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Otepää uus vallavanem
on Meelis Mälberg

ARVO SAAL
Algas volikogu sellega, et Jaanus
Raidal palus spekulatsioonide
ärahoidmiseks päevakorrast välja
võtta punkt vallavolikogu esimehele töötasu ja isikliku sõiduauto
kompensatsiooni määramise kohta.
Raidali sõnul olevat levinud jutud,
et tegemist on tema äraostmisega.
Samas lisas ta, et järgmisel istungil
on ikkagi tarvis seda punkti arutada.
Opositsiooni poolelt tuli kohe küsimus, kas järgmisel korral volikogu
esimehele autokompensatsiooni
määramine ei oleks äraostmine?
Raidal lubas, et küsimust arutatakse veelkord.
Seejärel hakati vallavanemat valima.
Aivar Nigol esitas Meelis Mälbergi
kandidatuuri ja tutvustas teda lühidalt. Otepääl liikunud kuulujutt,
et vallavanemaks soovib saada ka
volikogu esimees Jaanus Raidal, ei
osutunud tõeks. Rahvaliidu ja partnerite poolt esitati Mälbergi vastaskandidaadiks hoopis endine vallavanem Aivar Pärli. Kuna Pärlit ei
olnud veel kohal ja polnud ka tema
kirjalikku nõusolekut kandideerimiseks, tehti vaheaeg.
Et oma valikutes oldi kindlad,
näitas ka see, et volikogu ei soovinud kummalegi kandidaadile ühtegi
küsimust esitada. Õigemini, ei tekitatud isegi võimalust kandidaatidel
end tutvustada. Küsida ei tahtnud

Volikogu liikmed õnnitlevad uut vallavanemat. Meelis Mälberg (paremal) saab lilled Aivar Nigolilt.

ka keegi midagi. Kiiresti jõuti hääletamiseni.
Otepää uueks vallavanemaks sai
endine Räpina linnapea Meelis
Mälberg. Vallavanema kuupalgaks
kinnitati 25 000 krooni.
Uus vallavanem tänas volikogu
usalduse eest ning lubas, et aastaks
ametisse asudes paneb ta kõik
oskused ja teadmised oma töösse.
Mälberg avaldas lootust, et koostöö
volikogu liikmetega kujuneb meeldivaks ja jäädakse üksteisest lugupidavateks inimesteks.
Volikogu kinnitas uue vallavalitsuse, kuhu kuuluvad vallavanem
Meelis Mälberg, abivallavanemad
Kristjan Rõivassepp ja Aare Matt
ning finantsnõunik Ülle Veeroja.
Volikogu esimees Jaanus Raidal
tutvustas Leningradi oblasti Toksovo
omavalitsuse ja Otepää valla vahel
sõlmitud lepingut. Vastavalt lepingule sõitis Toksovosse Otepää delegat-

vallavanem Meelis Mälbergiga
Meelis Mälberg
Sünniaeg 26.04.1970
Kõrgharidus (ettevõtluse ökonoomika)19901994 Eesti Põllumajansdus Ülikool, bakalaureus
Varasemad tööalased kogemused
1995-1998 Leevaku AS juhataja
1997-2007 Matrix-Puit AS nõukogu esimees
1998-2002 Räpina linnapea
2003-2008 Räpina Paberivabrik AS juhataja
Keeleoskus:
Inglise keel, vene keel, soome keel

Konkursile „Valga maakonna haridusalane aasta tegu 2008“ laekunud 7 taotlusest tunnistati parimaks Keeni põhikooli
koolieelikute suveprogramm, mida juhtis Saima Tell.
Programmi eesmärgiks oli kooli tulevate laste, nende vanemate ja õpetajate
koostöö kooliks ettevalmistumisel.
Lapsed õppisid laagris eluliste probleemidega toime tulemist. 1. klassi õpetaja sai ülevaate laste arengutasemest
ning lapsevanemad kinnituse, et laps on
tubli ja kooliks valmis.
Meie piirkonnast esitasid oma projekti veel Pühajärve põhikool (loodus- ja
keskkonnaalane projekt „Mõtle – hoia
– hooli – hinda“) ja Puka keskkool („Mälestuskivi õpetaja Elise Saarele“).

Otepääl valiti Aasta
Isaks Kalju Ojaste

Intervjuu
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Keeni koolilt Valgamaa haridusalane
aasta tegu 2008

ARVO SAAL

Otepää vallavolikogul kulus
23. oktoobri istungil uue
vallavanema valimiseks
umbes tund. Kümne häälega 19st valiti ametisse endine Räpina linnapea, aastaid
sealset paberivabrikut juhtinud reformierakondlane
Meelis Mälberg.

OTEPÄÄ
vald

Muu oluline informatsioon:
Räpina vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni
esimees
SA Põlvamaa Arenduskeskus nõukogu liige
SA Räpina Inkubatsioonikeskus nõukogu liige
Räpina Aianduskooli koolinõukogu liige
MTÜ Piiriveere Liider nõukogu liige
Lions Club liige
Põlva Äriklubi liige
Eesti Reformierakond liige, Põlvamaa MKO
juhatuse esimees
Värska Orienteerumisklubi Peko juhatuse liige

sioon, kuhu lisaks Otepää gümnaasiumi esindajatele ja vallavalitsuse
ametnikele kuulusid ka mitmed
vallavolinikud. Nende lähetamiseks,
õigemini neile päevaraha maksmiseks, pidi volikogu nüüd nõusoleku andma.
Neljast sõitjast ‒ Olev Matt, Andres
Arike, Aivar Nigol ja Jaanus Raidal ‒
kolm esimest otsustasid sellest 2000
kroonist loobuda. Arike ja Matt lubasid annetada selle lasteaia Pähklike
toetuseks ja Nigol Toksovosse sõitva
Otepää kooliõpilaste delegatsiooni
toetuseks.
Volikogu tegi veel mitmeid tähtsaid
otsuseid. Anti Otepää valla omandis ja Otepää Muusikakooli valitseda olnud kinnistu Koolitare 7 tagasi
Otepää Gümnaasiumile. Tegemist
on vana koolimajaga, mille volikogu oli alles mõni aeg tagasi andnud
muusikakoolile.
Otsustati lõpetada Otepää Päeva-

keskus-Hooldekodu tegevus ja anda
selle varad ning funktsioonid üle
sihtasutusele Otepää Tervisekeskus
hiljemalt 1. jaanuariks 2009. Selle
muudatuse tulemustest lubas vallavanem lähiajal Otepää Teatajale
pikemalt rääkida.
Volikogu lubas vallavalitsusel sõlmida lepingu Otepää valla
üldplaneeringu seletuskirja koostamiseks osaühinguga Hendrikson
ja Ko summas 165 200 krooni.
Üldplaneeringu valmimine on
ülioluline, sest see aitaks lahendada
suhteid maaomanike ja looduskaitsjate vahel. Septembri lõpus toimunud nõupidamisel ütles maavanema
ülesannetes Kalev Härk, et ajakohase üldplaneeringu puudumine
on pidurdanud Otepää arengut.
Eesmärgiks on võtta üldplaneering
vastu järgmise aasta aprillis.
Kehtestati ka mitmete kinnistute
detailplaneeringud.

Kuidas möödus esimene nädal uues
töökohas Otepääl?

teen asjad korda. Enne said sovhoosid
otsa!
1996. aasta valimiste eel tuli tookordne Räpina vallavanem (praegu
Mikitamäe vallavanem) Inge Hirmo
Leevakule ja ütles, et vallavolikokku
on tarvis noori inimesi. Sain valimistel
niipalju hääli, et pääsesin volikokku
(tunti mu isa ja küllap see aitas kaasa).
Volikogus oli päris huvitav.
Kui 1998. aastal astus tagasi Räpina
linnapea, pakuti mullegi kandideerimisvõimalust. Värisesin päris kõvasti,
sest kohalike omavalitsuste süsteem
oli mulle küllaltki võõras. Kui tulid uued
valimised, valis uus volikogu mu ühehäälselt linnapeaks.
järgneb lk. 2

Kui varem võisin öelda, et mul ei ole
Otepääl maid, maju ega suvilaid, siis
nüüd on möödas esimene nädalavahetus siinse majaomanikuna. Ostsin eelmisel reedel palkmaja Sihva lähedale.
Muidu aga olen tutvunud Otepää asutuste ja inimestega ning osalesin valla
aasta isa välja kuulutamisel.
Kirjeldage teed poliitikasse?
Väikse poisina tahtsin saada sovhoosi
direktoriks. Isa oli hingelt kõva töömees
ja kirus sageli sovhoosi töökorraldust.
Nii ma siis mõtlesin, et saan suureks ja

Otepää Naisseltsi algatusel valiti Otepääl
esimest korda Aasta Isa. Kolme esitatud
kandidaadi hulgast sai selle austava nimetuse 5lapselise pere isa Kalju Ojaste.
Kultuurikeskuses toimus 1. novembril
sel puhul isadepäeva pidulik märkimine
deviisi all “Väärtusta peret, austa isa!”
Naisseltsi esinaise Riita Aaderi sõnul
on 2008. aasta olnud nende seltsi tegevuses pereväärtuste esiletoomise aeg.
Aasta Ema Ruth Leopardi valimise loogilise jätkuna tuli Aasta Isa valimine. Esitatud kandidaatide kaalumise-hindamise
sai enda kanda vastav komisjon, kuhu
kuulusid esindajad naisseltsist, valla kahest koolist, kahest lasteaiast ja vallavalitsusest. Meened väljavalituile sündisid
Võrumaa keraamiku Aivar Rumvoldi
kätetööna.
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter oli
1. novembri õhtupoolikuks tellinud
isadepäeva tervituskontserdi Pille Lille
Muusikute Fondi viiuli-, klarneti- ja klaverimängijalt.
Kultuurikeskuse galeriis avati Regina
Kari fotonäitus “Hetked muusikas”, mis
on praegugi huvilstele vaadata.
OT

Otepää Reformierakond kutsub
oma toetajaid ja valijaid
14. novembril algusega kell 18.00
koosviibimisele
Otepää Kultuurikeskusesse.
Räägime Otepää asjadest ja riigis
toimuvast. Üheskoos kuulame
muusikat ja keerutame jalga.
Külalistena astuvad üles uus vallavanem Meelis Mälberg ning siit
Riigikokku valitud saadikud Ivi Eenmaa ja Margus Lepik.
Kohtumiseni peoõhtul!

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati kooskõlastada Otepää linna kaugküttepiirkonna soojuse hinnana 861,4 kr MWh eest
(sisaldab käibemaksu).
Otsustati väljastada projekteerimistingimused
Frants Seerile tiigi ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Arula küla Otepää vald Järve maaüksus;
Aarne Saarele elamu ja abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Otepää vald
Mägestiku küla Soome maaüksus; Aarne Saarele
elamu ja abihoone püstitamise ehitusprojektide
koostamiseks asukohaga Otepää vald Mägestiku
küla Soome maaüksus; TULÕQ-MINÕQ OÜle
asukohaga Otepää küla Otepää vald Mäepealse
maaüksus suvila ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Spordikooli alajaama 0,4kV maakaabelliinide ja
kaablikilpide püstitamiseks Otepää vallas Otepää
linnas; OÜle Jaotusvõrk Ilmjärve ja Kullerkupu
10/0,4 kV alajaamade ja 10kV ning 0,4kV maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks ja rekonstrueerimiseks Otepää vallas Ilmjärve külas;
OÜle Livius üksikelamu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Pühajärve küla Savikoja 11 maaüksus;
OÜle Jaotusvõrk Mäha 10/0,4 kV ja 0,4 kV kaablikilpide ja kaabelliini rekonstrueerimiseks Otepää
vallas Mäha külas; OÜ Maru konsultatsioonikeskusele sauna püstitamiseks Pedajamäe külas Tiigi
maaüksusel; Ilmar Haak`ile taluhoone rekonstrueerimiseks Otepää vallas Tõutsi külas Puura maaüksusel.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Mäepealse kinnistu liitumiseks elektrivõrguga
Otepää vallas Otepää külas ja Kunimäe alajaama
rekonstrueerimiseks; OÜle Jaotusvõrk Otepää
vallas Otepää linnas Kopli 2a kinnistu liitumiseks
elektrivõrguga; OÜle Jaotusvõrk Pärna tn 5 liitumiseks elektrivõrguga Otepää vallas Otepää linnas;
OÜle Jaotusvõrk Kauru 10/0,4 kV alajaama 10kV
ja 0,4 kV kaabelliinide püstitamiseks Otepää vallas
Kaurutootsi külas; OÜle Jaotusvõrk Tele2 Eesti
AS Tõutsi masti liitumiseks elektrivõrguga Otepää
vallas Tõutsi külas; OÜle Jaotusvõrk Arula mastalajaama 0,4kV õhu- ja maakaabelliinide püstitamiseks
Otepää vallas Arula külas Kopli maaüksusel, OÜle
Q

Q

Q

Q

Jaotusvõrk Kannistiku mastalajaama 0,4 kV kaabelliini ja kaablikilpide püstitamiseks Otepää vallas
Mäha külas Tammuri Metsa maaüksusel.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Silvia
Laasile abihoone (saun)püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Arula küla Arula Meierei maaüksus;
Jüri Roosmannile salvkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Männituka maaüksus;
Hans Jürgensonile salvkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Koigu küla Veski maaüksus;
Lembit Vassilile salvkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Märdi küla Härma- Marguse
maaüksus; Magnus Kurvetile abihoone (suvine
hobusetall) püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Pilkuse küla Allikamäe maaüksus; Olari Kõivule
sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva
küla Ojaveeru maaüksus.
Otsustati kanda maha kasutuskõlbmatu vara
Otepää Gümnaasiumis.
Otsustati sõlmida A. N`iga sotsiaalkorteri üürileping kehtivusega 1 aasta.
Otsustati pidada võimalikuks Heino Pauli omandis oleva abihoone juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist, asukoht Raudsepa küla.
Otsustati kinnitada Otepää Lasteaed Võrukael
hoolekogu koosseis.
Otsustati tagastada H. K´le tasutud riigilõiv summas 2000.- krooni.
Otsustati tulenevalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lg 1p 33 ja tuginedes
haldusmenetluse seaduse § 63 lg 1, lg 2p3 ja lg 4
on Otepää Vallavalitsuse 28.08.2008 korraldus nr
2-4-429.
Otsustati pikendada äriruumi, asukohaga
Lipuväljak 13, I korruse ruum nr 103 ja 104, üürilepingut Trako Valduse ASiga tähtajaga kuni
10.10.2009. a.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla
teede ja tänavate talihooldus 2008/2009” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati anda SAle Tehvandi Spordikeskus luba
korraldada Otepää vallas toimumiskohaga Tehvandi
Spordikeskus ajavahemikus 24.01-25.01.2009. a
avalik üritus “FIS Maailmakarikavõistluste Otepää
võistlus murdmaasuusatamises”.
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Mis tõi Otepääle?
Alustaksin sellest, et 2007. aastal käisin
palverännakul Hispaanias. Kuu ajaga
läbisin jalgsi täiesti üksinda 800 kilomeetrit. Selle ajaga mõtlesin palju asju
enda jaoks selgeks.
Paberivabrikus sai viis aastat täis ja
sain aru, et võin muutuda takistuseks
vabrikule ja endale ka. Olen rohkem
asjade käimalükkaja. Siis tuligi hea pakkumine müüa vabrik.
Seejärel olin kolm kuud „noor pensionär“. Alustasin Värskasse majaehitamist
ja tegelesin muude asjadega.
Pärast viimast võimuvahetust Otepääl
võtsid Andres Arike ja Aivar Nigol
minuga ühendust. Arutasime kõike
põhjalikult. Kohtusin ka Jüri Korgi ja
Jaanus Barkalaga. Tean mõlemaid juba
pikki aastaid.
Kui oleks olnud mõni teine Lõuna-Eesti omavalitsus, siis poleks ma kindlasti
pakkumist vastu võtnud. Otepää tundus
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algus lk. 1

Siis ei kuulunud ma veel ühtegi erakonda. Maailmavaateliselt olid mulle
lähemad Reformierakond ja Isamaaliit.
Mingil momendil jõudsin arusaamisele, et on vaja end poliitiliselt määratleda. Kõik otsused on poliitilised otsused,
ka kõige väiksemad. Kui on erakonna
toetus, saab paremini probleeme
lahendada. Poliitikas osalemine on
ainus võimalus omavalitsuse juhtimisel
midagi ära teha.

Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
“Otepää valla üldplaneeringu seletuskirja koostamine” lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks
koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Mati Lüdimois, Ülle
Veeroja, Olev Matt.
Otsustati eraldada reservfondist 6,0 tuhat krooni
korterelamu Lipuväljak 20 garaažiboksi remontimiseks.
Otsustati jagada Ingermanni, Rüakõrtsi, Nüpli
küla Tamme I, Pikk 24 katastriüksus.
Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega
erastamiseks hoonete kaasomanikele Reet Rebasele
ja Aive Sibulale, erastatava maa asukoht on Otepää
vald, Otepää linn Lille tn 16.
Otsustati lähetada valla delegatsioon koosseisus
Kristjan Rõivassepp, Kristi Väär, Aivo Meema,
Helle Kuldmaa visiidile Vene Föderatsiooni
Leningradi oblasti Vsevoložski rajooni Toksovo
asulasse ajavahemikul 26.10-29.10.2008.
Otsustati sõlmida äriruumi üürileping asukohaga
Lipuväljak 13, I korruse ruum nr 101, MTÜ Otepää
Invaühinguga tähtajaga kuni 21.10.2009.
Otsustati pidada võimalikuks moodustada Kauru
3 katastriüksuse ja Soovere katastriüksuse piires
uued katastriüksused vastavalt katastriüksuste plaanidele.
Otsustati anda luba Metsatervenduse OÜle paigaldada reklaamstend suurusega 2x2,5 m TatraOtepää - Sangaste maanteele 38,6 kilomeetrile paremal paiknevale kinnistule alates 16. oktoobrist 2008.
a määramata tähtajaks.
Otsustati määrata lapse sünnitoetus kahele vallakodanikule.
Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 7le
vallakodanikule.
Otsustati määrata ühekordset abiraha 19le Otepää
valla elanikule oktoobrikuus.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud
maa Inga Stambergile.
Q

huvitava väljakutsena. Praegu arvestan
aastaga siin, kuni järgmiste valimisteni.

Kas see on lõplik otsus?
Olen lubanud järgmisel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida Räpinas,
ent tean ka, et kunagi ei või milleski
päris kindel olla.

Mis muutub vallavalitsuse töös?
Esimene uuendus tuleb: kaotame ära
lõunavaheaja. Lõuna saab ka peetud,
aga vallamajas on tööajal keegi ikka
kohal. Kui inimesel on tarvis üle anda
mõni paber, siis ei ole õige jätta teda
ukse taha ootama.
Mis puutub aga töötajatesse, siis mina
ei tee inimeste vahel vahet poliitilistel
või muudel põhjustel. Kui töötaja tunneb oma eriala ja on valmis koostööd
tegema, on kõik korras.
Juurde võtame vallavalitsusse avalike
suhete nõuniku. Otepää inimesed arvavad millegipärast, et siin on kõik kehvasti. Tegelikult ei ole ja ei tohi ka lasta
paista, nagu oleks. Selleks ongi tarvis
avalike suhetega tegelevat töötajat.

Milline on Otepää tegelikult?
Varem teadsin Otepääd tänu oma hobidele. Need on suusatamine, jalgrattasõit
ja orienteerumine. Otepää ja Kääriku
suusa- ning jooksurajad on kõik teadaAadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Otepää vallavolikogus
Otsustati muuta Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimusi ja korda.

Q

tuntud. Olen 5-6 korda lõpetanud Tartu
maratoni ja loodan sportida vallavanemanagi. Olen olnud siin suurvõistluste aegu, nagu suusatamise MKetapid, suverull jne.
Minu jaoks on Otepää olnud alati Lõuna-Eesti pealinn (koos Tartuga). Otepää
on vaimult suurem kui näiteks Võru,
Valga ja Põlva. Üks näide. Olen viimasel
nädalal küsinud oma tuttavatelt: kui
suur on Otepää? Enamik on pakkunud
umbes 10 000 elanikku.
Otepäälased ise on ehk liiga kriitilised,
arvatakse, et siin on kõik kehvasti. Olen
maailmas palju ringi liikunud ja võin
kinnitada: otepäälastel ei ole midagi
häbeneda! Otepää on ilus linn ja inimesedki on siin toredad. Kuna Otepää
on sportlik linn, siis ilmselt on elanikel
pidevalt vajadus end tõestada, midagi
saavutada.

Sport ja kultuur?
Mina ei eraldaks sporti ja kultuuri, sport
on kultuuri üks osa. Otepää sportlikkus
annab lisavõimalusi teistelegi kultuuriinimestele. Spordiüritused on ju suur
kultuuripidu.
Loomulikult sõltub kõik inimestest.
Kahjuks on nii, et kui eestvedaja kaob,
kaob ka tegevus.

Mis ootab Otepää valda järgmisel
aastal?

Otsustati muuta Otepää valla jäätmehoolduseeskirja.
Otsustati lähetada vallavolikogu delegatsioon
koosseisus Jaanus Raidal, Andres Arike, Aivar Nigol
ja Olev Matt visiidile Vene Föderatsiooni Leningradi
oblasti Vsevoložski rajooni Toksovo asulasse ajavahemikul 26.10-29.10.2008.a.
Otsustati lugeda Otepää vallavanema kohale valituks Meelis Mälberg ning nimetada ta ametisse
vallavanemana.
Otsustati kinnitada vallavalitsus nelja liikmelisena
ja nimetada ametisse koosseisus: Meelis Mälberg,
Kristjan Rõivassepp, Aare Matt, Ülle Veeroja.
Otsustati määrata alates 18. septembrist 2008.a
vallavanema asendaja Kristjan Rõivassepp`a töötasuks 25 000 krooni kuus kuni uue vallavanema
ametisse nimetamiseni.
Otsustati muuta Otepää vallavolikogu maaelu- ka
keskkonnakomisjoni koosseisu ning kinnitada see 9liikmelisena alljärgnevas koosseisus: Olev Matt, Enn
Sepma, Külli Uibo, Ene Vahter, Jaan-Kaarel Kukk,
Merike Tootsi, Voldemar Tasa, Jaanus Raidal, Aivar
Nigol.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida
leping Otepää valla üldplaneeringu seletuskirja
koostamiseks OÜga Hendrikson ja KO summas
165 200 krooni (sisaldab käibemaksu).
Otsustati kehtestada Otepää vallas Kaurutootsi
külas asuva Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku,
Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute detailplaneering.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Nüpli külas
asuva Väike-Palava kinnistu detailplaneering.
Otsustati eraldada reservfondist Otepää
Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 352, 0 tuhat krooni.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Vidrike külas
asuva Uue-Saare kinnistu detailplaneering.
Otsustati nõustuda Valgamaa Keskkonnateenistuse
poolt OÜle Eksiiv geoloogilise uuringuloa väljastamisega tingimusel, et kaevetöid ei teostata kohaliku
omavalituse valduses olevate teede kaitsevööndis.
Otsustati anda Otepää valla omandis ja
Otepää Muusikakooli valitseda olev kinnistu
asukohaga Koolitare 7, Otepää linn üle Otepää
Gümnaasiumile.
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da ja kasulikku saada on nii Otepäält kui
ka Räpinast.
Julgen öelda, et Otepää valla rahaline
seis on praegu väga hea. Ma ei karda
valla pärast. Siin on suhteliselt nooremad elanikud, palgatase paljudest omavalitsustest kõrgem.

Kas omavalitsused peaksid ühinema?
Olen omavalitsuste ühinemise suur ja
veendunud toetaja. Mul on Räpina valla
ja linna ühinemise kogemus olemas.
Arvan, et mõnigi Räpina valla külakeskus sai korda vaid tänu ühinemisele.
Rõngasvaldadel ei tohiks ühinemisel
üldse probleeme olla. Ühinemisel tekib
võim, kes suudab protsesse mõjutada
(ka riigi tasandil). Paraja suurusega
tugevas vallas võiks olla umbes 10 000
elanikku.
Nendele, kes kardavad, et suures
vallas ei ole küla hääl enam kuulda,
soovitan valida volikogusse oma küla
esindaja. Kogemus näitab, et selleks ei
ole üldse väga palju hääli tarvis.
Ja kui mõne väiksema valla ametnikud kardavad ühinemisel kaotada oma
töökohta, siis: õnnetu vald, kellel on nii
kehvad juhid!

Otepää vallavolikogu esimees
Jaanus Raidal:

KULTUURIKALENDER
Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab 7.-8.

novembril Otepää Kultuurikeskuses

rahvusvahelise teatrikonverentsi.

Konverentsist võtavad osa harrastusteatrite
lavastajad, näitlejad, kultuurikorraldajad Eestis,
Lätist ja Leedust. Tutvustatakse harrastusteatrite
hetkeolukorda Leedus, Lätis, Eestis ja Põhjamaades. Esinevad Kalju Komissarov (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Andres Noormets (Teater Endla)
ja Tõnu Lensment (Eesti Kultuuriministeerium).
Toimuvad arutelud teemadel: “Harrastusteatrite
kunstilised eesmärgid ja tulemused. Harrastusteatri juht-vedaja”, “Teatriväljundi propageerimine,
levitamine ja tagasiside“ (festivalide korraldus,
vajalikkus ja sisuline ülesehitus jne.), „Harrastusteatrite koostöö vormid: riik, omavalitsus, teised
trupid”, Teatrikunstialased teadmised ja oskused.
Koolitus.”, “Harrastusteatrite rahvusvahelise
koostöö võimalused, vajadused ja perspektiivid”
Ajakava vaata www.harrastusteatrid.ee.

7. novembril algusega 20.00 toimub
Otepää Kultuurikeskuses konverentsi
raames Võru Teatriateljee etendus „VÕRUMAA RITUAALID“ Vol.2, lavastaja Tarmo
Tagamets. Sissepääs tasuta!
Sellele järgneb FESTIVALIKLUBI TANTSUGA.
Kultuurikeskuse fuajees AVATUD Regina
Kari fotonäitus “HETKED MUUSIKAS”.
13. nov. kell 20.00, KINO Peeglid
Õudus Otepää Kultuurikeskus Pilet 20,-

Ma usun, et on vähe omavalitsusi, kus
järgmise aasta eelarve tegemisega on
nii kaugele jõutud, kui Otepääl. Kuna
olen Räpina vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees, on hea võrrelda eelarveid
ja nende koostamise põhimõtteid. Õppi-

„Praegu on uus vallavanem parim kompromiss. Ta on erapooletu inimene, sest lubas
järgmistel valimistel kandideerida Räpinas.
Loodan, et edaspidi tekib Otepääl
stabiilne valimisblokk, kes suudab pikemalt
võimul püsida.“

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 toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

20. nov. kell 20.00, KINO Kasuvennad
Komöödia Otepää Kultuurikeskus Pilet 20,25. nov. kell 15.00 Otepää Kultuurikeskuses Kadripäeva pärastlõuna tantsuga.
Naeruteraapia.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 21. novembril.
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Toksovot avastamas

Otepää ja Toksovo vahel on suhteid arendatud juba
mitu aastat. Oktoobri lõpul käis Toksovos, varem meile
tuntud Kavgolovona, suurem otepäälaste delegatsioon.
Kahe omavalitsuse vaheliste suhete taustast rääkis
Rein Vikard: “Esimene katse oli siis, kui Eesti Taluliitu
juhtis otepäälane Ilmar Haak. Aga põllumeeste vahelistest sidemetest ei saanud asja.”
2000. aastal hakati looma Otepää ja Leningradi oblasti
Vsevoložski rajooni vahelisi suhteid,” rääkis Vikard.
“Rajoon oli Otepääga võrreldes liiga suur ja venelased
soovitasid korraldada tegevust kohalike omavalitsuste
vahel. Soovitati oodata kuni Toksovo saab omavalitsusliku staatuse.”
Toksovo volikogu üks juhte Leonid Baranov oli üks
meie suusahüppajate ja kahevõistlejate kasvataja
Nõukogude Liidu koondises. Vikard: “Kuna tundsin
Baranovit juba vanast ajast, ei olnud raske sõprussidemeid algatada. Tema tegi ära väga suure eeltöö.”
2008. aastal on suhted taas arenenud kiiremini.
Otepääl käisid Toksovo administratsiooni esindajad ja
jalgpallurid.
Nüüd olid otepäälased vastukülaskäigul. Oli väga tihe
programm, ent kõik planeeritu sai teoks. Kõik sealsed
kulud kandis Toksovo pool. Kirjutati alla ka uus protokoll, kus kirjas edaspidiste kohtumiste kava.
Järgmise aasta mais sõidavad Toksovosse taas kooliõpilased ning juunis lähevad mängima jalgpallurid.
Suvel tuleb otepäälastel võõrustada Toksovo keskkooli
delegatsiooni ning septembris taas jalgpallimeeskonda.
Rein Vikard kordas vastuvõtjate mõtet: “Mida rohkem
inimesed suhtlevad, seda paremini omavahel nad läbi
saavad.”
OT

Otepää seenioride
kogu koondab tegusaid
ja kogub teadmisi
24. oktoobril toimus Seeniorklubi puhkeõhtu. Algul
rääkis dr. Kaja Aidla eakate inimeste toitumisest säästuajal. Pensionile jäämisel väheneb tunduvalt rahaline
sissetulek. Elu võib kulgeda „ei ela-sure“ režiimil.
Väljaminekud tehakse sageli kõhu arvelt. See aga on
vanemas eas väga ohtlik. Oma vestluses tervise hoidmisest pidas dr. Aidla väga tähtsaks liikumist. Ja seda
järjekindlalt, iga päev! Samas, mitte üle pingutada!
Toiduks kasutada lihtsaid, lahjasid toiduaineid. Jälle
on soovitav süüa mune. Tänapäeva ravimid on väga
head, aga üks süst võib maksta 500 krooni. Teatud
haigusi võib ka odavamalt ravida, näiteks liigesevalusid
jääkotiga. Kuulajad tänasid südamlikult dr. Aidlat kasulike nõuannete eest.
Eelmisel korral tuli kohalolnuilt rida ettepanekuid.
Miks mitte tähistadavalla tuntud teatri- ja sporditegelaste tähtpäevi? Nüpli küla 500. aastapäev möödus
märkamatult jne. Valla kultuurijuht Sirje Ginter ütles
vastuseks, et initsiatiiv peab tulema altpoolt. Inimene
või asjaga seotud huvigrupp peaks tegema kultuurijuhile ettepaneku. Ettepanekut arutatakse ühiselt ja koostatakse edasine tegevusplaan ning siis saab taotleda
rahalist abi vallalt.
Puhkeõhtute eesmärk on on pakkuda meelelahutust
eakatele inimestele, saada kokku sõprade ja tuttavatega, tantsida, kuulata soliste. Võib arutleda ka asisematel
teemadel.
Järgmine kord tuleb jutuks kraanist tulev puhas joogivesi ja toasoojus. Kokkusaamine on 28. novembril kell
18 kultuurikeskuses.
Juhatuse liige VELLO SOOTS

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.)

SÜNNID
Alo Piho

22. oktoober

ANDREAS NIGOL

Toksovos

TALVEPEALINNA TURG

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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uba mõnda aega on Otepääl olnud kuulda sahinaid
sidemete loomisest Venemaaga, et elavdada mitmekülgset koostööd meie suure idanaabriga. 26.-29. oktoobrini
viibiski Otepää valla ja Otepää
Gümnaasiumi delegatsioon
Toksovos – Leningradi oblasti
Vsevolozhski rajoonis. Nelja
päeva jooksul kohtuti kohalike võimukandjatega, külastati
kooli, sõlmiti koostöösidemeid
ja imetleti kuningliku Peterburi
vaatamisväärsusi.
Kindlasti oli see reis kõige muljetavaldavam eelkõige Otepää
Gümnaasiumi 15 õpilasele. On
ju viimased aastad meie mõtted
ja teadmised olnud Venemaast
küllaltki vastuolulised ja noored
on meedias kajastatule alati väga
vastuvõtlikud. Sageli selgub aga

tõeline tõde just oma kogetu ja
nähtu kaudu. Mida me siis kogesime?
Nägime tõelist Venemaad,
sellist, mida meie noored on
küll vanemalt generatsioonilt
kuulnud, kuid vaevalt ise näinud.
Toksovo on spordimeka nagu
meie kodulinngi – hüppetrampliinide ja spordikompleksidega, tõeliste spordisangarite
ja -fanaatikutega. Meie võõrustajate suust võis korduvalt kuulda
ülistust oma tublidele inimestele
ja kaunile kodupaigale. Ometi
jäime meie kindlaks tõigale, et
ilusamat ja hoolitsetumat paika,
kui seda on Otepää, pole kusagilt
mujalt lihtne leida. Meie elanikud pööravad meeldivalt palju
tähelepanu oma koduümbrusele,
et seda kõigi silmadele vaatamisväärseks muuta. Siit oleks vene-

lastel veel päris palju õppida.
Me tunnetasime tohutu
suurt vastuolu uhke Peterburi
ja väikeste Vene külade vahel.
Ometi nautisime selle keiserliku suurlinna kuldset sära ja
tohutut hiilgust. Nende päevade jooksul nägime palju ilusat,
mida Eestimaal pakkuda pole:
suurvürstide uhkeid residentse,
võimsaid kirikuid, monumentidega toretsevaid väljakuid ja alati
hiilgavat Ermitaaži. Meeldejääv
oli öine linnaekskursioon, millele pani väärika punkti sildade ülestõstmine. Saime osa ka
Toksovo vene-õigeusu kiriku
jumalateenistusest, mis oma
eripäraga meie noortele avaldas sügavat muljet.
Õppisime mõistma tõelist
vene hinge, sest üks asi on koolis
omandada vene keelt ja kultuuri, kuulata õpetajate juttu sellest,
et venelaste hulgas on väga toredaid, sõbralikke ja osavõtlikke
inimesi, ning hoopis teine asi on
näha seda ise, kõneldes kohalikega nende emakeeles. Kõige
hingeminevam episood oligi
ehk kiireloomuline korvpallimäng Toksovo ja Otepää kooli
võistkonna vahel, mille järel
vahetati juba kontaktandmeid
ning tõotati kindlasti suhtlema
hakata. Olgu siinkohal öeldud, et
korvpallivõistluse võitsid tublid
otepäälased Gert Kautlenbach,
Kaspar Uibokand, Mihkel Teder
ja Toivo Tammekivi seisuga
24:16.
Tõdesime, et meil on põhjust
uhke olla oma ilusa koolimaja
üle. Et sõbrad Toksovost seda
imetleda saaksid, kinkisime
neile Otepää Gümnaasiumi

Erinevad koos,
seekord Eesti, Türgi ja Poola
2008. aasta on olnud Euroopa
kultuuridevahelise dialoogi aasta,
mille olulised märksõnad on sallivus, koostöövalmidus, hoolivus ja
parem üksteisemõistmine, erineva
kultuurilise ja usulise taustaga inimeste omavaheline läbikäimine.
Pühajärve Rahvakooli projekt “Terves kehas terve vaim” töötab selle
nimel, et ka vanemaealistel õppijatel
(50+) oleks võimalus teha koostööd
ning vahetada kogemusi inimestega
teistest Euroopa riikidest.
15. oktoobril ootasime Tallinna
lennujaamas oma koostööpartnereid Türgist ja Poolast. Varssavi
lennult saabusid poolatarid Monika
ja Karolina ning Helsingi kaudu tuli
Türgi projektijuht Mahmut Okcesiz
oma tiimi – kuue kauni, lõunamaiselt särava daamiga, mitte aga Türgi
sultan oma haaremiga, nagu Soome
toll oli kahtlustavalt muianud.
Naerusuine Mahmut seletas, et tal
on kodus vaid neli naist – abikaasa,
kaks tütart ja ämm. Kuna iga naine
toob kaasa ka ämmaprobleemid, siis
talle täesti piisavat ühest ämmast.
Majutasime oma külalised Pühajärve hotelli, mis neile väga meeldis.
Koosolekutel arutasime projekti tegevusi, rääkisime tervislikust toitumisest, õppisime õppima ja tegime
kepikõndi. Tutvustasime Tartut ja
Eesti Rahvamuuseumi. Nautisime
üheskoos Pühajärve Põhikooli laste
rahvatantsu ja tantsisime ka ise koos

Türgi delegatsiooni juht Mahmut tantsimas Pühajärvel.
lastega. Neljas päev kulus Tallinnaga
tutvumiseks. Otepää vaatamisväärsused lükkusid aga suvele, sest
tuul ja vihm muutsid jalutuskäigud
võimatuks.

Türgist
Riikide tutvustamisel lausus Mahmut, et Türgi on parlamentaarne ja
demokraatlik vabariik, usk on riigist
lahutatud ja naised näokatet ei kanna, araabia tähestiku asemele on
võetud ladina tähestik. Türgis elab
70,6 miljonit inimest ja pealinnas
Ankaras 3,2 miljonit inimest. Aeg on
sama, mis Eestiski. Lapsi sünnib palju, pered on suured ja elujõulised.

Pisike osa Türgist asub Euroopas,
ülejäänud osa aga Aasias. Musta
mere ja Vahemere vahelisele poolsaarele jääv ala on modernne ja
läänele orienteeritud, mida edasi
Iraani, Iraagi ja Süüria piiride poole,
seda konservatiivsemaks ja Islamiga
arvestavamaks maa muutub.
Demokraatlikum osa Türgist soovib liituda Euroopa Liiduga, mis on
aga palju kirgi üles kütnud. Meie
sooviks on üksteist tundma õppida
ja häid suhteid luua. Sõbralik riik
Euroopa piiril tuleb meile kõigile
kasuks.
Kuna Türgi köök on väga rikkalik ja
palju süüakse lambaliha ning kuum
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kõigi nelja hoonega pildi ning
nende veetleva direktrissi silmis
peegeldus tol hetkel siiras, kuid
heatahtlik kadedus. Nende
inimeste kaudu kogesime, et
oluline on tahe midagi teha,
mitte ideaalsed tingimused.
Vene koolil on tunduvalt väiksemad võimalused kui Eestis,
kuigi õpetajaskonna mured
ja rõõmud on väga sarnased.
Eestimaal on palju arutletud
koolivormi poolt ja vastu, meie
delegatsioon nägi nii Toksovo
igapäevases koolitunnis kui ka
Peterburis muuseume külastades
nende soliidset tumedat vormiriietust.
Kõige tähtsam oli aga veendumine oma õpilaste tubliduses. Ega ilmaasjata öelda, et
ükski prohvet pole kuulus oma
maal. Need 15 hakkajat noort,
kellest enamik olid valitud vene
keele oskuse alusel, jätsid meie
koolist hea mulje. Meie grupp
oli üksmeelne, distsiplineeritud,
lauluhimuline, sportlik ja sõbralik. Koos direktori ja õpetajatega moodustus mõnus reisiperekond, kellega ühiselt võiks luurele küll minna.
Siinkohal olgu tänusõnad
öeldud meie vene keele õpetajatele Tiia Rootsmale ja Ene
Visterile, kes vajadusel giidi
jutu ilusasse eesti keelde panid
ning kogu grupile veelgi põhjalikumalt vene kultuuri ja ajalugu rääkisid, kui seda kohalikud
teha jõudsid.
Loodame, et tekitasime venelastes meeldiva huvi ka Otepää
vastu. Oleksime kindlasti valmis
neid võõrustama, sest sõprussuhe on igakülgselt arendav nii
keele kui ka silmaringi avardamisel.
Kooli grupi nimel MARIKA PAAVO

kliima ei meelita aktiivselt liikuma,
siis on ka neil palju terviseprobleeme. Türgi valitsus hakkas toetama
oliiviistandusi, sest oliiviõli on väga
tervislik ja pikendab inimese eluiga.

Poolast
Monika tutvustusest selgus, et 1025
-1918 oli Poola kuningriik, 16. sajandil oli Poola üks võimsaim riik Euroopas. Väljapääs Läänemerele ja
hea asukoht on aga neilegi toonud
palju sõdu ja kannatusi. Praegu on
Poola parlamentaarne vabariik, kus
elab 38,1 miljonit inimest, pealinnas
Varssavis aga 1.6 miljonit inimest.
Poolas on kaunis loodus ja palju vaatamisväärsusi. Terviseprobleemid on
sarnased meie omadele.
Poola nimi tuleneb sõnast polaani
– põllumees. Meiegi toidulaualt leiab
poola broccolit, lillkapsast, maisi,
porgandeid, kartuleid, sibulaid, seeni
jne.
Kohtumise lõpetasime piduliku
õhtusöögiga. Jälle tuli kiidusõnu lausuda türklannadele, nende elurõõm
ja temperament nakatas kõiki. Päike
teeb inimestega imet, muutes nad
soojadeks, sõbralikeks.
Koos olid erinava kultuuri ja religioosse taustaga inimesed: Türgi on
moslemi riik, Poola katoliiklik maa,
Eesti – valdavalt luterlik maa. Nii
erinevad ja ometi nii sarnased! Olgu
milline rahvus, usk või kultuur – ikka
on kõige olulisemaks lapsed, perekond, et inimesed oleksid tervemad,
õnnelikumad, elaksid kauem ja et
maapeal valitseks rahu.
Suur tänu Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallasele ja kooliperele,
Otepää abivallavanem Aare Matile
ja meie projekti koordinaatorile Ene
Keldrile.
SILVIA MÄGI

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

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
22.10.2008, 03.11.2008:

Väljastati ehitusluba T-A.S-ile Räbi külas Tuuma kinnistule üksikelamu ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba A.S-ile ja V-R-ile Hellenurme külas
Udumäe kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba A.J-ile Urmi külas Tammiku kinnistul
asuva tall-küüni osaliseks lammutamiseks.
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni.
Määrati hooldaja ühele raske puudega isikule.
Kehtestati Toidutare kinnistu nr 317640 katastriüksuse
nr 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr
1713440 katastriüksuse nr 58202:002:0260 detailplaneering.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Palupera vallavolikogus
31.10.2008:

Arutati AS Kiirkandur kaeveloa taotlust. Arutelus osalesid taotleja esindajad ja valla elanikud. Kaeveloa taotlejad
asusid kohaliku initsiatiivgrupiga läbirääkimistele, et jõuda
lõplikult seisukohtadeni, kuidas kohalik omavalitsus võiks
edasi toimida.
Arutati Tartu Halduskohtu Tartu Kohtumaja kohtumäärust seoses OÜ Tava Mets kaebusega Palupera Vallavolikogu
18.09.2008 otsuse nr 1-1/43 tühistamiseks. Asjast huvitatud
elanikud lubasid tagada vastustaja nimel õigeaegse kirjaliku
vastuse kaebuse kohta.
Arutati OÜ Maardla uuringuteks esitatud loa taotlust
Neeruti VI uuringuruumis. 29.10.2008 toimunud Palupera
vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni ettepanekul asuda Neeruti küla esindaja Anti Kulasalu eestvedamisel kohalike elanike ja huvigruppide seisukohta teada
saama, et volikogu novembrikuu istungil jõuda otsuseni.
Muudeti Palupera Vallavolikogu 22.novembri 2007
määrusega nr 1-1/17 kehtestatud “Palupera valla jäätmehoolduseeskirja” järgnevalt: paragrahvi 3 lõiget 11 muudeti
ja sõnastati järgmiselt: “Prügilasse ladestamisele kuuluvad
jäätmed tuleb viia Valga prügilasse. Peale Valga prügila sulgemist tuleb jäätmete käitlemisel ja ladestamisel prügilasse
lähtuda läheduse põhimõttest.”
Muudeti Palupera Vallavolikogu 3. aprillist 2008 määrusega nr 1-1/8 kehtestatud “Palupera valla korraldatud
jäätmeveo rakendamise korda ja tingimusi” järgnevalt:
paragrahvi 5 lõike 1 teist lauset muudeti ja sõnastati järgmiselt: “Palupera vallas moodustavad I tasandi kompaktse
hoonestusega alad , mis on üldplaneeringuga määratletud
detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks ning II
tasandi moodustavad hajaasustusega alad (külad)” ja paragrahvi 6 lõiget 2 muudeti ja sõnastati järgmiselt: “Vallavalitsus
annab avalikul konkursil edukaks tunnistatud pakkumise
esitanud ettevõtjale ainuõiguse kuni viieks aastaks.”
Kehtestati Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneering, mis muudab kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 3229 m²,
nimetusega Hellenurme puurkaevu. Maa on vajalik valla
seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks: tagada võimalused teenindada Hellenurme keskasula joogiveevarustust
(puurkaev koos puurkaevuhoonega) ja luua võimalused
ridaelamute elanikel kasutada elamumaad, kuhu rajada
puukuur, garaaž vms. Sihtotstarve tulenevalt detailplaneeringust on maa-alal 40% tootmismaa (T) ja 60% elamumaa
(E). Munitsipaalomandisse taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad teeseadusest, ehitusseadusest, veeseadusest
ja jäätmeseadusest.
Otsustati algatada Vana-Anni kinnistu nr. 1325940 katastriüksuse nr. 58202:001:0870 detailplaneering ja kinnitati
planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu menetlemise algstaadiumis viia läbi eelhindamine, mille käigus hinnata
planeeritava tegevusega kaasnevat mõju looduskeskkonnale
ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirjas sätestatud kaitse-eesmärkidele. Peale eelhindamise läbiviimist otsustada strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise/mittealgatamise osas. Volitati vallavanem Terje Korssi sõlmima lepingut
kinnistu omanikuga detailplaneeringu ja keskkonnamõju
eelhinnangu koostamise rahastamise kohta.
Lisati Palupera valla teeregistrisse järgnevad lõigud:
Hellenurme kergliiklustee (322 jm), Palupera kergliiklustee (900 jm) ja Tuuliku-Rippina tee Lutike külas
(370 jm).
Tehti muudatusi valla 2008. aasta eelarve reservfondist
põhjendatud kulutustele.
Anti informatsiooni novembrikuus toimuvatest asjakohastest üritustest – vestlusring „Noored võtavad sõna”, Valga
Maapäev jms.
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Partnerkoolide esindajad Kolini linna keskväljakul.

Projekt „Elagem
tervislikult ja värvikalt“
tõi esimese välisreisi

A

ugusti lõpul võis
Otepää Teatajast
lugeda, et Palupera
Põhikool sai Archimedese
Sihtasutuse Comeniuse
programmile kirjutatud
projektile „Let`s live healthily and colourfully“ („Elagem
tervislikult ja värvikalt“)
jaatava vastuse. Projekti
toetamiseks eraldati 25 000
eurot, millest 80% kanti septembri alguspäevil koolile
üle. 20% lisandub pärast
projekti lõppu ja aruandluse
heakskiitu.
Projekt sisaldab palju
erinevaid tervislikke eluviise
propageerivaid ettevõtmisi ja
nende kohta info vahetamist
partnerkoolidega, samuti 24
visiiti partnerkoolidesse üle
Euroopa. Reisida saavad nii
õpetajad kui ka õpilased.
Meie projekti partnerkoolid asuvad Poolas Radomi
linnas, Norras Trondheimis,
Türgis Izmiris, Itaalias
Monopolis, Portugalis
Abranteses, Hispaanias
Ceutas ja Tšehhi vabariigis
Ovčįry külas.
Esimese õppeveerandi
viimasel nädalal viibisidki neli Palupera Põhikooli
õpetajat, Külli Laidva, Ellen
Peik, Urve Sarv ja allakirju-

tanu esimesel projektikohtumisel Tšehhi vabariigis
Ovčáry lasteaed-algkoolis.
Ovčáry on väike külake
Kolini linna külje all, umbes
60 km kaugusel Prahast.
Koolis käib 39 last, kellest
esimesest kuni neljanda klassini õppivaid lapsi
on 19, ülejäänud käivad
sama maja lasteaias. Kuigi
kool oli pisike ja seal töötas
ainult kolm õpetajat: juhataja ja üks kooli- ning üks
lasteaiaõpetaja, oli vastuvõtt
väga hästi korraldatud. Palju
oli märgata lapsevanemate
ja kohaliku kogukonna abi.
Vanemad osalesid mitmetel
ühiskokkusaamistel ja kohalik külavanem viibis pidevalt
meiega koos eri üritustel.
Kohtumisel viibisid
kõigi partnerkoolide (va
Hispaania) esindajad. Lisaks
ümbruskonda tutvustavatele
käikudele toimus kolm väga
asjalikku arutluskoosolekut,
kus täpsustati infovahetuse
kord ja jagati ümber külastusreiside tähtajad.
Palupera Põhikoolil on
võimalik oma kaugeid
sõpru võõrustada 2010.
aasta maikuu teisel nädalal.
Loodan, et ka meie kogukond on valmis koos kooli-

7. novembril kell 19 alustab tegevust

ga nii kaugeid ja eri riikide esindajaid vastu võtma
ja nendega koos aega viitma. Üks selliste projektide põhimõtteid ongi lisaks
teemas olevatele tegevustele
Euroopa rahvaid üksteisele
tutvustada ja lähendada.
Kuid enne külaskäiku
Eestisse on ees külastused
kõikidesse teistesse partnerkoolidesse. Järgmine külastusreis toimub 2009. aasta
veebruaris Türgi suurde
sadamalinna Izmiri. Sellele
reisile lähevad lisaks õpetajatele ka kaks Palupera kooli
õpilast. Lastele on see kindlasti hea võimalus praktiseerida koolis õpitud inglise keelt, sest nimetatud keel
on projekti osalejate suhtluskeeleks. Pealegi paigutatakse õpilased elama vastuvõtva
kooli õpilaste kodudesse. Ka
tuleb neil endil meie kooli
toimuva visiidi ajal vahetusõpilasi võõrustada.
Usume, et õpilased, kes
osutuvad reisile minejateks,
jäävad sõiduga rahule ja
saavad uusi kogemusi.
REET ALLAK
Palupera Põhikooli projekti
„Let`s live healthily and colourfully“ koordinaator

Olete kutsutud 9. novembril kell 14
Nõuni kultuurimajja

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.

PISIKESELE PÜHAPÄEVASELE
PÄRASTLÕUNALE.
Lastelt väike kontsert;
lustakad võistlused lastele, emmedele, issidele,
vanaemadele, vanaisadele.

Info 5662 2044, 7669 030.

Q

Reedel, 7. novembril kell 14.00

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juurdeehitise
avamine Hellenurmes

10. novembril algusega kell 16.15
Hellenurme kultuurimajas

isadele ja martidele pühendatud
pidulik kontsert.
Esinevad Otepää laste rahvamuusikaorkester Musakarud ja Hellenurme lasteaia lapsed.
Kontsert tasuta

Olete oodatud 15. novembril kell 20
Nõuni kultuurimajja

MAARAHVA PEOLE.
Tantsuks mängib ansambel Lycille.
Pilet 60 krooni.

Kuigi Hellenurme noortekeskus sai
ametlikult 8aastaseks juba aprillis, on
käesolev aasta meie jaoks eriline. Saime
lõplikult valmis majasiseste ehitustöödega
ja sellest tingituna lükkasime sünnipäeva
pidamise sügisesele koolivaheajale.
Nagu sünnipäevale kohane, kutsusime
endale ise ka külalisi – ehitustööde rahastaja PRIA, teostaja OÜ ELTA EHITUS,
toetajaid läbi aastate: esindajad Valga
maavalitsusest, koduvallast, Palupera
põhikoolist, partnerid Andrus ja Karli
Pastaku, Siim Jänese ja kõik Valgamaa
noortekeskused. Vaatamata sellele, et
kõik kutsutud osaleda ei saanud, oli üritus
tore. Meie rõõmu oli tulnud kajastama ka
ajaleht Valgamaalane.
Avasõnad möödunud aastatest, tänu
toetajatele ja partneritele võttis kokku
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse
esindaja Terje Korss. Edastati Eesti ANK
tegevjuht Heidi Paabortilt saabunud
õnnitlused. Taustaks näidati noorte endi
koostatud slaidiprogrammi 2008. aastal
toimunud noorteüritustest.

Külalised andsid üle kingitused sünnipäevalapsele ja ühiselt tehti kohvilaua
järel noortejuhi Kadi Voolaidi juhendamisel mõni mängki. Noorsootöö juhid
said aga omavahel kogemusi vahetada.
Nii tekkis uusi projektiideid Hellenurme
noortelegi. Oleme vanuses, mil parim aeg
on mõtestada enam oma tegevust, hakata
endalt nõudma. Seda enam, et tingimused selleks on olemas ja unistusi küllaga.
Hellenurme Noortekeskuse pere

Palupera valla 2009.
eelarvest rahaeraldiste taotlemine
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes
soovivad 2009. aastal rahalist toetust valla
eelarvest, esitada taotlused 17. novembriks k.a. Palupera Vallavalitsusele.
Palume täita taotlemisel vastav vorm,
mis saadaval valla kodulehel www.palupera .ee või vallavalitsusest.
Valla hallatavad asutused – põhikool,
kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud
isikud, palume samuti esitada oma taotlused 2009. aasta valla eelarvesse hiljemalt
17. novembriks k.a.
Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte,
et nende andekas laps võiks õppida 2009.
aasta sügisest muusikakoolis või muus
huvikoolis, osaleda treeningus, siis ka
sellest tuleks teavitada kohalikku omavalitsust kirjalikult 17. novembriks 2008. a.
Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku omavalitsuse omaosalust ja väljastada
garantiikirja huvikoolile, kui sellega eelnevalt, enne eelarve koostamist pole arvestatud. Ilma garantiikirjata ei või huvikoolid
õpilasi vastu võtta või tuleb kogu osalus
tasuda lapsevanemal endal!

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses:
Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus: Karin Sallok, Milvi Rebane, Anne
Teorein, Agnes Ilja ja Heikki Kadaja.
Väljastati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks seoses Albi kinnistule
suvila ja sauna ehitamisega;
Määrati hooldaja kolmele puudega isikule;
Otsustati maksta ühekordset toetust 4670.krooni ulatuses; toimetulekutoetust ühele isikule, sünnitoetust kahele isikule.
Vallavalitsus korraldas hankemenetluse
Puka Keskkoolis, Aakre Lasteaed-Algkoolis,
Puka Lasteaias ning Puka ja Aakre rahvamajades tuletõrje valveseadmete hooldustööde
teostaja leidmiseks. Tunnistati edukaks kõige
madalama hinnaga AS G4S Lõuna-Eesti pakkumus.
Tunnustati Puka Keskkooli edukaid õpilasi:
Valga maakonna koolinoorte murdmaajooksu karikavõistlustel – Kaari Tilga tüdrukute
1000 m jooksus I koht, Karel Tilga poiste 1000
m jooksus II koht; poiste 2000 m jooksus I
koht Siim Frantz, II koht Kaidar Kingo ja III
koht Reeno Sööt. Valgamaa 6. klassi õpioskuste olümpiaadil saavutas Puka võistkond
III koha (Kati Taur, Karel Romet Pedajas,
Mart Neemeste, Kertu Tilga ja Merlicande
Lehtsaar);
Väljastati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks seoses Komsi külas asuva
Laose kinnistu elamu rekonstrueerimisega;
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Veska
mastalajaama, madalpinge õhu- ja maakaabelliinide ehitamiseks (Veska Hansu kinnistu
liitumine elektrivõrguga) ning kasutusluba
Komsi külas Praagli MA 0,4 kV maakaabelliini
ja liitumiskilbi kasutamiseks;
Väljastati kirjalikud nõusolekud puurkaevude rajamiseks Harri Irvele ja Endel
Teder´ile.
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Puka vallavolikogus
30. oktoobril

Muudeti Puka valla 2008. aasta eelarvet.
Kinnitati hariduskomisjoni uus koosseis:
Tiina Trees, Ilme Hõbemägi, Tõnis Mark,
Esti Kittus ja Siiri Liiva.
Muudeti 08. aprilli 2008. aasta määrust nr.
7 „Puka valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord”, mille kohaselt veopiirkonnas moodustatakse kahetasandiline
korraldatud jäätmeveo korraldus. I tasandi
kogumispiirkonna moodustavad Puka alevik
ning selgelt piiritletavad kompaktse asustusega territooriumi osad Aakre külas, Kuigatsi
külas ja Komsi külas, millele rakendub nõue,
vedada jäätmeid minimaalselt kord kuus. II
tasandi kogumispiirkonna moodustavad hajaasustusega Kibena, Komsi, Meegaste, Ruuna,
Kähri, Kuigatsi, Vaardi, Soontaga, Plika, Põru,
Prange, Kolli, Rebaste, Palamuste, Pedaste,
Aakre, Purtsi ja Pühaste külad, kus jäätmekonteinerite tühjendus oleks kord kvartalis.
Kinnitati Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2008-2012.
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Valgamaa
Keskkonnateenistuse poolt Osaühingule
Geoforse geoloogilise uuringuloa väljaandmisega ehitusliiva ja -kruusa uuringuks Puka vallas
Rebaste külas asuvas Kure uuringuruumis.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Puka
vallas Pedaste külas asuva loomakasvatushoone
ja puurkaevu teenindamiseks vajalik maa.
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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Põllumajandusmuuseumi
külastus

A

akre Lasteaaed-Algkooli õpilased osalevad leivaprogrammis „Rukkileib meie
laual.“ Nii saime 30. oktoobril külastada Eesti Põllumajandusmuuseumi Ülenurmel.
Eesmärgiks oli teada saada, kuidas vanasti leiba
küpsetati ja kuidas rukis põllul kasvas.
Muuseumi territooriumil on palju hooneid,
esiotsa ei teadnudki, kuhu sisse astuda. Esimene
maja oli täis leivalõhna, ruumis oli suur ahi,
seintel leivalabidad. Muuseumitöötaja segas
suures astjas leivajuuretisele juurde sooja vett
ja veidi rukkijahu. Lambanahk astja peale ja
sooja hapnema. Samal ajal rääkis ta meile
leivateost ja leivaga seonduvatest kommetest.
Muuseumitöötaja küsis, kas me teame, mida
tuleb leivaga teha, kui see maha juhtub kukkuma. Kõik lapsed teadsid, et leivalt tuleb andeks
paluda talle suud andes. Huvitav fakt oli see, et
üks korralik leivapäts kaalus umbes kuni 6 kg,
harvem kuni isegi 12 kg, kuna vanasti olid pered
suured. Tänapäeval tundub see ju tohutult suur.
Rasketel aegadel segati leivataignasse aganaid,
vahel ka sammalt, puukoort, juurikaid.
Edasi asusime võid tegema. Võimasinasse
rõõsk koor ja väntama. Võtsime kõik järjekorda, päris mitu tiiru saime peale teha, enne kui

väntamine raskeks
muutus ja või valmis
sai. Nüüd tuli või ära
pesta, sest võitegemisel jääb järele võipiim
ehk rõõsk pett.
Edasi suundusime
muuseumi rehe alla
tutvumaks viljakasvatustöödega külvist
lõikuseni. Järgnes
vilja peksmine, terade tuulamine ja käsikiviga vilja jahvatamine jahuks. Neid töid
sai igaüks ka ise proovida.
Küll käsikivi oli raske! Hea, kui sai ta üldse
ringi käima. Seepärast oligi see vanasti enamasti
noorte poiste töö, päris väikesed sellega hakkama ei saanudki. Kui jahu ei tulnud piisavalt peen,
jahvatati teistkordselt läbi.
Teises suures hoones oli arvukalt põllutööriistu, pilte põllutöö tegemistest, jahu jahvatamisest jne. Jõudsime järeldusele – põllutööde
nimekiri viljast leiva saamiseni on ikka väga
pikk ja töö raske.

Risto koodiga reht peksmas

Päeva lõpetuseks einestasime muuseumi
peamajas, laual oli kartuli-tangupuder, värske soe leib ja meie endi tehtud või. Küll tühja
kõhuga maitses leib hästi!
Nüüd jääb veel üle külastada mõnda leivakombinaati, saamaks teada, kuidas need asjad
tänapäeval käivad.
Õpetaja LIINA LAASER

Aakre kooli laste külaskäik Tartu
koduta loomade varjupaika

V

aheajal külastasime Tartu loomade
varjupaika. Käik toimus tänu Kalevi
ettepanekule teha väike rahaline korjandus kodutute loomade toetamiseks. Meie
üllatuseks kogunes raha üle 2500 krooni. Selle
eest ostsime koertele ja kassidele toitu ning
viisime ise kohale.

Loomade varjupaigas ootas meid sõbralik tädi
Maivi, kes võttis meid suure rõõmuga vastu. Ta
oli siiralt üllatunud meie kooli õpilaste ettevõtlikkusest. Varjupaigas saime tuttavaks paljude
toredate koerte ja kassidega. Loomakesed
tegid kõik selleks, et meie tähelepanu püüda
– haukusid, niutsusid, hüplesid. Koerad olid
väga sõbralikud ja neile kõikidele sai pai teha. Nii mõnigi
meist oli valmis armsa loomakese kohe kaasa võtma. Kuid
enne olime koolis lastega kokku
leppinud, et seekord me ühtegi
looma kaasa ei võta. Kes tahab,
võib igal ajal tulla oma vanematega endale lemmikut valima.
Rõõmustav on see, et enamusele koertest on uus kodu juba
leitud. Tädi Maivi käest saime
teada, et suurem enamus varjupaiga loomadest leiabki endale uue kodu. Kahjuks juhtub ka
seda, et mõned loomad tuuakse
varjupaika tagasi, kuigi uut pereIdee algataja Kalev silitamas koera, kes igatühte
rahvast valitakse väga hoolega ja
ennast silitama ei laskvatki.

päris igaühele loomi ei antagi.
Kauaks jäid lapsed peatuma kasside majja.
Kassid, vanad eputised, hakkasid kohe meie ees
ennast näitama. Loomulikult ei saanud meil
küllalt kasside paitamisest ja nendega mängimisest. Kassid nägid väga ilusad välja, vahest
ilusamad ja tervemad, kui paljudel kodudes.
Tädi Maivi kutsus meid kõiki varjupaika tagasi,
et saaksime koertega jalutamas käia, neid toita
ja muul moel neile rõõmu pakkuda.
Varjupaiga külastus jättis meile väga hea mulje.
Kartus oli suur, kuid parem üks kord näha kui
kümme korda kuulda. Kohal käies selgus, et neil
loomadel on varjupaigas päris hea elu. Ainult
nende kurvad silmad jäid meile kõikidele südamesse. Õnneks töötavad loomade varjupaigas
südamlikud ja oma tööd armastavad inimesed.
Soovitame kõigil korra varjupaigast läbi käia,
ehk oskame siis paremini ka oma koduloomadesse suhtuda.
Suur tänu kõikidele koolilastele ja nende vanematele tehtud annetuste eest, samuti täname
õpetajaid ja muidugi lasteaialaste vanemaid, kes
ka korjandusse oma panuse andsid.
Õpetaja ANNELI SARNIT

Q

Hinnetele „väga hea” õppisid Risto Johanson,
Karen-Christine Tops (3. kl.), Lele Saarts (6. kl.).
Hinnetele „hea” ja „väga hea” õppisid
Marchus-Joonas Koppel, Kaspar Laineste, Erik
Luik, Robin Paring (1. kl.), Grete Kõks (2. kl.),
Silver Koemets (3. kl.), Kalmer Kõks, Oliver
Ozolin (4. kl.), Reelika Koskora (5. kl.).

SÜNNID
Aide-Liis Jagomäe

19. oktoober

11. oktoober 2008.
Vanuseklass 5a.
1.Steve Vahi
Kuni 14a poisid
1.Romet Pedajas
2.Kaimar Koslov
3.Pärt Kuvvas
4.Reio Jõesaar
Naised kuni 34a
1.Egle Teder

800 m jooks
4.23
800 m jooks
3.08
3.26
3.52
4.17
7 km
35.53

Mehed kuni 39a 7 km
1.Margus Koor
24.56
2.Tiit Lepik
28.09
Noormehed kuni 18 a 7 km
1.Kaidar Kingo
29.12
2.Jargo Jõesaar 39.36
3.Hendrik Mekk
46.09
Mehed 40a ja vanemad 7 km
1.Kajar Tilga
27.38

Uus õppeaasta väikestel kunstnikel
ESTI KITTUS

Aakre kooli tublimad

Puka sügisjooksu
tulemused

Kunstikooli elu tundub tavapärane ja isegi rutiinne sellel
aastal. Kõik on sisse töötatud. Joonistamine, maalimine,
savitund. Lapsed on kõigis neis käinud juba neli aastat,
nüüd läheb viies. Selle ajaga on selge kuidas käib joonistamine, mida on vaja maalimiseks, kas savitöö on lemmik
või ei meeldi üldse.
Sellel sügisel oleme käinud kahel näitusel. Tartus
pisiplastika näitusel ja Tallinnas Kumus ja arhitektuurimuuseumis. Novembris algaval kunstikuul Valgas esineme ka
meie, Puka kunstikool. Väljas on guaššmaale, akvarelle,
söejooniseid ja mõned kipsi valatud skulptuurid. Osavõtt
kunstikuust on saanud juba traditsiooniks.
Külastage meie väljapanekut Valgas.
Puka kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Kamilla Arak enda ja sõbrannade valmistatud nukkudega.

Esimene lõppes,
teine algas

E

uroopa Noortenädala raames
toimub pea igas omavalitsuses noorte, õpetajate, omavalitsusjuhtide ja lapsevanemate
kokkusaamine.
Sangastes toimusid mõttetalgud
teemal „Noored võtavad sõna“
22. oktoobril Sangaste seltsimajas. Mõttevahetust juhtis Euroopa
Noortenädala koordinaator
Valgamaal Siiri Liiva, kes tegutseb
Puka avatud noortekeskuses.
Kohale tulid Keeni Põhikooli 8. ja
9. klassi õpilased. Siinkohal tänan
kooli juhtkonda, kes oli väga vastutulelik ja abivalmis ning organiseeris
lapsed koolist seltsimajja.
Märkimist väärib noorte hea mõtlemis- ning analüüsimisvõime, samuti
paistis silma julge esinemine.
Olulisemate punktidena tõid
Sangaste valla noored välja, et koduvallas on väga raske tööd leida,
kuna noori ei usaldata. Samuti on
terve rida seadusandlikke piiranguid. Ühe võimaliku lahendusena
pakkusid nad välja õpilasmalevad
nii Valgamaal kui ka mujal. Info
kättesaadavuse teemal toodi välja
soov saada rohkem infot nii valla kui
ka maakonna tegevuste kohta.

Hea vallarahvas, siinkohal on
võimalus taas sinul sõna sekka öelda
ja otsustada, kes vajab tunnustamist
– kes on tubli ja silmapaistev isik
ning väärib igati esiletõstmist.
Valla aukodaniku nimetus antakse inimesele, kes oma tegevusega on
oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes
on saavutanud tähelepanuväärseid
tulemusi valla haridus-, majandus-, kultuurielu jm edendamisel või

AMETLIK INFO
Sangaste vallavalitsuses
Q

Q

Keeni kooli 9.
klassi laste ja
lastevanemate
ühine nõupäev
toimub

18. novembril
kell 18.00
koolimajas
Kavas:
1.Kõik vajalik kooli
lõpueksamitest.
2.Kooli lõpetamise
võimalused.
3.Kuhu edasi?
3.-8. novembril k.a. tähistatakse Eestis
Euroopa Noortenädalat, mille põhirõhuks on noortepoliitika järgmise aastakümnendi arengusuunad ja noorte
osalus ühiskonnaelus. Selle raames
toimuvad novembri
alguses kohalikes omavalitsustes
“Noored võtavad sõna!” kohtumised.
Arutletakse 6 valdkonna üle: noored
ja töö, noored ja mitte-formaalne
haridus, noored ja tervis, noored ja
omaalgatus ning osalus, noored ja
info, noored ja nende vähemad võimalused. Kohtumiste eesmärgiks on
kohalike noorte arvamuse kuuldavaks
tegemine.

Noorte omaalgatuse ja osaluse üle
arutledes leidsid noored, et noorteparlamendi loomine valda oleks
hea idee ning õpilasfirmadki pakuksid huvitavaid väljakutseid. Samas
pidasid nad ka oluliseks noorte
tunnustamist ning väärtustamist.
Ümarlaua tulemused on mõtlemise ja tegutsemise koht valla juhtidele, koolidele ja kindlasti ka lapsevanematele.
MERLE TOMBAK

Osavõtt väga vajalik.

Laste jõuluetendus 2009
Head lapsevanemad! Paljudele
teist saadeti info koju võimalusest
laps liikumis- ja rütmikatundi panna. Juhendajaks Katrin Korn Valgast, kes on stuudio Hikaro juht.
Kaaluge võimalust saata lapsi
tundidesse, sest eesmärgiks on
tuua Sangaste kultuurimaja lavale
järgmise aasta lõpuks laste jõuluetendus. Etendus on umbes 40
minutit pikk.
Siin löövad kaasa ka tantsulapsed Valgast, kuid minu soov on,
et võimalikult paljud meie oma
lapsed saaksid sellest ettevõtmisest osa.
Samuti kavatseme korraldada
talvise ja suvise tantsulaagri, kus
hakkame juba lavastust kokku
panema.

Maakondlik konverents toimub
6. novembril Tsirguliina rahvamajas.

Kellest saab Sangaste valla aukodanik?

SAIMA TELL

Q
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Noorte ümarlaud Sangastes

Keeni koolis lõpetas esimese õppeveerandi
140 õpilast, neist neljadele viitele õppis 70
õpilast ehk 50 %. Ainult viitele õppisid: Lenna Hainsoo 9. kl, Iti Uusküla 8. kl, Ivar Levin,
Siiri Linde ja Marge Roosild 6. kl, Henri
Korbun 5. kl, Karli Roio 4. kl, Timea-Helen
Teder 3. kl, Eliise Aamer, Janely Käärik,
Laura Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus ja
Grete Vällo 2. kl, Ingeri Aer, Angela Häälme,
Kenert Künnapuu, Sandra Lõokene, Margus
Lääts, Katariina Villemson 1. kl.
Neljadele-viitele õppisid: Ly Albrecht,
Sandra Einling, Margus Kirsimäe, Hanna
Maria Korbun, Karin Korka, Marily Milter,
Anu Rebane 9. kl, Teele Jakobson, Martin
Raudsepp, Gerle Trifanov, Kelli Vällo 8. kl,
Ingvar Aer, Epp Hiller, Rasmus Kirsimäe,
Kerli Kõrkjas, Brandon Luik, Arti Suviste,
Liisa Villemson 7. kl, Mardo Kööp, Silver
Liivamägi, Kheit Trifanov 6. kl, Aive Allik,
Cätlyn Ereline, Helen Kann, Silver Linde,
Lella Pruuli, Kärt Valge 5. kl, Alari Albrecht,
Eleen Jääger, Angela Käärik, Kristiina Lentso, Nele Linde, Kelly Post, Helena Villemson
4. kl, Aile Allik, Jaagup Hinn, Keren Juhkov,
Helis Kann, Hannes Kompus, Kajar Unt 3. kl,
Kertu Juhkov, Sandra Linde, Erki Tiisler 2.
kl, Rain Albrecht, Mart Hiller, Kaur Karavin,
Tambet Kuus, Keidy Otto, Kevin Tamm,
Veroonika Villemson 1. kl.
Kahjuks seitse õpilast jättis õppimise lohakile ja sai tunnistusele puuduliku hinde.
Õpilased olid tublid maakonna murdmaajooksuvõistlustel, kus saavutati maakoolide
hulgas II koht, Rasmus Kirsimäe saavutas
individuaalselt ka II koha. Tublid jooksjad
esindasid maakonda Jõulumäel toimunud
vabariiklikel murdmaajooksuvõistlustel. 6.
klassi õpioskuste maakondlikul olümpiaadil
saavutati I koht ja esindati maakonda vabariiklikul võistlusel Tartus. Osaleti maakonna
geograafiaolümpiaadil.
Veerand oli täis huvitavaid üritusi, millest
on juba ajalehes kirjutatud ja sündmustest
pildid on kooli kodulehel www.keeni.edu.ee.
Uued ja huvitavad tegevused ootavad ees.
Soovime kõigile mõnusat õppeveerandit,
et jõuluvana ikka kõiki külastaks ja häid
kinke tooks.

Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk
Lauküla külas Kaose kinnistul asuva Vastsemõisa
alajaama rekonstrueerimiseks, Rain Karule
Ädu külas asuval Raua kinnistul elamu püstitamiseks, osaühingule Totsler Risttee külas
asuval Oru kinnistul puurkaevu rajamiseks ja
Sangaste Vallavalitsusele Restu külas asuval
Puuaia kinnistul külaplatsi rajamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule
Jaotusvõrk Tiidu külas Kesa-Agro kinnistul
asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks, osaühingule Jaotusvõrk Ädu külas Kupli kinnistul
asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks, osaühingule Jaotusvõrk Ädu külas Raua kinnistul
asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks, osaühingule Jaotusvõrk Restu külas Endu kinnistul asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks,
Toomas Kuusile Keeni külas Pargi 1 kinnistul
asuva elamu kasutuselevõtuks, osaühingule
Kesa-Agro Tiidu külas Kolmimäe kinnistul
asuva veiselauda kasutuselevõtuks, osaühingule Kesa-Agro Tiidu külas Kolmimäe kinnistul
asuva teraviljakuivati kasutuselevõtuks, osaühingule Kesa-Agro Tiidu külas Kolmimäe kinnistul asuva laguuni kasutuselevõtuks, Sangaste
Vallavalitsusele Keeni külas Biotiigi kinnistul
asuva puhastusseadmete hoone kasutuselevõtuks ja Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas
Biotiigi kinnistul asuva reoveepuhasti kasutuselevõtuks.
Nõustuti Lauküla külas asuva Riimuse katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Raja ja Riimu ning Lauküla
külas asuva Tuisu katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks nimedega Ala-Tuisu
ja Tuisu.
Määrati Pringi külas asuva Arjukese katastriüksuse uueks nimeks Berni.
Anti nõusolek Restu külas asuva Jõekääru
maaüksuse 3,21 ha suuruse maa erastami-
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

valla üleriigilise tuntuse tõstmisel.
Valla aukodaniku nimetusega kaasneb valla aukodaniku tunnistuse ja
valla aukodaniku märgi väljaandmine ning rahaline preemia.
Ootame vabas vormis kirjalikke avaldusi, kus kindlasti märgitud
kandidaadi nimi ja põhjendus, mille
eest aukodaniku tiitlit määrata.
Avaldusi ootame kuni 15.01.2009
kas posti teel Sangaste Vallavalitsusse
või aadressil merle@sangastevv.

seks Liia Kersonile, Lauküla külas asuva Eediku
maaüksuse 2,06 ha suuruse maa erastamiseks
Ants Mustale ja Lauküla külas asuva Ansimatsi
2 maaüksuse 13,7 ha suuruse maa erastamiseks
Marjamäe osaühingule.
Eraldati vallaeelarves kultuuriprojektide toetamiseks ettenähtud vahenditest 2000 krooni Restu
küla kõlakoja avamispeo korraldamiseks ja 3000
krooni tegevustoetuseks Kardo Künnapuule
(2008. a Eesti meistrivõistluste võitja veobagi 53
klassis).
Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele isikule kogusummas 21 236 krooni ja
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
400 krooni.
Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele isikule kogusummas 20 599 krooni ja
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
400 krooni.
Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne
kahele isikule kogusummas 9921 krooni.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas
4000 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule kogusummas 33 470 krooni.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus ühele isikule
summas 137 krooni.
Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele isikule.
Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese
sõiduki parkimiskaart.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

ee. Aukodaniku tiitel antakse vaid
rahva poolt esitatud kanditaatide hulgast, komisjonis lisandusi ei tehta. Kui sobivaid kandidaate ei esitata, jääb aukodaniku tiitel
välja andmata. Lõpliku otsuse teeb
Sangaste Vallavolikogu.
Tiitli pidulik üleandmine toimub
Eesti Vabariigi aastapäeval.

Lisainfo Merle Tombak,
tel. 5647 2632,
merle@sangastevv.ee

Lisainfo Merle Tombak, tel. 5647 2632

Sangaste vallavolikogus
Võeti vastu 2008. a lisaeelarve mahuga 2 618
660 krooni.
Asutati Sangaste valla jäätmevaldajate register
ja kehtestati registri pidamise põhimäärus.
Kehtestati Lauküla külas asuva Tielsi kinnistu
detailplaneering.
Tunnistati kehtetuks volikogu 19.10.2006 otsus nr 50 „Restu külas asuva Männiku kinnistu
detailplaneeringu algatamine“.
Võõrandati sihtasutusele Sangaste Loss otsustuskorras tasuta Lossiküla külas asuv Pargi kinnistu ja Tervisespordi kinnistu.
Võõrandati Lossiküla külas Müüri tee 2-1 asuv
korteriomand Rando Mandlile hinnaga 210 000
krooni.
Võõrandati Lossiküla külas Müüri tee 2-2 asuv
korteriomand Priit Ilvesele hinnaga 140 000 krooni.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Kaose kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 50 000 krooni.
Otsustati müüa Mägiste külas asuv Meierei
kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 100 000 krooni.
Otsustati müüa Vaalu külas asuv Külaaseme
kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 120 000 krooni.
Koormati Sangaste alevikus asuv Vallamaja kinnistu isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted
Aktsiaseltsi kasuks.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tiidu
külas asuv 10 940 m² suurune Sõstra maaüksus.
Keelduti Valga Linnavolikogu ettepanekust
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks.
Q

Q

Q

Q

Q

PALUN TULGE!

8. novembril kell 11
Keeni koolimajja

sportlikule isadepäeva-

PEREPÄEVALE

Q

Q

Q

Q

Q

Selleks, et saaksime kõik koos toredalt aega
veeta, moodusta 4-liikmeline võistkond, kuhu
kuuluks vähemalt üks isa/vanaisa ja kaks kuni
16aastast (k.a) last.
NB! Võistkonda võib laenata liikmeid ka teistest perekondadest
PÄEVAKAVA:

Kell 11 – väike tervitus isadele lasteaia perelt
Kell 11.25 – lõbusad perevõistlused
Kell 12 – võtame kerge kehakinnituse
Kell 12.20 – jätkame võistlustega
Kell 13 – kokkuvõtete tegemine
Kell 13.15 – pidulik päeva lõpetamine,
kuulutame välja Parima Papsi 2008
Peale lõpetamist ootab ilusa ilma korral
väikesi osalejaid väljas paar elektriautot.

Q

Q

Q

Päeva juhib Balbiino YETI,
kes toob kaasa hulga maitsvat jäätist!

Riietus soovitavalt sportlik.
Laua katame ühiselt – seega oleks tore, kui iga pere saaks
omaltpoolt mõne väikse suupistega peolauda täiendada.
Kringel ja morss korraldajate poolt.

7. november 2008
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KUULUTUSED
AS Parmet
Tammed on tugevad sügistormis,
luiged on ustavad lõpuni.
Olge siis teie
kui tammed ja luiged

elutee viimase kurvini!

Kallid
Helga ja Endel Alter

45. pulma-aastapäeval

pakub tööd Otepääl
asuvas tehases

CNC plekitöötlemisseadmetel
töötamiseks.
Nõutav
vähemalt keskharidus.

õnnitlevad kolm

Väljaõpe kohapeal.

nooremat
põlvkonda.

Helistada tel.
7669 444, 5034 707
või tulla kohapeale.

Pizza Merano

Otepääl, Tartu mnt 1a

Pukas köögimööbli
tootmine võtab tööle

VAJAB

pizza
valmistajat.

tisleri.
Tel. 5333 8042, 6212 821,
e-mail: toffer@toffer.ee

Info telefonil 7679 444

www.toffer.ee

CV saata help@avallone.ee

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Müüa 1-toal. mug. korter Otepää
kesklinnas, 38 m². 14000 kr/m².
Tel. 5067 344
Müüa poolkuivad lõhutud küttepuud (kask, haab 50 cm). Kohalevedu! Tel. 5294 144.
Vidrikemõisa OÜ pakub lambasõnnikut. Pealelaadimise võimalus.
Telef. 5666 6900.

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Tehase 2 (ülevaatuse kõrval)

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

OSTAN vanaaegse
puutreipingi ja
muid puutööriistu.

Tel. 505 3175,
Tõnu

Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo

toitumis- ja
tervisekoolituse

•rehvitööd (uued tõstukid)
•autode remont
AVATUD:

Elva Tarbijate Ühistu

E - R 8 - 17
L 9 - 14

pakub tööd

Otepääl.

Müüa pakitud kütteklotsid 25 cm,
30 kr/kott. Kohalevedu tasuta.
5011 446

OÜ Selenex korraldab

1667

välikoristajale

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaevetööd. Tel. 5293 783, e-post:
aws@hot.ee.

OTEPÄÄ
AUTOHOOLDUS

513 5181; 529 5224

Info tel. 734 6366, 529 2863,
505 5937.

Asume Tennisevälja 1

OÜ KARTER
Otepääl J.Hurda 1a

VAJAB

kogemustega

autoremondi
lukkseppa;

OLEME AVATUD P-N 12.00-23.00
R-L

12.00-01.00

11. novembril
kell 18.00-20.00
Otepääl
vallavalitsuse 3. korruse saalis.
Oodatud on kõik noored ja
vanemad inimesed.

IN MEMORIAM

HARALD VEEROJA
Raske haigus murdis tööka mehe, oma erialale
aastakümneid truu olnud pedagoogi, omaaegse täitevkomitee
esimehe ehk kaasaegses mõistes linnapea.
Hea inimene oli, aga koolipapana range, on tema kunagised õpilased meenutanud. Ta oli laia huvideringiga, reisihimuline, laulu- ja
naljalembene, hoiab mälestusi lahkunu ammune sõber ja koolijuht
Heino Mägi.
Kaugesse aega – möödunud sajandi kuuekümnendaisse on jäänud
tema värvikas roll Tammsaare-Särevi näidendist “Vargamäe vanad
ja noored”. Tuli proovi, koolidirektori mapp kaenla all ja teatas, et
tema nii raske osaga hakkama ei saa! Sai siiski!
Harald Veeroja sündis Võru linnas. Oli Valgjärve 7-klassilise kooli
matemaatika- ja kehalise kasvatuse õpetaja (1951-1952), sama kooli
direktor (1952-1959), Otepääl internaatkooli õppealajuhataja (19591961), seejärel direktor (1961-1975). Kooli reorganiseerimise järel
Tallinna Spordi-internaatkooli Otepää filiaali juhataja (1975-1980).
Otepää Linna RSN Täitevkomitee esimees (1980-1989).
Otepää Teataja

HARALD VEEROJA

28.02.1929-04.11.2008
Sügavas leinas langetame pea.
Õed, tütar ja poeg.
Hüvastijätt on 8. novembril 2008
kell 12.00 Otepää leinamajast.

Meenutame soojusega südames
toredat pedagoogi ja inimest

HARALD VEEROJAT

Ning tunneme kaasa lähedastele.
TSIKOF-i 3. lend ja klassijuhataja.

Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.

ELLA KIKKAS

21.09.1917-22.10.2008
Avaldame kaastunnet
Enele, Märdile, Unole
emakese kaotuse puhul.
Koidula, Aarne, Mai - Helmuth,
Valli - Üllar, Aime - Markian ja Lea.

Miks kustus tuluke Su silmist,
miks elurada lühikeseks jäi.

Kallis abikaasa, isa ja vanaisa

MADIS KÕIV

müüjaid.

KOOLITUS ON KÕIGILE TASUTA!

28.O2.1929-4.11.2008

Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud kallis

eelneva
töökogemusega

Mälestame suurepärast sõpra ja
mõttekaaslast

HARALD VEEROJA

Sügav kaastunne omastele.
Helle ja Ilder Tallo, Heino Mägi

OÜ Lõuna-Puit

MÜÜB

KONTAKT:
5037 465 Rein
5293 109 Madis
KIIRE!!!

07.12.1916-29.10.2008
kaotuse puhul.
Otepää PäevakeskusHooldekodu pere.

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendaad aitab...

Mälestame endist töökaaslast

HARALD VEEROJA

Avaldame kaastunnet Üllele ja
Urmasele perega.
Eha, Helgi, Heino-Johannes, Lea

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

Avaldame kaastunnet
Ly Viljakule kalli

ANSAMBEL

MESIPUU

ANSAMBEL

GUITZ ja ERKA

INFO TEL: 799 7000 või 5192 3331

välisvoodrilaudu,
sisevoodrilaudu,
põrandalaudu.
VEDU TASUTA.
Tel. 5031 859

Ei tulek ega minek pole enda teha, vaid
see mis sinna vahele jääb ja see on
elavate mäletada...(J. Viiding)

HARALD VEEROJA

Mälestame kauaaegset Otepää
Tarbijate Kooperatiivi juhatuse-,
volikogu liiget ja avaldame siirast
kaastunnet tütrele ja pojale perega.
Otepää piirkonna kaubandustöötajad

ELVE-MAIE PÕLDEMAA
Mälestame toredat naabrimeest

PEEP ROSANOVIT

Avaldame südamlikku kaastunnet
lähedastele.
Perekond Märtinson ja
Viive tütardega.

Avaldame kaastunnet Ly´le
elukaaslase

PEEP´u

kaotuse puhul.
Töökaaslased I vahetusest
ja Sigre

Avaldame kaastunnet Maajale
ema

EKATERINA ARDELI

07. novembril kell:20.00
08. novembril kell:20.00

Avaldame kaastunnet Maajale,
Riinale ja Liisale

Avaldame kaastunnet Lyle

elukaaslase

ema ja vanaema

kaotuse puhul.

Valli, Raivo

Malle, Alar, perek. Jurask
ja Terve

surma puhul.

Mälestame kallist klassiõde

EVA PETERSONI

29.11.1926-23.10.2008
ja avaldame kaastunnet pojale
perega.
Otepää Gümnaasiumi XXII lend

Kõike seda,
mis AEG andis meile,
mälualbumis taastada võime… (V.Osila)

Mälestame head kaaslast

EVA PETERSONI

15.11.1943-01.09.2008

PEEP ROSANOVI
surma puhul.

mälestavad 65. sünniaastapäeval
lesk ja lapsed peredega.

Tunneme südamest kaasa
lahkunu lastele peredega.

Töökaaslased Otepää Vineeritehase IV vahetusest

Meelespealased Imbi, Koidu,
Manivalde, Ene, Hele, Vilma

Avaldame kaastunnet Ülle
Veerojale perega kalli

HARALD VEEROJA

06.12.1938 - 23.10.2008

PEEP ROSANOV
Mälestame.

Sügav kaastunne omastele.
Perek. Rohumets

Mälestame lugupeetud
metsameest

PEEP ROSANOVIT

Meie südamlik kaastunne
omastele.
Endised töökaaslased Pühajärve
metskonna ajast: perekonnad Kubi,
Matt, Vello Mitt, Jüri Roosmann.

Mälestame asutajaliiget

HARALD VEEROJA

LEONID PETROV

15.09.1931 - 24.10.2008

Avaldame sügavat kaastunnet
Ene ja Uno perele kalli ema

ELLA KIKKASE
surma puhul.

Ilse ja Heili perega ning Sale

Mälestame

HARALD VEEROJA

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne omastele.

Avaldame kaastunnet omastele.

Otepää Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Otepää Pensionäride Ühendus

Korteriühistu Kopli elanikud

Eluteest Sul väsis jalg ja
otsa lõppes elulõng...
Südamlik kaastunne lastele
peredega kalli isa

Kui süda väsis,kustus silm,
öö tuli, pimenes maailm.
Sa vaikselt teele läksid siis,
kui kostaks kaunis koduviis.

HARALD VEEROJA
kaotuse puhul.

Perek. Vipp ja Orasson

HARALD VEEROJA

Mälestame vaikses leinas.
Südamlik kaastunne Üllele
tütrega.
46. lennu vilistlased

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne Üllele ja
Piretile isa ja vanaisa

HARALD VEEROJA
kaotuse puhul

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv
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MITMESUGUST

7. november 2008

Kirjalik enampakkumine kinnistute müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku
enampakkumise vallavara müügiks:
1) Mägiste külas asuv Meierei kinnistu (kinnistu
registriosa nr 2319240, pindala 15 669 m2, sihtotstarve
elamumaa). Pakkumise alghind 100 000 krooni,
osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000
krooni.
2) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 50 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 5000 krooni.

Tehvandi Sügisjooksu kohtunikud Hille Saarepuu, Margus Uibo ja peakorraldaja Kalju Ojaste tööhoos.

Suusahooaja algus
Otepää radadel

V

ihmasel ja sombusel 18.
oktoobri hommikul asusid
102 noorsportlast Tehvandi
staadionil võistlema traditsioonilisel
jooksuvõistlusel “Tehvandi Sügisjooks 2008”.
Igasügisene võistlus toob kokku
õpilased erinavatest suusaklubidest, et
suusahooaja hakul enda vormi kontrollida, ennast näidata ja ka konkurentide tugevust hinnata. Võistlustel joosti harjumuspärane 1250meetrine ring.
Vanuse lisandudes suurenes ka läbitavate ringide arv.
Võistluse korraldajateks olid Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaali
töötajad, abiks oli sel aastal ka endine kolleeg Kalmer Tramm, kes oma
asjatundliku jutu ja faktiteadmistega
võistluste käiku juhtis.
Tublimad oma vanuseklassides
olid N10 Karoli Villako (SK Serviti);
N12 Marielmerilii Pulles Karupesa
Teamist, N14 Kristiina Kresmer Jaak
Mae Suusakoolist, N16 Grete Gaim

Mõttehetki
O

n päevi ja hetki, mis ühtäkki avavad
silmi, sunnivad mõtterännakuile olnu
ja oleva piirimaile. Nii oli see 2. novembril
2008, päikselise kullasäraga hingedepäeval. Pole varasemail aastail juhtunud
korraga nägema nii palju autosid Otepää
kalmistu kivimüüride ääres ja parklais.
Mälus on taolisi pilte ehk ainult suvistest
kalmistupühadest, jõulukuust või aastavahetuse hilisõhtutundidest.
On südantliigutav teada, et sündinud ja
süvenemas on ilus tava – teada ja mäletada, märgata ja hoida mälestust oma eelkäijaist. Ehk sedagi, et raskel eluhetkel võime
minna oma lähedase kalmule, valada oma
hingevalu ja pisaraid, ja rääkida... Olgu see
mõtteis või kuuldavalt.
Just niimoodi arutlesime 7aastase tüdrukutirtsuga sel päikselisel hingedepäeval. Kuulas, mõtles kaasa ja nõudis äkki:
“Lähme nüüd issi vennakese hauale!” Me

Zahkna Teamist, N18 Janelle Tarum
Sõmeru SKst, N20 Kelli Floren Jaak
Mae Suusakooolist.
Poistest olid parimad M10 Vane
Vähk Illuka Põhikoolist, M12 Tair
Stalberg Ebavere SKst, M14 Thomas
Kuus Võru Spordikoolist, M16 Kristen
Soo Tartu SKst, M18 Audenteses õppiv
Avo Sambla Alutaguse SKst, M20
Eno Vahtra Karupesa Teamist, M23
Audentese kooli vilistlane Risto Mägi
Jõulu SKst.
Päeva lõpuks joosti päike pilve tagant
välja, parandati isiklikke rekordeid,
tunti rõõmu sportimisest ja kohtumistest sõpradega.
Täname võistluste sponsoreid: sporditarvete firmasid A&T, SiljaSport ja
Maratonsport.
Võistluste tulemusi saab vaadata
internetist aadressidel
www.suusaliit.ee ja www.audentes.ee.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 1. detsembriks 2008. a
kell 14.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Meierei
kinnistu” või “Kaose kinnistu”. Pakkumises peavad
sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek
enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks

esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha
tasumise kohta ning pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
1. detsembriks 2008. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas. Makse
selgitusse märkida “Meierei kinnistu osavõtumaks
ja tagatisraha” või “Kaose kinnistu osavõtumaks ja
tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 2. detsembril 2008. a kell 14.00.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud
pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise
tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema
laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003
SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu
tasub ostja.

Püsiva töövõimetuse ja
puude määramine
alates 1. oktoobrist
2008.a

Alates 1. oktoobrist muutus inimeste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuse määramise määramise ning
püsiva töövõime tuvastamise kord. Alljärgnevalt
toome lühidalt välja peamised muudatused.
Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme tuvastamiseks pöörduvad alates 1. oktoobrist 2008 kõik
taotlejad pensioniametisse. Inimene täidab ekspertiisitaotluse, teda võib abistada pensioniameti klienditeenindaja, lähedane inimene, sotsiaaltöötaja või

keegi teine. Pensioniamet saadab taotluse terviseseisundi kirjelduse täitmiseks pere- või eriarstile. Arst
esitab terviseseisundi kirjelduse ja lisadokumendid
pensioniametile 10 päeva jooksul.
Täiendava informatsiooni saamiseks või küsimuste tekkimisel taotluse vormi täitmiseks võib pöörduda:
Sotsiaalkindlustusameti Tartu Pensioniameti Valga
osakonda, Kesk 12, Valga, tel. 766 6255,
Otepää Valla sotsiaaltöötaja Helgi Hõbejärv, tel 766
4826, Elle Luhtaru, tel. 766 4827,
Palupera Valla sotsiaalnõunik Helen Tälli, tel. 767
9502,
Valga Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda, tel. 766 6173.
Otepää perearstid

Kohtumiseni järgmisel sügisel
“Tehvandi Sügisjooks 2009”!

ei nutnud ega halanud kaotuste pärast.
Arutlesime vaid, et õhtul saame süüdata
küünlad koduakendel, katta laua ja oodata
külla esivanemate hingi. Siis saame rääkida... Sest nii on uskunud meie ammused
esivanemad.
Palju, palju märkamise ja mäletamise
aegu on veel ees. Üks neist: Otepää
Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanovi
ärasaatmine. Austusest ja imetlusest ühe
otepäälase elutöö vastu oli terve kirikutäis
leinajaid minemas rongkäiguga vanale surnuaiale. Silmis ja südames püsib see pikk
leinajate rivi, kõige ees lehvimas sinimustvalge, selle järel kirst lahkunuga tugevatel
meesteõlgadel. Ja niimoodi kirikust viimse
puhkepaigani vanal kalmistul.
Kulus aeg, aegamisi kulusid sajad ja sajad
meetrid. Miks küll leinajad võtsid sellise
raskuse kanda, mida nad mõtlesid sel pikal
teel? Selle mõtestamiseks tuleb veel aegu,
üks tähtsamaid juba tuleval suvel, sinimustvalge lipu õnnistamise päeval.

Meeldivat meenutades
22. oktoobril toimus meie raamatukogu 60. sünnipäeva
tähistamine. Et seda tähtpäeva üldse tähistada saime,
selles võlgneme tänu Otepää Gümnaasiumi kodu-uurijale
Õnnela Nurmojale ja tema juhendajale Heino Mägile.
Meie päeva muutsid alatiseks meeldejäävaks minu
sõbrad, paljud abilised ja endised kolleegid. Suur tänu
teile!
Rõõm oli teiste hulgas näha meie kaupluse esimest
juhatajat Maimu Kikerpilli, kes hiljem jätkas tööd Tõrva

raamatupoes. Kahjuks ei saanud tulla kaks endist müüjat.
Elulisi ja humoorikaid meenutusi oli kõigilt, südamlikem
neist Eda Länikult. Kauaks jäävad kaunistama kaupluse
vaateaknaid kaunid lilled.
Nüüd, aasta lõpul, ootan ostma jõulukingiks raamatuid
ja kalendreid ning vormistama tellimusi.
Kuniks jagub kliente, on raamatupoe uksed endiselt
avatud.

AILI MIKS

Ring ümber kodukoha

Projekti “Terves kehas terve vaim 50+”
meeskond ootab kõiki vanemaealisi kepikõnniharrastajaid ja muidu-jalutajaid üheskoos matkama

pühapäeval, 16. novembril kell 12.00.
Matk algab ENERGIASAMBA juurest. Matkasarja eesmärgiks on tugevdada oma tervist ja tutvuda nii
kiiresti muutuva kodukoha ümbrusega.

Matkates põhja-lõuna-ida-läänekaarel, nautides kaunist loodust ja meenutades ka ajalugu
– nii saamegi oma kodupaigale ringi ümber teha.
Kogenud giidi Ene Keldri eestvedamisel võtame seekord suuna itta ja sihtpunktiks
Gustav Wulff-Õie kirjandus- ja kodumuuseumi.
Ära jää tugitooli norutama, füüsiline tegevus ja oma vaimu värskendamine ning
lõbus seltskond pühivad minema kõik su haigused ja hädad.

Pildil vasakult Malle Retsnik, Viivi Aalep, Evi Krüünvald, Elsa Susi, Eda Länik, Helgi Kattai
(Nuuma), Silva Alandi, Maimu Kikerpill, ja Õnne Palloteder.

ELSA SUSI

