu toob.
Kui peaks minema nii, et nn. ”prügimäge”
tahetakse suruda meile vägisi ning elanike arvamusega ei arvestata, luban, et otsime seaduslikke
teid ja võimalusi selle pidurdamiseks. Kui aga
keskonnanõuded on täidetud ja rahvas suuremas
osas ettevõtja poolt nõusse räägitud, millest siis
veel rääkida?
Tegelikult on kõik eelkõige inimeste endi otsustada. Otsus võiks aga olla kaalutletud ning mitte
pelgalt emotsionaalsetele argumentidele tuginev.
Kui meie ühine otsus aluseks, siis vastavalt ka
tegutsetakse.
Kena sügist kõigile!
Austusega vallavanem KAIDO TAMBERG

Teeõhtute teemad ja teadasaamised ning
haldusreformist rahvaarvamuslikust
vaatenurgast

O

ktoobrikuu jooksul kogunesid Sangaste valla
elanikud külapiirkonniti vestlema volikogu- ja
vallavalitsuse liikmetega haldusreformist ja teistelgi kogukonnale olulistel teemadel. Jutu juurde
käis reeglina tass rohuteed ja sobivat teekõrvast.
Kes oli tahtnud ja saanud, oli tulnud, kes ei olnud
saanud, pidi usaldama teisi. Igal juhul oli võimalus
küsida ja arvamust avaldada, mida ka usinalt kasutati. Arutati Valga linna ettepanekut ühinemiseks
ja teisigi võimalusi.
Üldiselt peeti miinuseks Valga linna suurusest
tingituna võimalikku ebavõrdsust esindatuses.
Teisisõnu kardeti saada liiga vähe häält ja õigust
uues volikogus. Miinuseks loeti ka Valga suhtelist
kaugust ja halba bussiliiklust. Plussiks arvati saavutatav uus ja tugev omavalitsus. Mõned lugesid
Valgat siiski suhteliselt ligidal asuvaks.
Valdavalt pooldati siiski äraootavat seisukoh-ta
seni, kuni muutub selgemaks riigi nägemus reformist ja tekivad ka alternatiivsed võimalused.
Vallavolikogu hääletas ühehäälselt seisukoha
poolt, et ei alustata Valga linnaga liitumisläbirääkimisi. Volikogu vastus-otsus Valga linna ettepanekule sündis otse Keeni piirkonna külakoosolekul,
kus samale tulemusele oli enne seda ühehäälselt
jõudnud külakoosolek.
Otsustamisel arvestati eelkõige ülekaalukalt
üksmeelsete rahvakoosolekute arvamustega.
Samas tunnustati Valgat initsiatiivi haaramise ja

kutse esitamise eest ning mõisteti reformide vajalikkust tulevikku vaadates. Arvati ka, et Sangaste
vald on hetkel üsna kenasti toimiv ega nähtud
otsest vajadust reformidega kiirustada.
Otepää ja Pukaga liitumist tulevikus peeti loogilisemaks ja võrdsemaks, kui Valgaga. Hetkel tundub
aga partneritel puuduvat sellesuunaline huvi ning
pelutavad ka segadused Otepää valitsemisasjus.
Ent seda ühinemisvõimalust peeti arvestatavaks.
Räägiti ka valla moodustamisest vana kihelkonna
piirides ja jõuti isegi kuni Tartut kaasava suure
omavalitsusüksuse loomiseni. Soovitati nõu pidada kõigi naabritega ja teada anda, millist plaani
volikogu juba seadnud on.
Rahvale huvi pakkunud prüginduse teemast on
pikemalt juttu teises tänase lehe artiklis. Muretseti
ka apteegi sulgemisplaanide pärast, ohtlikes hoonetes ja rajatistes mängivate laste pärast, sularaha
kättesaamise- ja bussiliikluse teemadel. Tunti huvi
üldse valla tegevuse ja ka tegevusetuse pärast
mõnes valdkonnas, kritiseeriti natuke ja kiideti
pisut.
Aeti juttu ka maailmaasjust ja inimestest. Olid
mõnusad, asjalikud ja teadaandvad koosolekud,
millised võiksid saada traditsiooniks.
Aitäh võõrustajatele ja tänu rahvale! Ilusat ja
konstruktiivset asjaajamist meile ka edaspidiseks!

Stiilinädal Keeni koolis

oli valida lausa kahe stiili vahel – emostiil ja loomad. Emod tekitasid küll veidike tumeda meeleolu, aga loomad see-eest olid ülimalt armsad.
Reedel olid kõigil vabad käed ja kõik said omad
rõivad ise disainida ja ka ise modelliks olla.
Reedel oli moepäev!
Ja saigi üks koolinädal huvitamaks ja värvilisemaks muudetud! Aitäh
kõigile tublidele osavõtjatele.

13.-17. oktoobrini toimusid Keeni koolis õpilasesinduse korraldatud stiilipäevad. Iga päev
oli erinev stiil ja toimus pildistamine. Nädalat
alustati vanaemade-vanaisade stiiliga. Teisipäeval oli kõigil võimalus tulla kooli enda
lemmikvärvi riietes. Koolipäev oli kohe palju
rõõmsam! Kolmapäeval oli hipistiil. Neljapäeval

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Euroopa Noortenädal
3.-8. novembrini peetakse Eestis Euroopa
Noortenädalat, mille eesmärgiks on noorte
endi kaasabil töötada välja Euroopa noortepoliitika järgmise kümnendi arengusuunad.
Selleks kutsutakse noori ja otsustajaid nii
kohalikul kui ka maakondlikul tasandil arutlema erinevate noortevaldkonnaga seotud
teemade üle ja tegema oma soovitusi nende
arendamiseks. Euroopa Noortenädal kannab
Eestis nimetust „Noored võtavad sõna!“.
Maakondlik noortekonverents „RÄÄGI
MINUGA!“ toimub 6. novembril kell 9.0018.00 Tsirguliina Rahvamajas.
Oodatakse osalema kõiki kohaliku tasandi
„Noored võtavad sõna!“ kohtumistel osalenud
noori, noorsootöötajaid ja otsustajaid.
Kogu Valgamaa noorsootöötajad usuvad, et
kui me ei kuula oma noori täna, jätame iseendid ilma tulevikust.
Täiendavat infot jagavad teile valla noorsootöötajad, kellega koos saate määrata teile
sobivad ajad kohaliku tasandi „Noored võtavad sõna!“ kohtumiseks ning viia end Euroopa

Noortenädala tegevustega täpsemalt kurssi.
Kontaktisikud:
Kadi Voolaid (Otepää Avatud Noortekeskus),
Siiri Liiva (Puka Avatud Noortekeskus),
Merle Tombak (Sangaste Vallavalitsus).
Palupera vallas tegutsev Avatud Hellenurme
Noortekeskus kutsub kõiki valla noori ja
otsustajaid 4. novembril algusega kell 14
Hellenurme noortekeskusesse kohtumisele
teemal „Noored võtavad sõna!“
Arutletakse 6 valdkonna üle: noored ja töö,
noored ja mitteformaalne haridus, noored
ja omaalgatus ning osalus, noored ja tervis,
noored ja info ning noored ja vähemad
võimalused.
Arutelude tulemused edastatakse maakonna
noorsootöö komisjonile noorsootöö strateegia
välja töötamiseks ning Euroopa Noored Eesti
büroole üleriigiliste arvamuste kokku kogumiseks, mis esitatakse Euroopa Komisjonile.
Ümarlauda juhib Euroopa Noortenädala
Valgamaa koordinaator Siiri Liiva.

Head ettevõtlushuvilised, väikeettevõtjad, tudengid!
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja SA
Valgamaa Arenguagentuur korraldavad 30.
oktoobril, algusega kell 11.00 Valga Kultuurija Huvialakeskuses Valgamaa ettevõtluspäeva
TEADMISED KASU TOOMA.
Tule ettevõtluspäevale ning kuula, kuidas
teised on oma teadmised pannud kasu tooma.
Leia uusi mõtteid ja mõttekaaslasi.
Oma kogemusi ja nõuandeid jagavad kohalikud ettevõtjad, Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus, SA Valgamaa Arenguagentuur,

Kaubandus-Tööstuskoda, Kredex, Registrite
ja Infosüsteemide Keskus, Swedbank jt. Üritust
modereerib Ingrid Tähismaa.
Täpsem päevakava ja registreerimisvõimalus
lingil: www.eas.ee/ettevotluspaev
Registreerida saab Valgamaa ettevõtluspäevale ka telefonil 767 9800 hiljemalt 28. oktoobriks. Kohtade arv on piiratud.
Üritus on tasuta ning seda toetab Euroopa
Liit, Euroopa Sotsiaalfond.
Ettevõtluskonsultant ÜLLE VILO

Algas suitsuanduri teavituskampaania
“Kaotad minutid, kaotad elu!”
Päästeasutuste poolt korraldatava teavituskampaania “Kaotad minutid, kaotad elu!” eesmärk
on tõsta inimeste teadlikkust suitsuanduri
kasutegurist ning juhtida tähelepanu sellele,
et alates 1. juulist 2009 on suitsuanduri kasutamine kodudes kohustuslik.
See kampaania on keskendunud suitsuandurile kui tulekahju puhkemisel elupäästva
ajavaru andjale.
Kõige kriitilisema tähtsusega on siseruumides puhkenud tulekahju esimesed viis minutit,
kauem vingugaasi mõjuväljas olnud inimene
sureb. Suitsuandur reageerib puhkevale tule-
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Taas on võimalus
tegeleda

LATIINOAEROOBIKAGA.
Juhendaja
Mariann Kajak Tartust
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Esimene kokkusaamine

pühapäeval,
26. oktoobril kell 13.00
Sangaste seltsimajas.
Tund on tasuline. Mida
rohkem meid on, seda
väiksem on tasu.
Lisainfo Merle Tombak
5647 2632

kahjule keskmiselt 40 sekundiga, andes nii
inimestele võimaluse pääseda.
Alates 1. juulist 2009 on suitsuanduri kasutamine kodudes kohustuslik. Tänavu kevadel
korraldatud uuringu põhjal oli suitsuandur
olemas vaid 38% majapidamistest.
Sel aastal on põlengutes hukkunud 70 inimest
ning enamikul juhtudel oli nendes majapidamistes suitsuandur puudu.
Täiendavat infot saab veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee ning päästeala infotelefonilt
1524.
Kampaania kestab 31. oktoobrini.

TULGE TÄHISTAGE OMA
TÄHTPÄEVA
HOTELLIS KARUPESA!
Meie teeme Teile parima peolaua just Teie poolt
soovitud roogade valikuga.
Pakume peo korraldamiseks erinevaid ruume,
kuuma sauna ja sügisese soodushinnaga
majutust.
Peolaua võite tellida ka kaasa.
Broneerimine ja lisainformatsioon
telefonil 7661 500 või
e-maili teel karupesa@karupesa.ee
www.karupesa.ee

