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87aastane Nõuni raamatukogu
jõudis päris oma koju

Jälle kooli!
Septembrikuu on tähtis kuu:
siis aabits uus, siis ranits uus,
uus vormipluus, kõik-kõik on
uus!

(Olivia Saar “Üks tähtis kuu”)

Head ja turvalist kooliaasta algust
kõigile õpilastele, õpetajatele ja
lapsevanematele!
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallad
ning Otepää Teataja toimetus.

MARIKA VIKS

PANK käis Prantsusmaal kontakte loomas

Lindi lõikasid läbi (vasakult) Valga maavanema ülesannetes Kalev Härk, Palupera vallavolikogu esimees
Vambola Sipelgas ja ehitaja AS TEVO esindaja Kalev Pärn.

kohalikele inimestele kena kultuurikompleksi.
Kroonikakirjutaja Hans Nugini sulest:
„...piirkondlik hariduslik ja kultuuriline
tase on olnud ümbruskonnast 25 aastat
ees.” Fr.R. Kreutzwald kirjutas 1871.
aastal: „Ilmalikul eesti kirjandusel on
minekut ju ainult Liivimaal, nimelt

Olgu koolialgus
turvaline
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SANGASTE
vald
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7. augustil avati pidulikult
Nõunis uhiuue raamatukoguhoone uksed.
Pool aastat kestnud ehitustööde järgselt on nüüd
lisaks raamatukogule ja
kultuurimajale valmis ka
majandushoone, kus on
kergkütteõli hoidla, tööriistakuur ja panipaik.
Asfalteeritud parklas saab
sõidukigi mugavalt parkida.

Nõuni mastaapides asulas külastab
üheaegselt keskeltläbi 5 inimest laenutussaali-infotuba, kus nüüd on mugav
lugemisnurk nii suurele kui ka väikesele
külastajale.
Peamaja esimesel korrusel asuvasse
raamatukogu laenutus-lugemissaali
pääseb ka erivajadustega inimene.
Esimesel korrusel on veel EL värvides
infokeskus-arvutite ruum, kus on 5 interneti püsiühendusega uhiuute arvutitega
kohta.
Teisel korrusel asub raamatukogu
tarbeks arhiiviruum, puhketuba kööginurgaga ja juhataja töötuba, mida saab
kasutada nt. ka seminar-koolituse läbiviija ettevalmistustoana. Samas hakkab
peagi fikseeritud päevadel vallakodanikke vastu võtma ka valla vee-ettevõtja.
On veel kaasaegse tehnikaga varustatud
seminariruum.
Koosviibimisi, kus osalejaid arvukalt,
saab edaspidigi korraldada kõrval asuvas
kultuurimajas. Igal majal on täita oma roll
ja võimalused teha tihedat koostööd.
Loodame, et mõne aja pärast saab ka
eakas kultuurimaja endale uue kuue, et
väärikalt püsima jääda, moodustades

OTEPÄÄ
vald

aljudele on 1. september päris esimene suur
algus pikal kooliteel. See päev toob ärevust
kõigile – nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Koolitee on aga tihtigi täis ootamatusi ja
ohte, seda eriti noorele jalakäijale. Esmakordselt kooli
minejaile on kindlasti toeks lapsevanemad, kes on juba
lapsega valinud kõige ohutuma koolitee, selle koos läbi
käinud ja lapsele ka selgitanud, millised ohud võivad
seal ees oodata.
Kuna pärast suvepuhkust ei oska paljud koolilapsed
ja eriti algklasside õpilased hinnata liiklusest tulenevaid
riske, on teedel ja tänavatel senisest enam politseipatrulle. Ikka selleks, et esimene koolipäev ja ka järgnevad
koolinädalad sujuksid õpilastele liikluses turvaliselt
ning ohutult.
Õige pea on käes ka sügisene pimedus ja selleks
ajaks tuleb kõikidel jalakäijatel end varustada helkuri

Viljandi ja Tartu maakonna Otepää
kihelkonnas. Seal on nii Kalevipoeg
kui ka Eesti rahva ennemuistsed jutud
oma lugejate ringi leidnud”.
Hoidkem siis ikka kultuurilist taset
Kreutzwaldi sõnade kohaselt kõrgel!
Täname kõiki, kes on oma panuse
maja saamisloosse andnud: Ettevõtluse

või muu helkurvahendiga riiete või koolikottide küljes.
Pole ka paha lapsevanemal koos lapsega veel kord
meelde tuletada, et tark jalakäija ei tekita ohtu endale
ega teistele, kui ta:
varub aega ega torma,
on tähelepanelik ja ettevaatlik,
õpib ära liiklusmärkide tähendused,
pimedal ajal kannab vähemalt ühte helkurit, mille
kinnitab küljele riietele vähemalt põlve kõrgusele,
maal, kus ei ole kõnniteid, kõnnib alati maantee
vasakul teepeenral,
käib kõnnitee parempoolsel poolel, jälgib liiklusmärke ja valgusfoore,
ületab teed ainult selleks ettenähtud kohas,
enne sõidutee ületamist vaatab mitu korda vasakule
ja paremale,
ei jookse üle sõidutee,
ei jää sõiduteele asjatult seisma,
bussilt mahatulekul läheb üle tee alles siis, kui buss
on ära sõitnud,
ei mängi sõidu- ega kõnniteel,
on teistele heaks eeskujuks.
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Arendamise SA, Valga Maavalitsus,
Valgamaa Omavalitsuste Liit, Palupera
vald, projekteerija OÜ Tareke Projekt,
ehitaja AS TEVO, OÜ Nõuni Puit,
ehitusjärelvalve AA-LAN AS jt.
Samuti täname kõiki, kes meid õnnitlemas käisid ja mõteteski meiega olid.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

Sõidukijuhtidel soovitatakse sõita asulas lubatud piirkiirusest isegi väiksema kiirusega. Õnnetuste statistika
kinnitab, et sõiduki kiiruse vähendamine 40 km/h-ni
vähendab tunduvalt teed ületavale jalakäijale otsasõidu
tõenäosust ja kui juhtubki liiklusõnnetus, saab jalakäija kergemaid vigastusi. Ratturit või joostes sõiduteed
ületavat jalakäijat ei märka sõidukijuht piisavalt vara, et
suuta sõidukit peatada ning kokkupõrget vältida. Lapsed
ei oska vihmasajust põhjustatud kehvema nähtavuse
ja libedama teega arvestada ning oht auto alla jääda
kasvab veelgi.
Samuti kutsub Lõuna Politseiprefektuur korrale
liikluspatuseid, kelle eksimustest on Jõgeva, Põlva,
Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade liiklejad
liiklusliini telefoninumbrile 14900 teatanud. Lõuna
Politseiprefektuur soovib jätkata edukat koostööd ja
ootab kooliaasta alguses liiklusliinile teateid (helistamine
on paketipõhise hinnaga) eelkõige nendest rikkumistest,
mis meie laste liiklusturvalisust ohustavad.
Ohutut liiklemist ja turvalist kooliteed!
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Otepää konstaablijaoskond

6.-13. augustil käisid Puka Avatud Noortekeskuse eestvedaja Kersti Salujõe ja
vabatahtlik Sirle Lüüs Brioude’is toimunud
kontaktide loomise seminaril. Osalejaid oli
üle Euroopa, kokku 26 osalejat 9 riigist.
Kokkusaamise eesmärk oli tutvustada
osalejatele Euroopa Vabatahtliku Teenistuse võimalusi ning aidata tutvustada ennast
ja otsida potentsiaalseid vabatahtlikke.
Alates käesoleva aasta juulikuust on Puka
Avatud Noortekeskusel olemas Euroopa
Noored programmi EI-akreditsioon, millega saab noortekeskus saata ja koordineerida vabatahtlikke.
Seitsme päeva sisse mahtus palju mõttetööd, oma organisatsioonide tutvustamist,
koostöövõimaluste üle arutamist, oma
kultuuri tutvustamist ning prantsuse kultuuriga tutvumist.
Puka noortekeskuse vastu tunti suurt
huvi. Mitmed organisatsioonid olid
huvitatud siia vabatahtliku saatmisest ja
rumeenlased lubasid naljatamisi kohe
Eestisse kolida.
Kersti Salujõe sõnul tuli reaalselt vabatahtlikuks tulemisest juttu ühe kreeklannaga, kes oli huvitatud lühiajalise projekti
tegemisest Pukas. Kuna nii eestlaste kui
kreeklaste ühiseks huviks oli matkaraja
tegemine, mille kreeklased olid just teinud,
siis nägi ta selle juhendamist oma peamise
tööülesandena. Seminaril osalenud kreeklased olid samuti ühest väikesest maakohast pärit ja tundsid vastu huvi mõne Puka
noore võõrustamisest Kreekas.
Seminaril ei puudunud ka oma kultuuriline osa.
SIIRI LIIVA

Valimiste eel Otepää
Teatajas
Vähem kui kahe kuu pärast, 18. oktoobril,
valime kohalikele omavalitsustele uued
volikogud.
Et valijail oleks kergem otsust langetada,
saavad 9. oktoobri Otepää Teatajas kõik
erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid võrdse võimaluse end tasuta
tutvustada.
Septembris ilmuvates Otepää Teatajates
on valimisreklaam tasuline, olles tavareklaamist 2 korda kallima hinnaga.
OT

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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2008. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatavad majanduslike
huvide deklaratsioonid sisaldavad järgmisi
andmeid:

SEB Eesti Ühispank 559 843,32 EEK, 10.
Ei ole 11. OÜ Kagu Mets, SA Tehvandi
Spordikeskus.

1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi;
2. Ametikoht; 3. Asutus; 4. Ametipalga
aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni
kinnistusraamatusse kandmiseni ka
ehitised ja nende osad); 6. Riiklikusse
registrisse kantud sõidukid: sõiduki
liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad
ja muud väärtpaberid: eminent, liik ja
nende arv; 8. Pangaarved: pank, arve,
liik ja nende arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise kuue
kuu ametipalga või 50 000 krooni kui
ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal;
10. Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta. 11. Muud
regulaarsed tulud.

3). 1. Alar Arukuusk 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Kinnistu Tartumaa, Ülenurme vald 6.
Mercedes Benz C180 2001a 7. Ei ole 8.
SEB- arveldusarve, Swedbank -arveldusarve 9. SEB 63 820,09 EUR 10. Ei ole 11. SA
Tehvandi Spordikeskus, Spordikoolituseja Teabe SA.

Otepää Vallavolikogu liikmed
1).1. Kaja Aidla 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole
6. Sõiduauto Volkswagen Vento 1995.a 7.
Ei ole 8. SEB 4 arvet 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
Vanaduspension.
2). 1. Andres Arike 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu.4. Puudub 5. ½ kinnistu Palupera vald; kinnistu Otepää vald
Otepää linn 3 tk. 6. Sõiduauto Renault
Megane Scenic 2001.a 7. AS Avallone
Lõuna- Eesti A-Aktsia 10 tk nimiväärtus 25
000 krooni; OÜ Avallone Klubid A-Aktsia 9
tk nimiväärtus 50 000 krooni, OÜ Aripalte
osak 1 tk nimiväärtus 15 000 krooni, OÜ
Kagu Mets osak 1 tk nimiväärtus 1 500 000
krooni 8. SEB arveldusarve, Swedpank
arveldusarve, SEB väärtpaberikonto 9.

4). 1. Jaanus Barkala 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub
5. Kinnistu Piirissaare vald Tartumaa
(abikaasade ühisvara), kinnistu Tartu
Tartumaa (abikaasade ühisvara), kinnistu Kaurutootsi Otepää vald (abikaasade
ühisvara) 6. Sõiduauto Suzuki Vitara 1994.
a, sõiduauto Cadillac 1975.a , sõiduauto
Nissan 1995.a , mootorratas Aprilia 1997.
a, haagis Respo 1998.a, haagis Tiki Treiler
2004.a, haagis 2005.a, haagis 1979.a, väikelaev 1985.a, väikelaev Cursus 440 2005.
a, väikelaev Bella 660 1988.a 7. Ei ole 8.
Swedbank arveldusarve, Swedbank laenukonto, Swedbank kogumispensioni
konto, Swedbank väärtpaberikonto, SEB
arveldusarve, Nordea pank arveldusarve,
Parex Banka Eesti filiaal arveldusarve 9.
Swedbank 79 822.- krooni, 10. Ei ole 11.
City Motors AS, Otepää Vallavalitsus, AS
Loo Elekter, AS Teede Tehnokeskus.
5). 1. Silver Eljand 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Kinnistu Otepää vald Valgamaa, 6. Toyota
Corolla 1998.a 7. Ei ole 8. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve 9. Swedbank
21016, 48 EUR 10. Ei ole 11. EEK Otepää
Spordiklubi.
6). 1. Peeter Kangur 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.

7). 1. Jüri Kork 2. Volikogu liige 3. Otepää
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Kinnistu 7 tk
Otepää vald Valgamaa 6. Ei ole 7. Apik
Invest OÜ 678 osak nimiväärtus 1000
krooni, Otepää Golf AS A aktsia 34 tk nimiväärtus 1000 krooni, Otepää Golf AS
B aktsia 30 tk nimiväärtus 2000 krooni,
Pühajärve Paat 1 osa 8. Swedbank arveldusarve 2 tk, SEB arveldusarve 2 tk,
Nordea pank arveldusarve 9. Ei ole 10.
Eesti riik -hüpoteek 11. Otepää Golf AS,
pension.
8). 1. Jaan-Kaarel Kukk 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub
5. Kinnistu 2 tk Otepää vald Valgamaa
6. Isuzu, väikeveok 1984.a 7. Ei ole 8.
Swedbank – arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei
ole 11. Pension.
9). 1. Helle Kuldmaa 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Korteriomand Otepää vald Valgamaa 6.
Ei ole 7. Ei ole 8. Swedbank – arveldusarve
9. Ei ole 10. Ei ole 11. Töötasu, SA Otepää
Tervisekeskus.
10). 1. Olev Matt 2. Volikogu liige 3. Otepää
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Kinnistu 2 tk
Nõo vald Tartumaa 6. Ei ole 7. Ökoteh OÜ
osak 350 tk nimiväärtus 1000.- krooni 8.
Swedbank – arveldusarve, Swedbank deposiit 9. Ei ole 10. Ei ole 11. OÜ Ökoteh,
AS Otepää Veevärk.
11). 1. Aivo Meema 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Kinnistu 2 tk Otepää vald Valgamaa 6.

Ei ole 7. Swedbank pensionifond K3 8.
Swedbank arvelduskonto, laenukonto,
krediidikonto, kogumispensioni konto 8.
Swedbank 18433, 32 EUR 10. Swedbank
Liising AS
11. Töötasu Otepää Gümnaasium, ettevõtlustulu.
12). 1. Aivar Nigol 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Korteriomand Otepää Valgamaa, kinnistu
Otepää vald Valgamaa, kinnistu, kinnistu
Ülenurme vald Tartumaa, kinnistu Otepää
vald Valgamaa 6. Mootorratas Yamaha
1996.a 7. OÜ Otepää Kommerts osa 1 tk
nimiväärtus 64 000 krooni, OÜ Otepää
Golf osa 1 tk nimiväärtus 65 000.- krooni
8. SEB arveldusarve, SEB EVP konto, SEB
krediidikonto 9. Eluasemelaen 76 215,02,
eluasemelaen 25 348,15 EUR 10. 2 hüpoteeklaenu 11. FIE Aivar Nigol, palk Võru
Linnavalitsus.
13). 1. Evi Lill 2. Volikogu liige 3. Otepää
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 6. Ei
ole 7. Ei ole 8. Swedbank – arveldusarve,
SEB – arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
Pension, palk põhitöökohalt.
14). 1. Miia Pallase 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Swedbank arvelduskonto, SEB – arvelduskonto 9.
SEB 29213,76 EUR 10. Ei ole 11. Töötasu
Pühajärve Põhikool.
15). 1. Luule Saar 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei
ole 6. Ei ole 7. OÜ Otepää Oskar osak
53 tk nimiväärtus 3000.- krooni 8. SEB
arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei Ole 11. Palk
OÜ Otepää Oskar.
16). 1. Enn Sepma 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.

Rahastuse on saanud kolm
suuremat projekti

SÜNNID
Andreas Lain
Keity Jalajas

Kinnistu Otepää vald Valgamaa (abikaasade ühisvara) 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Swedbank
– arveldusarve, krediidikonto, kogumispension SEB arveldusarve 9. Eluasemelaen
7478 EUR 10. Autoliising Swedbank 11.
Eesti Maaülikool, Pühajärve Põhikool.

11. august
15. august

Otepää Vallavalitsuse esitatud kolm suuremat
projekti on saanud rahastuse. Kokku on saadud
ligi poolteist miljonit krooni erinevate projektide
elluviimiseks.
Projektile “Otepää regiooni lumesaaniradade
arendamine” on saadud toetust 437 376 krooni,
millest valla omaosalus moodustab 77 184 krooni.
Toetust taotleti Norra ja EMP finantsmehhanismide
fondist. Antud projekti eesmärk on Põhjamaade

Otepää Lasteaed
PAKUB TÖÖD

lasteaiaõpetajale.
CV ja kvalifikatsiooni tõendavad
dokumendid saata palun aadressil
Pühajärve tee 22,
Otepää 67403.

mudeleil baseeruva lumesaaniradade võrgustiku
väljaarendamine Otepääl ja selle lähiümbruses.
Projekt “Sihva seltsimaja I korruse rekonstrueerimine” sai 938 796 krooni, omaosalus 140 000
krooni. Sihva seltsimaja rekonstrueerimist taotleti
PRIA meetmest 3.2 Külade arendamine ja uuendamine. Selle projekti eesmärgiks on seltimaja esimese
korruse rekonstrueerimine.
Esimesele korrusel planeeritakse raamatukogu,

Kinnistu 2 tk, korteriomand Otepää vald
Valgamaa (abikaasade ühisvara) 6. Ford
Sierra 1992.a. 7. Ei ole 8. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve 9. Ei ole 10.
KIA Ceed liising 11. Töötasu põhitöökohalt AS Otepää Veevärk.
17). 1. Külli Uibo 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5.
Korter 2 tk Otepää Valgamaa 6. Ei ole
7. Ei ole 8. Swedbank – arveldusarve,
SEB -arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11.
Vanemapalk.

18). Ivari Viigimets 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole
6. Volkswagen Passat 2004.a 7. Ei ole 8.
Swedbank arveldusarve, krediidiarve, SEB
arveldusarve 9. Swedbank 100 000 krooni
10. Ei ole 11. Palk, AS Otepää Veevärk.

Otepää Vallavalitsuse liikmed
1). 1. Ülle Veeroja 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää Vallavalitsus 4. Puudub 5.
Korteriomand Haapsalu Läänemaa 6. Ei
ole 7. OÜ Frant osak 2 tk nimiväärtus 100
krooni 8. SEB arvelduskonto 2 tk, krediidikonto, kogumispensionikonto, Swedbank
arveldusarve, krediidikonto 9. Ei ole 10. Ei
ole 11. Töötasu, Otepää Vallavalitsus.
2). 1. Kristjan Rõivassepp 2. Vallavalitsuse
liige 3. Otepää Vallavalitsus 4. Puudub 5.
Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve 9. Ei ole 10.
SEB Ühisliising sõiduauto kasutusrent 11.
Töötasu, Otepää Vallavalitsus.
3). 1. Aare Matt 2. Vallavalitsuse liige 3.
Otepää Vallavalitsus 4. Puudub 5. Kinnistu
Otepää vald Valgamaa 6. Ei ole 7. Ei ole 8.
SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve
9. Ei ole 10. Ei ole 11. Töötasu Otepää
Vallavalitsus.

garderoobi, personali töö- ja olmeruumide ning
sanitaartehniliste ruumide ehitamist. Hoone teisel
korrusel võetakse seltistegevuse ja huvihariduse
tarbeks kasutusse eelneva projekti raames remonditud ruumid, samuti seatakse sisse avalik internetipunkt ning uuendatakse Sihva vana koolimaja
ajalugu puudutav väljapanek.
Kolmas projekt – “Pühajärve Põhikooli seiklusraja-mänguväljaku rajamine” sai 135 420 krooni,
omaosalus on 15 000 krooni. Toetust taotleti PRIA
meetmest “Väärt elukeskkond”. Projekti käigus
rajatakse seiklusrada Pühajärve Põhikooli juurde.
Otepää vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Otepää valda Vidrike külla planeeritakse luua
kompetentsikeskust

Info tel. 7655363 või e-mail:
pille.villems@otepaa.ee

Otepää valla valimiskomisjoni asukoht on
Otepää Vallavalitsuse nõukojas Lipuväljak 13,
67405 Otepää. Telefon: 76 64 800, e-post:
valimiskomisjon@otepaa.ee. Valimistealase
info leiab ka valla kodulehelt www.otepaa.ee.
Valimiskomisjoni esimees Urmas Jaagusoo,
aseesimees Ain Kruusmaa.
Tööajad: 19. augustist - 13. septembrini E-N
14.00-16.00, R 10.00-12.00.
NB! 08. septembril 14.00-18.00.

A

ugustikuu volikogu istungil oli muu hulgas
arutluse all Otepää vallavalitsuse osalemine sihtasutuses Innovatiivse hoone ja
elukeskkonna kompetentsikeskus. Vallavolikogu
andis oma nõusoleku siht-asutuses osalemiseks ja
sissemakse 15 000 krooni tasumiseks.
SA Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskus on asutamisel ja peale Otepää vallavalitsuse on asutajateks Valga Kutseõppekeskus,
Tallinna Ülikool, Covertech Invest OÜ, Laudo OÜ,
Passivehouse OÜ, Safran OÜ, Allianss Arhitektid
OÜ. Keskuse partneriteks on Tartu Ülikool,

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

Tallinna Tehnikaülikool ja mitu selles valdkonnas
tegutsevat ettevõtet. Koostööst räägitakse Võru
Kutsehariduskeskuse ja veel mõne väärt partneriga.
Sihtasutuses osalemiseks esitas vallavalitsusele
taotluse Laudo OÜ juhataja Monika Salu, kelle sõnul
on keskuse eesmärgiks koondada kogu teave vähese
energiakuluga hoonete, alternatiivenergiate (tuule,
päikese, maa jne) kasutamise, mahetoidu, ökoturismi
ja keskkonnasäästliku elu kohta. Teiseks eesmärgiks oleks Valgamaale ülikoolihariduse toomine,
kuna keskuses oleksid laborid ja katsejaamad, mis

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

tooks kokku õppejõud ja üliõpilased. Keskuse üks
asutajatest, Valgamaa Kutseõppekeskus, koolitaks
ettevõtetele selle valdkonna erialaspetsialiste.
Kompetentsikeskus on planeeritud ehitada Vidrike
külla Kanso kinnistule. Augusti algul peeti koos
külarahvaga detailplaneeringu arutamise koosolek,
kus tutvustati ka kompetentsikeskuse kava. Pärast
sihtasutuse asutamist on kavas korralda teabepäev
kõigile Valgamaa elanikele ja ettevõtjatele.
Otepää vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. septembril.

Palverändur pidas
110. juubelit
Otepää Evangeelse Vabakoguduse Palverändur 110. aastapäevale pühendatud
üritusi jätkus terveks nädalaks. Lõpetuseks
toimus 9. augustil kontsert-jumalateenistus Pärna tänava kirikus.
Avapalvuse pidas koguduse pastor Margo Meri, ülistuslauludega esinesid oma
koguduse ansambel ja solist Evelyn Ainlo.
Vanemaid laule esitas külalisansambel
Kuressaare Siioni kirikust. Haruldaselt
ilusas, sulaselges eesti keeles kõneles
Rootsi sõpruskoguduse juhatuse esimees,
kes on rahvuselt rootslane. Lõpetuseks oli
kõigile külalistele kaetud laud, kus jätkus
toitu igale maitsele.
Üritusel osalejaid oli arvukalt – peaaegu
130. Kohalike inimeste kõrval traditsiooniliselt sõpruskoguduste esindajad Pukast,
Antslast, Tartust ja mujalt Eestist. Kui
lisada veel eelnenud nädala tegemised,
siis jätkus kirikuõue ja järveranda. Käidi ka
Kodijärve hooldekodus esinemas sealsetele hoolealustele.
Lastega tegeles kogu nädala juba eelmisest aastast tuttav Luule Anto Kanadast.
Õpiti ja korrati jumalasõna ja -aule, ning
seda ikka mängu ja liikumise saatel.
SILVIA LASTING-LÄNIK

Seenioride Selts kutsub inimesi
arutlema eelsesvate kohalike valimiste
teemal igal kolmapäeval kell 17
Pühajärve tee 30.
VELLO SOOTS

Armas
ammune koolikaaslane

NEERUTIST!
Saame kokku 26. septembril kell
13 Otepääl J.Hurda 5
(Otepää Aiandus ja Mesindus
Seltsi majas).
Võta kaasa piknikukorv ja fotod
vms. Meenutused kooliajast ja
-elust.
Oma osavõtust (või mitteosavõtust) teata 15. septembriks
tel. 7655 537 või 5650 9770 (Aili
Konts/Orav).
Isehakanud orgkomitee

Nuustaku võitis petanki
esiliiga
22. augustil toimus Tallinnas Eesti petanki
esiliiga finaal. Raske turniiri võitis Nuustaku võistkond koosseisus: Kaarel Tigane,
Avo Vutt, Mihkel Lillemets ja Tiit Kattai.

29. augustil algusega kell 10 toimub
Otepääl J.Hurda tn petankiväljakul

Valga ja Tartu spordiveteranide
traditsiooniline matškohtumine.
Hea petankisõber,
tule võistlustele kaasa elama!

Aarne Steinbachi II mälestusturniir petankis
20. augustil toimus Aarne Steinbachi II
mälestusturniir petanki singlis meestele ja
naistele. Osa võtsid Valgamaa, Võrumaa ja
Tartu petankerid. Mehi osales 16 ja naisi 9.
Naistest võitis võrulanna Arija Rimbiniece, teine oli valgalanna Ille Sõrmus ja
kolmas tartlanna Ene Kutsar. Meestest
saavutasid kolmikvõidu valgalased Uudo
Blaasen, Dmitri Malõshev ja Tiit Kattai.
Tänan võistluste hea kordamineku eest
Otepää vallavalitsust, Otepää Seiklusparki,
Luule ja Kristjan Saart, Viljar Tetre, Andrus
Kuuske ja Maie Niitu.
Võistluste korraldaja KAAREL TIGANE

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Igaüks meist on osake loodusest

P

ühajärve Haridusseltsi 3 riigi
ühisprojekt tõi 5.-8. augustini
Otepääle Türgi ja Poola partnerid. Ühiseks arutluseks võeti seekord
vesi. On ju veega täidetud 71% maakera pinnast ja inimenegi koosneb 6070% ulatuses veest. Veeta poleks elu
maapeal ja veeta ei elaks ükski elusolend. Kuid vee-müsteerium, päritolu
ja tegelikkus on üsna tundmatud ja
vesi kaitseb ikkagi veel üht inimkonna
suurimat saladust.
Maakera inimeste arv on pidevalt
kasvanud, kuid veevarud on jäänud
samaks. Jaapani teadlane Masaru
Emoto on pikka aega uurinud vee
mõju ja mõjutamist. Ta alustas fotode
tegemisest külmutatud veekristallidest. Allikate, jõgede, rabade, liustike veekristallid on harmoonilised ja
kaunid. Inimtegevusega kokkupuutunud veekristallid (kraanivesi) on aga
olematud või ebaselged. Arvukate
katsetuste tulemusena jõudis ta
järeldusele, et sõnad, mõtted, muusika
ja tunded muudavad veekristalle ja
veel on olemas mälu. Vesi salvestab
ja edestab informatsiooni.
Enne kui vesi meie koju ja kraanidesse jõuab, läbib ta torustikes surve
all pika ja keeruka teekonna. Seetõttu
neelab mitmeid kordi muutunud
veestruktuur inimestelt, loomadelt
ja taimedelt suure koguse energiat.

Inimene ei tunneta vahet loodusliku
ja kunstlikult puhastatud vee vahel,
kuid iga loom valib joomiseks loodusliku vee. Teadlased on ka avastanud,
et igas inimeses peituv vee struktuur
on identne selle koha veega, kus ta
on sündinud. Sellepärast säilib meie
seesmine seos oma sünnipaigaga kogu
eluks. Seega on kodumaa mõistel mitte
ainult ülev, poeetiline tähendus, vaid ka
täiesti konkreetne füüsikaline sisu.
Pärast seminari läksime meiegi oma
kehas peituvaid veekristalle kauniks
muutma. Pühajärve ujulas turgutasime
end vesiaeroobikaga Endla Odamuse
õpetuste järgi. Projekti koordinaator
Ene Kelder tutvustas külalistele eesti
saunade ajalugu ja liike. Harimäe tornist
imetlesime metsade rohelust. Maaja
Laasiku juhendamisel viis kepikõnd
meid Restu külla Pulli tallu, kus külalislahke pererahvas ootas juba tuliseks
köetud suitsusaunaga. Väike linalakk
Andreas võlus türklased kohe ära. Koos
käisid nad laudas loomi uudistamas ja
jutukas Andreas õpetas ladusas eesti
keeles nii türklastele kui ka poolakatele
selgeks kalapüügi saladused ja vähemalt ühe eestikeelse sõna – kala.
Vähe on peresid, kes võiksid uhkeldada taluõues voolava allikaga ja võtta
kaevust kristallpuhast allikavett. Me
kõik nautisime suitsusauna mõnusid,
allikavett ja imekaunist loodust. Suur

tänu pererahvale!
Üheskoos sai käidud ka Pokumaal
ja Antsla laadal, tutvutud Sangaste
lossiga. Ühe õhtu veetsid külalised
eesti kodudes: võõrustajateks olid Ene
Kelder, Ene-Mall Vernik-Tuubel ja
Sirje Kasemets. Sirje valmistas oma
külalistele veel erilise üllatuse, kutsudes külla ka Otepääl elava türklase Ali
oma abikaasa ja pisikese tütrega. Ali on
väga lühikese ajaga ära õppinud eesti
keele ja temast oli suur abi tõlkimisel.
See oli üks väga armas ja südamlik
kohtumine!
Türklased olid suures vaimustuses
meie kaunist loodusest, eriti järvedest
ja lokkavast rohelusest. Ka poolakad
ei väsinud kiitmast meie imeilusat
loodust ja kõik nad soovisid uuesti
külla tulla.
Suur tänu vallavanem Meelis
Mälbergile ja Otepää vallavalitsusele.
Täname ka Lutsu turismitalu perenaist
Eike Tasa, kes rõõmustas kõiki maitsvate toitude ja suure külalislahkusega.
Täname ka 50+ kepikõndijaid, kes
meie ühistegemistest aktiivselt osa
võtsid.
Igaüks meist on osake loodusest. Iga
meie sõna on kui veepiisk, mõtte kandja, informatsiooni allikas. Ja kõige selle
eest tasume armastuse ja tänuga.
SILVIA MÄGI

Metsaomanikud saavad taotleda toetusi

M

etsaomanikel on taas
MAK 2007-2013 raames
võimalus taotleda toetusi,
mis aitavad tõsta metsa majanduslikku
väärtust ning konkurentsivõimet.
31. augustist 25. septembrini algab
taotluste vastuvõtt meede 1.5 “Metsade
majandusliku väärtuse parandamine ja metsandusele lisandväärtuse
andmine” alammeetmete osas: 1.5.1
“Metsamajandusliku väärtuse parandamine” , 1.5.3 “Kahjustatud metsa
taastamine ja metsatulekahju ennetamine” ning 1.5.2 “Metsandussaadustele
lisandväärtuse andmine”.
Investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist
tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgnenud päeval.
1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse
parandamist toetatavad tegevused:
1.Hooldusraied kuni 30.a puistutes.
2.Kasvavate puude laasimine.
3.Metsa uuendamine, liigilise
koosseisu parandamine (koridorkultuur).
4.Metsatehnika ja -tarvikute soetamine.
5.Ulukikahjustuse ning metsapuude
taimehaiguste ja kahjustuste ennetamine.
Toetuse määr on kuni 50% toetata-

Otepää
orienteerumis
kolmapäevakute
6. päevak toimub 2. septembril
Kirikuküla kaardil.
Viit starti: Otepää-Rõngu teelt.
Start on avatud kell 16.00-19.00.

va tegevuse või investeeringuobjekti
abikõlbuliku kulu maksumusest, kuid
mitte rohkem kui toetuse maksimaalne
suurus.
Metsatehnika ostmisel on vajalik
hinnapakkumine. Kui käibemaksuta
maksumus ületab 156 466 krooni, on
vaja kolme hinnapakkumist.
1.5.3 Kahjustatud metsa taastamist ja
metsatulekahju ennetamist toetatavad
tegevused:
1.Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa taastamine.
Toetatakse maapinna ettevalmistamist, taimede ostmist ja istutamist,
taimi kaitsvate tarvikute soetamist
ja kasutamist, looduslikule uuendamisele kaasaaitamist ja rajatud
metsakultuuri hooldamist.
2.Metsatulekahju ennetamine.
Toetatakse tuleohumärkide soetamist
ja paigaldamist, tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmist,
tulekaitsevööndi rajamist ja korrashoidmist, suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamist ja tähistamist.
Taotlusi võib tuua või saata postiga
Erametsakeskusesse Tallinn 10115
Tartu mnt. 63 või esitada elektrooniliselt digiallkirjaga e-posti aadressil
metsameede@eramets.ee.
Nimetatud meetmetele võetakse
taotlusi vastu ka Valgamaa Erametsa-

ühingus Kesk 12 Valga (Maavalitsuse
majas IV korrus) 21.-24. september
kella 8.30-16.30. Info mob. 5624 7325
Helju Leosk.
Täpsem info toetuste kohta erametsakeskuse kodulehel www.
eramets.ee portaalist Toetused,
EL toetused. Küsimuste korral
pöörduge Erametsakeskussse,
Tartu mnt.63 Tallinn tel.6836059,
metsameede@eramets.ee.
Alammeede 1.5.2 “Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”
toetuste taotlemine toimub 24. augustist 11. septembrini ning taotlusi
võetakse vastu maakondlikes PRIA
büroodes. Toetust saab masinate, seadmete jm. ostmiseks puidule lisandväärtuse andmiseks.
Siseriiklikest toetustest toetatakse sel
sügisel veel maapinna ettevalmistamist
järgmise aasta metsakultuuridele ja
metsakultuuride hooldamist. Valgamaa
Erametsaühing ootab oma liikmetelt
aegsasti sooviavaldusi nendeks tegevusteks, et taotleda toetust ühiselt.
Maapinna ettevalmistamist toetatakse
1500 kr/ha ja metsakultuuride hooldamist kuni 1500 kr/ha.
Küsige julgelt informatsiooni ja taotlege toetusi!
Valgamaa Erametsaühing
HELJU LEOSK

Otepää valla MV kergejõustikus 2009
Võistlused toimuvad pühapäeval, 30. augustil kell 11.00 Kääriku
staadionil. Registreerimine 10.30-10.45 võistluspaigas.
Võisteldakse vanusegruppides: NM14, NM, N35 ja M40.
Võistlusaladeks on meestel: 100 m jooks, 1000 m jooks, kaugushüpe,
odavise, kuulitõuge ja naistel: 100 m jooks, 1000 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge. Kuni 12aastastele toimub 400 m lastejooks.
Autasustatakse igas vanuseklassis ala võitjat. Lisaks selgitatakse
välja paremusjärjestus meestel viie ala kokkuvõttes ja naistel nelja ala
kokkuvõttes, kolm paremat saavad auhinnatud.
Lisainfo: Merlin Müür, 5157 487, merlin@otepaa.ee,
Avo Orav, 5066 868

3

LC Otepää

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIÜRITUSED
N 3. september kell 20.00 Otepää
Kultuurikeskus Kino Animatisoon.
Perefilm. Pilet 20.N 10. september kell 20.00 Otepää
Kultuurikeskus Kino Ettepanek.
Romantiline komöödia, lubatud kõigile.
Pilet 20.N 17. september kell 20.00 Otepää
Kultuurikeskus Kino Harry Potter ja
segavereline prints. Fantaasia, alla 6 a.
mittesoovitatav. Pilet 20.-

Otepää valla MV
mägirattasõidus
Võistlused toimuvad pühapäeval,
6. septembril kell 11.00 Tehvandi
staadionil. Registreerimine 10.30-10.45
võistluspaigas.
Distantsid alates 400 meetrist kuni 5 km.
Eraldi arvestus poistele ja tüdrukutele vanuses 0-4a, 5-6a, 7-8a, 9-10a, 11-12a, 13-14a
ning meestel ja naistel absoluutklassis.
Osalema on oodatud kõik, kel rattad all.
Lisainfo: Merlin Müür, 5157 487,
merlin@otepaa.ee,

Otepää
Muusikakooli
aktus
I-VII klassi õpilastele toimub 1. septembril
kell 12.00.
Muusikalise eelkooli lastele ja nende vanematele toimub AKTUS 2. septembril kell
18.00.
TÄIENDAV VASTUVÕTT puhkpille (klarnet,
plokkflööt, trompet, tromboon, altsarv, tuuba) õppida soovijatele on 2.-4. septembril
kell 12.00-18.00.
Info ja eelregistreerimine tel. 765 5109 või
muusikakool@otepaa.ee

Otepää Spordihoone lahtioleku ajad
2009/2010 hooajal
E-R kell 8.00- 22.00
L,P 10.00- 18.00,
Lisainfo: www.otepaasport.ee

Otepää päevakeskus kutsub osalema
kolmapäeval,
16. septembril kell 15.00
Otepää Kultuurikeskusesse

Suvelõpu meeleolus
Esinevad:

Ilmatsalu naisansambel - juhatab Eldur
Jõgioja,
Elva naisansambel ”Missest” – juhatab
Milja-Küllike Muttik.
Kohvilaud.
Müügil kassetid ja raamatud.
TASUTA
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Uutmoodi sügis
Otepää Gümnaasiumis

4X TOOMAS PALMISTE

„See aasta tuleb sügis teisiti, tiu-tiu!
ja teisiti,“ võiks praegu parafraseerida
tuntud eesti luuletaja Henrik Visnapuu
luuleridu. Selline kooli puudutav
uitmõte on vist suve jooksul, eriti
aga augusti lõpupoole välgatanud
enamike lastevanemate ja küllap ka
õppurite peades.
Ei tule ta midagi teisiti, kui, siis

pisut omapärasemalt. Vallarahva
seas leviv „legend“, et ehitaja ei pea
tähtaegadest kinni ja nüüd peavad
lapsed kahes vahetuses tarkust omandama, ei pea paika. Ehitustegevus
toimub plaanipäraselt ning lepingus
märgitud lõpptähtajast, milleks on
30. detsember 2009, peetakse kinni.
Küll aga polekski reaalne seada ohtu

II korruse koridor

meie kasvandike ja koolitöötajate elu
ja tervist, et töötada pooleldi valminud
õppehoones.
Õppetöö algab, nagu ikka, 1.
septembril kell 9.00 traditsioonilise
avaaktusega.
Sedapuhku küll Otepää Spordihoones, kuhu saab siseneda Mäe tänava poolsest peauksest. Lapsevanematel
ja teistel autodega kooli juurde tulema
harjunud kodanikel palume varuda
aega ja meelekindlust, et jätta autod
linna keskel olevatesse parklatesse,
sest kooli territooriumil pole võimalik parkida. Sel päeval osutavad oma
abi ka kohalikud politseitöötajad, et
Aula kooliaasta meile kõigile ikka turvaliselt algaks.
Pärast aktust järgneb kõikidel klassidel klassijuhataja tund, kus jagatakse täpsemat informatsiooni õppetöö
korralduse kohta. Selle lühikirjeldust
saab lugeda ka Otepää valla ja Otepää
Gümnaasiumi kodulehekülgedelt,
kuid olgu siinkohal olulisim lühidalt
kõigile huvigruppidele.
Õppetöö ajutisel ümberkorraldamisel oleme arvestanud sellega, et poleks
häiritud tundideväline tegevus (treeningud, muusikakool, huviringid).
Ka on oluline, et meie kooli kõige
pisemad (algklassid) ei jääks sellisel
tiheasustusega ajajärgul suurematele jalgu ning nende koolipäev oleks
Tulevane garderoob turvalisem.
Õppetöö 1. septembrist
detsemb-ri lõpuni toimub peamiselt
kolmes erinevas hoones: algklassid
muusikakooli ruumides, põhikooli
ja gümnaasiumi aste saavad endale
ruumid algklasside õppehoones ja
spordihoones.
Õppetöö toimub ühes vahetuses,
koolipäeva algus 8.05.
Õpilased viibivad oma nn koduklassis, st et igal kollektiivil on oma
ruum, kuhu tulevad erinevad õpetajad
neile tundi andma (siiani on toiminud
kabinetisüsteem, kus õpilased rändavad klassist klassi).
Info koolitöö korraldusest on
kättesaadav algklassi hoone I korruSisehoov se teadetetahvlil. Sealt saab teada
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ka vastava klassi asukoha (ruumi
numbri).
Kooli kantselei, direktori ning
õppealajuhataja kabinet asuvad
raamatukogu ruumides.
Toitlustamine algab tavapäraselt
2. septembrist vastavalt tunniplaanis kehtestatud ajakavale. Õpilased
saavad toitlustajalt termokarpides
sooja toidu ja einestamine on oma
klassiruumis. Toidukvaliteet ja kogus
on kehtestatud normide kohane.
Vahetusjalatsid hakkavad kehtima 2. septembrist alates.
Koolibussi liiklus toimub kehtestatud ajagraafiku järgi (vaata kooli
kodulehelt).
1. septembril alustab koolibuss
oma marsruuti tavapärasest 1 tund
hiljem ning väljub taas Otepää
Külastuskeskuse juurest 11.15.
Õpilaskodu tegutseb tavapäraselt.
Muusikakool ja huviringid tegutsevad vastava tunniplaani alusel.
Kooli territooriumil parkida pole
võimalik, mistõttu tuleb oma sõiduvahendid jätta kesklinna parklatesse,
veel parem üldse koju, sest vahemaad
meie linnas on väikesed (vaata ka
vastavat liikluskorralduse skeemi!).
Kindlasti paneb selline külg külje
kõrval elamine kogu koolikollektiivi
tõsiselt proovile, sest peame ju 4 kuud
varasemaga võrreldes oma kaaslastega rohkem arvestama. Kuid „häid
lambaid mahub palju ühte lauta“
ja nii loodab kogu uuendusmeelne
personal, et uus olukord pigem tugevdab meie mõnusat koolikollektiivi
ja lähendab kõiki üksteisele. On ju
teada-tuntud tõde, et suure pere lapsed
on igati tolerantsemad kui külluses
kümblejad.
Sel õppeaastal on rõõm arvata meie
perre ka kolm uut pedagoogi: inglise keele õpetajad Mari Mizer ja
Lennart Kohala ning sotsiaalpedagoog Katrin Urke.
Ja lõppude lõpuks – me ju teame,
mille nimel pingutada. See on uhke
renoveeritud õppehoone, kus arvestatud kaasaegsete nõuetega. Loodame,
et uuest aastast on meil rõõm kogu
valla rahvast ning kaugemaid külalisi
oma toredasse koolimajja uudistama
kutsuda.
Rahumeelsust ja kannatlikkust
kõigile kooliga seotud inimestele
soovides

Otepää Gümnaasium annab ära

kasutatud koolimööblit
(õpilaste koolilauad ja toolid).
Info telefonil 5141 592

Pühajärve Põhikooli kooliaasta avaaktus
toimub 1. septembril kell 10.00.

Otepää jalgpallurid üllatasid meistriliiga meeskonda
25. augustil jätkusid mängud Eesti jalgpallikarikavõistluste 1/32finaalides. Sündis senise sarja võibolla suurim
üllatus, kui hetkel meistriliiga seitsmes Paide Linnameeskond pidi kodus 2:3 alla vanduma III liigas mängivale FC
Otepääle.
Otepää jäi küll 20. mänguminutil 0:1 kaotusseisu, kuid
Norbert Hurt suutis 32. mänguminutil seisu viigistada.
Seejärel tõusis Otepää kangelaseks meie oma mees
Raul Lehismets, kes viis kahel korral Otepää meeskonna
juhtima. Viimane, 78. minutil löödud värav oli ka võiduväravaks.
Mängueelsetes kommentaarides tundus, et meie
mehed olid enesekindlamad ja vastased tagasihoidlikult
viisakad. Näiteks Paide peatreener Viktor Mets ütles:
“Karikamängud on nõrgema liiga võistkondadele väga
heaks motivaatoriks, loodan heatasemelist mängu, mille
tulemuse peaksid siiski kogemused otsustama.” Ja Otepää juhendaja Indrek Koser: “Lööme ees väravaid, taga
hoiame nullis ja võidame mängu!” Nii läkski, kuigi taga
nullis ei suutnud hoida.
Praegu on Otepää meeskond kolmandas liigas kolmandal kohal. Oleme sel aastal lõpuks nö. kapist välja
tulnud ning veel rohkem pildile tõusnud. Ja seda tänu
aedlinna jalgpalliväljaku muutmisele oma koduväljakuks,
kuhu ehitasime tribüüni ja meeskondadele varumeeste
pingid, e. Aedlinna Arena, nagu me teda ise hellitavalt
kutsume.
Nüüd aga kutsume teid kõiki vaatama meie kodumänge, mille toimumisaegadega saab tutvuda meie kodulehel fcotepaa.ee. Koduleht on saanud palju positiivset
vastukaja jalgpallientusiastidelt, sest kõik meie mängud
on jäädvustatud videos. Päris huvitav vaadata! Kodulehe
toimimise eest vastutab Veiko Soo, kellele suur tänu
tehtu eest.
Siiani on meie meeskonna suurim probleem olnud
järelkasvu puudumine, kuid alates selle aasta sügisest
võtab äsja Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna
lõpetanud ning meeskonna üks tugitalasid Martin Teder
kogu töö oma õlgadele ning alustab noorte treenimisega. Martin on spetsialiseerunud jalgpallile, omandanud
EOK II järgu treeneri litsentsi ning täiendanud aasta
ennast Saksamaal.
Kutsume kõiki jalgpallihuvilisi meie treeningutele
harjutama parema tervise nimel. Parematel on võimalus
osaleda ka võistkonnas, infot leiab meie kodulehelt.
Lõpuks loetlen võidukas meeskonnas osalenute
nimed: 30-Andrei Orlov, 9-Marko Ani, 1-Norbert Hurt
(77. 12-Mihkel Teder), 95-Indrek Koser, 26-Ott Meerits,
8-Veiko Soo, 10-Martin Teder, 13-Kennart Saaremäe, 5Raul Lehismets, 82-Rainar Laes, 24-Jaak Teppan. Varus:
23-Gert Prants, 12-Mihkel Teder.
Järgmises ringis kohtub Otepää meeskond karikakaitsja FC Floraga 13. oktoobril kell 18.45 Tallinnas A.LeCoq
Arenal.
FC Otepää juhatuse liige ANDRES ARIKE

direktor AIVO MEEMA

Veaparandus
Eelmises ajalehes ilmunud koolilõpetajate nimekirjast on välja jäänud
Otepää Gümnaasiumi 12.a klassi
õpilane Karl Jodsche.

Lasteaed Võrukael
PAKUB TÖÖD

lasteaiaõpetajale.
Vajalik pedagoogiline haridus.

Info tel. 5193 5151
LIIKLUSKORRALDUSE MUUTUS
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Meie OTEPÄÄ
On kauneim paik mu kodupaigaks
Talvevaim siin kõrges hinnas
Loodus maalib ilu silma –
Suve sees ja talveilmas ...
Siit spordiässad läind maailma ...

STABIILNE VALLAVALITSUS
4 AASTAKS!

Vallavalitsus – kesk linna
Keset vallavalitsust
„omad poisid” loovad uut ...
Märksõnaks – hooli muredest –
Ole sõbraks teisele
Tegutse profteadmistes
Ja ühises meeskonnatöös
Eaka tarkust tarvita
Noore nõuga arvesta ...
Ole ikka rahvaga ka kolkapiiga Mariga
Hoia oma inimest
Ja oma valda riigi sees

(meil on väga hea vallavanema kandidaat)

Inimene on tähtsam kui paber!

Nõukoda volikogu juures
Juhtimisel abiks suureks
Algatus on ikka hea
koostöös opositsiooniga
Väljasõiduistungid
Kord on igas kvartalis
Kohtumine rahvaga
Nende tahet valgustab
Kaunid kodukandi külad ...
Küla juht – ta olgu oma –
Oma valla kodanik
Ta mõistab küla vajadust
Alla paneb oma õla
Eelarvest toetab külaelu
Igal külal nimesilt
Kultuuriellu esmapilk
Korrastada mänguväljak
Neil spordiplats – kes spordinäljas
Järved puhtad võsast olgu –
Mis sest ilust muidu tolku
- ja et ujuda ka saaks ...
Taaselustaks töömaleva
Tööharjumus siis kasvaks lapses
Kes hellitatud mampsist, papsist
Turvaline olgu elu
Puhkeajaks palju melu
Sport siin ajapõline
Tast kuulsust kumab kaugele
Neis asjaajamiste sees
Meil olgu ikka ühtne meel ...
Soodustatud ettevõtlust
Kindlustatud vallas puhtus
Õiguskord on sisse seatud
Kontrollitud ... ja abistatud

Valimisliit MEIE OTEPÄÄ – palju toredaid inimesi!
Aivar Pärli
Jüri Kork
Merike Tootsi
Miia Pallase
Valdur Sepp
Neeme Nurmoja
Raimond Märs
Eino Saar
Raik Kuusik

NB!

Jaanus Barkala
Heli Linnamägi
Peeter Kangur
Enn Pallase
Ivari Viigimets
Elmo Peterson
Vladilen Kaur
Lembit Eensalu

Urmas Kuldmaa
Helle Kuldmaa
Riho Raave
Silver Eljand
Kaja Aidla
Voldemar Tasa
Aivar Täär
Heiki Mägi

Nimekiri ei ole lõplik, kõik mõttekaaslased on oodatud!
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuse istungil 22.07.2009 korraldati:
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas
4053 krooni.
Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜle ehitusluba
Päidla külas Miska (Kintsli F-1) piirkonna väliselektrivõrkude
väljaehitamiseks.
Tagastati Astuvere külas õigusvastaselt võõrandatud AllaNüssiku nr 48 talu maadest 4,63 ha Ü.L-le ja nimetati see
Ala-Nüssiku katastriüksuseks. Tagastamisele ei kuulu 5,6 ha
MRS § 6 lg 2 p 2 ja 4 ning 22´ lg 2 p 2² alusel. Tagastatava maa
sihtotstarve maatulundusmaa, millel hooned puuduvad.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 06.01.2009
korraldus nr 2-1/4, kuna A-R. L. loovutas maa tagastamise
nõudeõiguse Ala-Nüssiku talu maade tagastamisel Ü.L-le.
Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aastaseks saamisel,
üks hüvitis retseptiravimite ostuks kogusummas 1000 krooni,
üks toetus kutsekoolis õppijale a´600 krooni ja üks hüvitis
lapsele prillide ostuks 379 krooni.

Palupera vallavalitsuse istungil 05.08.2009 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 22 taotlust korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Üks jäätmevaldaja avaldus jäeti rahuldamata. Otsustamise üldpõhimõte on
– tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad
lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud
jäätmeveoga.
Paluti Tartu Pensioniametil peatada ühe lapse peretoetuste
maksmine emale tütre eest, kes asus elama isa juurde, kellele
peretoetused edaspidiselt makstakse.
Anti kaks toetust ülikooli lõpetamise puhul a´500 krooni,
üks toetus kutseõppeasutuse lõpetamise puhul 400 krooni,
üks hüvitis summas 390 krooni laagrituusiku eest, üks toetus
1.klassi astujale 1000 krooni.
Väljastati kasutusluba Hellenurme külas Mõisa aia kinnistul asuvatele ehitistele.
Väljastati ehitusluba T.K-le suvila ehitamiseks Makita külas
Nuki kinnistule.
Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia OÜle
Miti külas Männisalu kinnistu elektrivarustusega liitumise
projekteerimiseks.
Väljastati ehitusluba H.M-le suvila ehitamiseks Makita
külas Aasla kinnistule.
Väljastati projekteerimistingimused Hellenurme Baptistikogudusele Palupera külas Rahu kinnistul asuva hoone lammutusprojekti koostamiseks.
Määrati uued lähiaadressid Palupera vallas asuvatele 18 katastriüksusele tulenevalt Maakatastriseaduse § 18 ja Vabariigi
Valitsuse 20.12.07 määrusest nr 251 „Aadressiandmete süsteem”.

Palupera vallavalitsuse istungil 13.08.2009 korraldati:
Määrati Palupera valla valimiskomisjoni asukohaks
Hellenurme külas asuvad vallavalitsuse ruumid.
Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aastaseks saamisel,
üks matusetoetus 2000 krooni, kolm paljulapseliste perede
kooliminekutoetust kogusummas 500 krooni (100 krooni
lapse kohta), kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni
ja kaks toetust 1.klassi astujate laste vanematele 1000 krooni
lapse kohta.
Väljastati ehitusluba MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskusele Hellenurme külas Ääremaa kinnistul asuva
hoone välisfassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused T.T-le Räbi külas Metsa
kinnistul asuvale õuealale elamu ja majandushoone projekteerimiseks.

Palupera Vallavalitsuse istungil 21.08.2009 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Üks jäätmevaldaja avaldus jäeti rahuldamata. Otsustamise üldpõhimõte on
– tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad
lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud
jäätmeveoga.
Väljastati kasutusluba Palupera külas Palupera Põhikooli
kinnistul asuva koolimaja restaureeritud katusele.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Nõuni külas Raudsepa talu elektrivõrkudega liitumise väljaehitamiseks.
Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aastaseks saamisel,
kolm paljulapseliste perede kooliminekutoetust kogusummas
1200 krooni (100 krooni lapse kohta), kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni, neli toetust 1.klassi astujate laste
vanematele 1000 krooni lapse kohta, üks ühekordne toetus
kooli lõpetamise puhul 400 krooni ja üks küttepuude toetus
paljulapselisele perele 1000 krooni.

PALUPERA
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Lõppemas on hajaasustuse
VEEPROGRAMM 2008. aastast
2008. aastal väljakuulutatud Hajaasustuse veeprogramm on lõppemas. Tookordsest võimalusest
taotleda ja menetluse käigust saab meeldetuletusena ülevaate http://www.palupera.ee/index.
php?option=com_content&task=view&id=44
9&Itemid=3.
5liikmeline komisjon koosseisus: esimees Terje
Korss, liikmed Merike Terve, Imbi Parvei, Tõnu

Kukk ja Toomas Kikas tuletavad meelde, et 5
toetuse saajal on kohustus esitada lõpparuanded
hiljemalt 31. augustiks 2009. a. Vormid saadaval
samuti toodud lingil.
Kas ka 2009. aasta sügisel saame veel uue vooru
välja kuulutada, selgub eeldatavasti septembris.
Jälgige ikka infot valla koduleheküljel ja ajalehes
Otepää Teataja.

Palupera piirkond saab uue
arengukava
Palupera piirkonna (Palupera, Astuvere, Atra
ja Miti külade) vana arengukava (2003-2008)
aeg on ümber ning seetõttu on tekkinud vajadus
koostada uus arengukava, mis saab aluseks küla
edasise arengu suunamisel.
Eelmise arengukava plaanidest on tänaseks
täidetud päris palju. MTÜ P-Rühma ja vallavalitsuse koostöös lõpetati Palupera staadioni ehitus
ning valmis Palupera Pritsikuur, mis kannab
AIP-i ja külamaja rolli. Käesoleva aasta sügiseks valmib avalik puhkeala Pritsikuuri juures.
Palupera mõisa pargi teed on saanud uue katte
ja kooli juurde on ehitatud laste mänguväljak.
Lisaks on Palupera piirkonnas püütud elus hoida
traditsioonilisi ühisüritusi nagu jaanipäev, spordivõistlused jms.
Milleks on vaja piirkonna arengukava?
Arengukava on sisuliselt külaelanike kokkulepe
selle kohta, millisena me tahame näha oma küla
5 või 10 aasta pärast. Kava koostamisel tuuakse
välja piirkonna probleemid ja nende võimalikud
lahendused. Samuti on arengukava aluseks lisaraha toomisele piirkonda EU srtktuurfondidest.
Kuna igal inimesel on erinevad huvid ja vajadused ning ka arusaam tulevikust võib olla väga
erinev, toimus 11. augustil Palupera Pritsikuuris
arutelu uue arengukava koostamiseks. Eesmärk
oli jõuda ühisele arusaamisele piirkonna ühistest
probleemidest, huvidest ja vajadustes. Selleks
viidi läbi rühmatöö, selgitamaks välja piirkonna
nõrkused ja tugevused.
Peamiste nõrkustena märgiti kaupluse puudu-

mist, valgustatud jalgtee puudumist kooli ja
bussipeatuse vahel, kohalike noorte lahkumist
külast ja mahajäetud talusid.
Piirkonna tugevuseks loeti strateegiliselt head
asukohta, kooli ja seltsimaja olemasolu, ilusat
loodust, häid sportimisvõimalusi ja piirkonna
rikast ajalugu. Rõõm oli kõigil tõdeda, et piirkonda on elama tulnud uusi, teotahtelisi inimesi,
kes soovivad külade arengule kaasa aidata.
Tuleviku eesmärkide täpsustamiseks tehti veel
üks rühmatöö, mille tulemusena leiti, et järgnevatel aastatel on Palupera piirkonnas vaja korrastada
ja viidastada Palupera mõisniku kalmistu, ehitada
valgustatud kergliiklustee kooli ja bussipeatuse
vahel ning rajada koolile parkla, algatada uusi
külaelanikke ühendavaid üritusi, soodustada
kapluse rajamist ja mahajäetud talude taasasustamist. Väga oluliseks peeti ka Palupera-Kähri
ja Palupera-Kirepi tee asfalteerimist. Noortel ja
ettevõtlikel inimestel on veel plaanis luua Miti
Paluveskisse kultuuri- ja spordikeskus ning
Palupera vanast kauplusest teha käsitöökoda.
Eelnev on vaid lühike kokkuvõte külaelanike
mõtetest ja ideedest ning tulevikuvisioonidest.
Kogu protsessi aitavad vedada ja lõpuks ka
paberile vormistada Kalev Lõhmus ja Evelyn
Uuemaa. Enne arengukava lõplikku valmimist
toimub septembris veel üks arutelu, kus kõik
saavad olemasolevaid mõtteid täiendada ning
uusi eesmärke seada. Kõik on oodatud mõtteid
vahetama!
MTÜ P-RÜHM

Meeldetuletus FIE-dele!
Alates 1. jaanuarist 2009 peavad kõik füüsilisest
isikust ettevõtjad (FIE), kes seni olid registreeritud vaid Maksu- ja Tolliametis või alles alustavad oma ettevõtlusega, taotlema enda ümberregistreerimist/kandmist äriregistrisse. Sama
põhimõte kehtib ka vabakutselistele loovisikutele. Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste
registris FIE-sid enam ei registreerita.
FIE äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust:
esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud
kandeavaldus ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu või esitada notariaalselt
kinnitatud kandeavaldus. Juhend, kuidas esitada kandeavaldus FIE ümberregistreerimiseks

äriregistrisse ettevõtjaportaali kaudu, asub
aadressil www.rik.ee/-e Notariaalselt kinnitatud
kandeavalduse puhul on kaks võimalust:
1. Koostada kandeavaldus ise ning notariaalselt kinnitada vaid allkiri (notaritasu allkirja
kinnitamise eest 200 krooni, lisaks käibemaks).
Avalduse koostamise täpsemad juhised ning
tingimused leiab www.just.ee/-e.
2. Lisaks allkirja notariaalsele kinnitamisele
lasta ka kandeavaldus koostada notaril (notaritasu kandeavalduse projekti koostamise eest on
285 krooni, lisaks käibemaks, seega notaritasu
projekti koostamise ja allkirja kinnitamise eest
kokku on 485 krooni, lisaks käibemaks).

17. augustil läksime kõik, nooremad ja vanemad, järjekordsele ühisele ekskursioonile, seekord Põlvamaale.
Kõigepealt seiklesime imeilusas Taevaskojas, seejärel
külastasime Maarja küla ja saime tutvuda sealse elu
ja elanike toimetamistega.
Töökate putukate, sipelgate elu-olu uurisime sipelgate kuningriigis. Käisime veel Karilatsi kalakasvatuses, kus tiikides ujusid kõrvuti kuldkalad ja pirakad
tuurad. Piknikku pidasime ilusa Palojärve kaldal,
julgemad käisid ujumaski. Siis viis tee meid papitehast uudistama, kus nägime pappkarpide ja kastide
valmistamise kõiki salanippe. Viimaks külastasime
Saverna noortekeskust ja saime ülevaate sealsetest
tegemistest.
Kõigile oli see väga tore ja meeldejääv päev.
Kohtume juba järgmisel korral!
KERTU KULASALU

Palupera valla valimiskomisjoni info
Palupera valla valimiskomisjoni asub Palupera
vallamajas aadressil Hellenurme küla, Palupera
vald, Valgamaa 67514. Valimiskomisjoni tööaeg
on alates 18. augustist tööpäeviti kell 14.0016.00. 8. septembril 14.00-18.00.
Valimiskomisjoni esimees Imbi Parvei, tel.
7679 502, e-post: imbi@palupera.ee, faks
7679 500. Valimiskomisjoni aseesimees Maire
Lemberg, tel. 5568 7024.

Palupera Põhikooli 2009./
2010. õppeaasta
avaaktus
toimub 1. septembril kell 10.00 kooli
saalis.
NB! Õpilaspäevik on kooli poolt.

Algava kooliaasta toetused
Seoses algava õppeaastaga on kohane tuletada meelde õppuritega seoses vallas pakutavaid
toetusi:
1.Toetus paljulapselistele peredele, kelle
lapsed alustavad 1. septembril õpinguid põhikooli või gümnaasiumi päevases õppevormis
– määr 100 krooni lapse kohta (lapsevanema
avaldus).
2.Toidupäeva toetus – gümnaasiumiõpilastele – toetuse määr lõunasöök, õpilaskodus
– kahe toidukorra maksumus päevas, lasteaias
– toidupäeva eest 3 krooni, põhikoolis – riigi
poolt makstavast toetusest puudujääv osa
(õppeasutusega arvlemine).
3.Koolimineku toetus 1. klassi astuja lapsevanemale – 1000 krooni (lapsevanema avaldus).
4.Lastele prillide ostmiseks kord aastas
– toetuse määr 50% kulutustest, kuid
mitte üle 1000 krooni, üks kord aastas
(avaldus+kuludokument).
5.Transporditoetus põhikoolis ja gümnaasiumis päevases õppevormis õppivatele õpilastele sõidupiletite aruande alusel.
6.Toetus kooli (põhikool, gümnaasium, kõrgkool, täiskoormusega õppevorm) lõpetamise
puhul lõputunnistuse, diplomi ja avalduse
esitamise järgselt – põhikool 300 krooni,
gümnaasium ja kutseõppeasutus 400 krooni,
kõrgkool 500 krooni.
8.Toetus kutseõppeasutuses ja kõrgkoolis
täiskoormusega õppevormis õppivatele õpilastele 2 korda õppeaastas koolitõendi esitamise
alusel – 600 krooni (avaldus+koolitõend).
9.Toetus lapsinvaliidide peredele 2 korda
aastas – 300 krooni.
Endiselt saab “Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korda” lugeda https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13170405. Tutvuge
võimalustega, taotlemisega.

Nõuni külaraamatukoguinfokeskus on avatud

E,T 9-12 ja 13-17; K 12-15 ja 16-19.
Kuna Nõuni külaraamatukogu juhataja on
samas ka piirkonna sotsiaaltöötaja, siis on
võimalik raamatukogu külastada ka N ja R 8-12
ja 13-17. Neil päevadel, mil juhataja tegeleb
sotsiaaltööga, kuid ei pea majast välja minema,
saab külastaja kasutada nii raamatukogu, kui ka
sotsiaaltöötaja teenuseid.
Helista aga ette 7657333 ja Sa oled oodatud!

Laip sahvris

Otepää Teater mängib Nõuni kultuurimajas
4. septembril kell 19.00
Margus Mölli kahevaatuselist komöödiat
„Laip sahvris“.
Pääse 40 krooni.

Põnev päev Põlvamaal

Öölaulupidu Pukas

AMETLIK INFO
Puka vallavolikogus augustis:
Kehtestati Puka ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2009-2010. Kava on aluseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamisel Puka vallas. Vallavalitsus esitas kinnitatud kavale tuginedes Keskkonnainvesteeringute
Keskusele rahataotlusprojekti Puka alevikus keskkooli ja rahvamaja kvartali
veetorustiku rekonstrueerimiseks summas 890 520 krooni. Projekti rahastuse ning tööde teostamise korral paraneb joogivee kvaliteet Ääre tänava
kortermajades, keskkoolis ja rahvamajas.
Algatati 24.08.2009 volikogu otsusega nr 19 Alajärve kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Alajärve kinnistul paikneva
ait-kuivati rekonstrueerimine hotelliks. Algatamise otsusega on võimalik
tutvuda Puka Vallavalitsuses tööpäevadel, lisainformatsioon telefonil 5843
4843.
Tunnistati kehtetuks Puka Vallavolikogu 12.03.2009 määrus nr 6 “Puka
Vallavolikogu 26.03.2008 määruse nr 1 „Pedagoogide töötasustamise alused
2008. aastal Puka valla koolides ja lasteaedades” muutmine”.
Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekiri.

Puka vallavalitsuses juulis ja augustis
Nõustuti katastriüksuste jagamisega: Aakre külas Tuuse katastriüksus
- Tuuse ja Tinu 3, sihtotstarbega maatulundusmaa; Rebaste külas Nagla
katastriüksus – Nagla, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Kuuse, sihtotstarbega elamumaa.
Maksti sünnitoetust kolmele isikule kokku summas 15 000 krooni; toimetulekutoetust neljale isikule ning ühekordset toetust kokku 6300 krooni.
Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks (küla, maaüksuse nimetus,
suurus hektarites) Aakre – Vennarusoo 13,69; Põllulille 3,02; Pedaste Põhusoo 14,07; Põhulülle 13,86; Kolli – Uibuoru 2,45; Kibena – Vingipõllu
8,12; Kibenamaa 12,89; Kibenapõllu 7,38 ha; Sokapõllu 4,56; Sokajaani
12,65; Kivisöödi 10,34; Jaaniluu 12,04; Kuigatsi – Pulga 16,71; Meegaste
– Põlluvaela 19,70; Pühaste – Prügiraba 35,43; Põllusoo, 9,25; Rabakraavi
24,68;Veskaoru 1,89; Vaardi – Kolgaenu 5,50; Rebaste – Loigu, 7,65.
Puka vald osaleb hajaasustuse veeprogrammis, 2008. aastal kinnitati
kümne taotluse rahastamiseks toetussummad. Projektides osalejatest on
kolmel taotlejal vajalikud tegevused lõpetatud ja programmis ettenähtud
eesmärk saavutatud. Vallavalitsus kiitis need heaks. Käesoleval aastal on
nimetatud programmis osalemise projekti kogusumma 132 028 krooni,
vallapoolne osalus rahastamisel on 43 965, sama summa ulatuses toetab
ka riik. Laekus viis taotlust, nendest rahuldati kaks: Kibena külas Merily
Bandise ning Kuigatsi külas Ene Leppiku taotlused. Rahaliste vahendite
puudumisel jäeti rahuldamata kahe, ning asjaoluga, et kinnistul asuvat
elamut ei kasutata alalise elamiskohana, ühe isiku taotlus. Hajaasustuse
veeprogrammis osalejate projektide odavamal elluviimisel ja tagasinõutud
toetuste arvel vabanenud vahendeid kasutakse aasta lõpul täiendava taotlusvooru taotluste rahuldamiseks.
Muudeti Puka Vallavalitsuse 20.09.2006 korraldust nr 216 „Maa ostueesõigusega erastamine”; 17.04.2007 korraldust nr 81 „Maa ostueesõigusega
erastamine”.
Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega: Corle Osaühingule
Puka Keeni raudteejaamade vaheliste sidekaablite projekteerimiseks; Eesti
Energia Võrguehituse Aktsiaseltsile Vetela alajaama fiider F1 ning Soontaga
külas asuva Pervevahi kinnistu liitumise väljaehitamise projekteerimiseks.

P

Praegusel ajal võib sellist ühtsust vaid
meenutada. Igaüks, kes neid aegu mäletab,
tuletas ilmselt meelde, millised tunded teda
sel ajal valdasid. Vallavanem õnnitles Puka
rahvast ja külalisi taasiseseisvumispäeva
puhul ja andis seejärel peo juhtohjad rahvamaja juhatajale Helgi Pungale.
Esinema hakkas kõigepealt Pühajärve puhkpilliorkester Arno Antoni juhatusel. Orkestri
kava oli väga eriilmeline. Seejärel laulsid
Puka-Sangaste-Tõlliste segakoor (dirigent
Koidu Ahk), Puka nais- ja meesansambel,
U-Tuur. U-Tuuri juhib Sille Lõõndre. See
koor loodi Puka Keskkooli aastapäevapeoks,

Kuigatsi rahvamaja raharaisk

aga ainus raamatuid laenutav raamatubuss
“Katariina Jee” liigub Tallinnas ja Rahva raamatu raamatubuss tegeleb raamatute müügiga, mitte laenutamisega. Kuidas korraldada
aga külaseltsi üritusi, kas bussis?
Maaraamatukogud ei ole jaotatud lugejate
arvu järgi. Raamatukogu kasutas 2008. aastal
192 lugejat, lisaks arvutikasutajad ja mitmed
koduloohuvilised. Kuigatsi tähistab sel aastal
500. aastat mõisa mainimisest ja raamatukogu
oma tegutsemise 95. aastapäeva. Lisaks kasutavad raamatukogu paljud Sangaste ja Õru
valla inimesed.
Tahame teada, kes ja miks soovib külaelu
väljasuretamist Kuigatsis?

Eesti elab üle jõu – tehakse, mida ei või! Näiteks Kuigatsi raamatukogul on vähe kasutajaid, sellepärast on niinimetatud remont raha
pillamine veerand miljonit krooni.
Külaraamatukogule ei ole vaja palju raamatuid – piiratagu laiamist ruumidega. Soovitan
kasutada raamatubussi, siis saab üks raamat
rohkem lugejaid. Seisuaeg üks tund on piisav,
et laenatud raamat tagastada ja tellitud raamat
kätte saada.
Kas raamatukogud on jagatud klassidesse
lugejate arvu järgi?
Allkiri ei ole loetav

Tänapäeva külaraamatukogu ei täida juba
ammu ainult raamatute laenutaja rolli, vaid
tegeleb lisaks külaelu arendamisega ja on
külakeskuseks.
Kas see on väga palju tahetud, kui ka väikeses külas on omal initsiatiivil avatud külamaja,
kus tegutseb külaselts. Selle poole püüdlevad
täna ju paljud Eesti külad. Külaseltsi eestvedamisel on kirjutatud väiksemaid ja suuremaid
projekte külamaja korrashoidmiseks.
Raha maja ja raamatukogu remondiks on
tulnud läbi mitme projekti. Valla osalus on
remondiprojektis 15% ja seltsi osalus 10%.
Tehtavad kulutused tagavad hiljem hoopis
kokkuhoiu maja haldamisel – vähenevad küttekulud.
Miks lasta Kuigatsi mõisas veel üks muinsuskaitsealune maja laguneda, kui seda on
võimalik korrastada eurorahadega.
Raamatubussi kasutamine on raamatukogu
puudumisel üks viimaseid võimalusi maal,

Elektripliit WARA, mõõdud 800x750x900
mm, elekter 380 V, võimsus 10/15 kW.
Nelja plaadiga pliit, iga plaat 300x300
mm. Puhastamist hõlbustavad üleskäivad plaadid ja ülekeemisplaat. Plaatide
all väljakäiv plaat prahi kinnipüüdmiseks.
Alaosas riiul. Valmistatud roostevabast
terasest. Rauavalust pliidiplaadid asetsevad teineteisest umbes 0,5 cm kaugusel,
tänu millele saadakse kõik plaadid korraga sisse lülitades üks suur küttepind,
kasutades seda kas siis ühe suure poti
või mitme väikese nõu jaoks.
Kuna töökorras on vaid üks plaat, mis
vahetati alles hiljuti, siis pliidi hind vaid
5000 krooni. Pliiti saab näha Palupera
põhikoolis, kontakt tel. 7679 511, 5819
3610.

Nende kaunite Jaan Tätte laulusõnadega võttis Hellenurme külateater Muhkel kokku oma esietenduse
Hellenurme kultuurimaja laval. Saalitäis rahvast
sai nautida Anita Pavlova lavastatud Rein Saluri
näidendit „Meie kallis osmik”, kus ei puudunud ka
loodusvaated koduvallast.
...Esinduslik härrasmees John Ameerikast on
saabunud oma kallisse kodutallu, kust tema pere
aastakümnete eest põgenes. Lapsepõlve mälestuste
kaunist kodutalust on Johni hinnangul saanud
lagastatud maa, kus püstiseisev osmik pole enam
tema kodu. Tänane vaba pererahvas vabal maal on
osmiku katnud oma kätetööna sirgete õlgedega,
sööb plekktaldrikult kartulikoori, joob ohtralt viina ja
käib suitsusaunas. Nemad jäid siia, sest jäid vahele,
istusid metsas, Siberis ja lõpuks jäid ikka ellu. Nüüd
on see vaene osmik neile kallis kodu....

KALLE PÕLDMÄGI

Kuigatsi raamatukogu juhataja
ÕNNE PAIMRE
Kodupaiga Külaseltsi juhatus

Vastuskiri
Kuigatsi raamatukogus raha
raiskamisele
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et esitada paar laulukest vilistlaste poolt. Koor
aga otsustas kokku jääda, kosub rõõmsasti ja
on saavutanud suure populaarsuse.
Peo lõpupoole jagati soovijatele laululehed
ja kõik, kel vähegi lauluhäält, laulsid kaasa
Linnaküla mehele Arvu Meltsasele ja tema
akordionimängule. Peo lõpetas ilutulestik
ja simman.
Tänavune öölaulupidu oli küll alles teine,
kuid lauljate, pillimeeste ja korraldajate entusiasm on suur. Järgnevatel aastatel loodetakse
kutsuda rohkem külalisi ja muuta öölaulupidu traditsiooniliseks Puka valla ürituseks.
Jõudu ja jaksu korraldajatele, esinejatele ja
toetajatele.

uka vallas on heaks traditsiooniks tähistada taasiseseisvumispäeva öölaulupeoga. Kolmapäeva õhtul hakkas
rahvast juba varakult kogunema laululavale
ja parki – kes esinema, kes kuulama-vaatama ja kaasa laulma.
Peo avas vallavanem Heikki Kadaja.
Oma kõnes tuletas ta lühidalt meelde nüüd
juba rohkem kui kahekümne aasta taguseid
aegu.
Tol ajal laulis eesti rahvas ennast võõrvõimu
ikke alt vabaks. Kõik see toimus veretult
ja rahvas tundis ennast ühtsena. Seda aga
polegi nii vähe.

Iga vesi jõuab ükskord jõkke,
ta selleks ületab kõik tõkked.
Kuid varsti ojja tahab tagasi,
ta oma koju tahab tagasi...

MÜÜA
kasutatud elektripliit

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

PUKA

28. august 2009

Kohalike omavalitsuste
volikogu valimised toimuvad
18. oktoobril 2009. aastal.
Puka Vallavolikogu moodustas 30. juuni 2009
otsusega nr 17 valimiskomisjoni järgmises
koosseisus: esimees Anita Kallis, liikmed Eve
Kull ning Lea Trees, asendusliikmeks Anneli
Uffert.
Valimiskomisjoni asukoht on Puka Vallavalitsuse ruumides, tööaeg 19.augustist
7. septembrini igal tööpäeval kell 10-16, 8.
septembril 10-18, lõuna 13-14. Ajavahemikul
9.-16. september tööaeg kell 10-12.
Valimisliitude registreerimisavaldusi võetakse vastu kuni 3. septembrini. Erakondade,
valimisliitude ja üksikkandidaatide kandideerimisdokumentide vastuvõtmine 19. augustist
kuni 8. septembri kella 18.00-ni.
Info telefonil 766 9412, 510 0177.

29. augustil algusega kell 10.00
toimuvad

Puka valla lahtised
kergejõustikuvõistlused

Laupäeval, 29. augustil algusega
kell 20.00 toimub Puka rahvamajas

Kavas:

DJ Marek

9-12 a. poisid ja tüdrukud: 60 m jooks, kaugushüpe, pallivise;
13-15 a. neiud ja noormehed: 100 m jooks,
kaugushüpe, odavise, ketas, kuulitõuge, 800
m jooks;
16-17 a. neiud ja noormehed: 100 m jooks,
kaugushüpe, odavise, ketas, kuulitõuge, 800
m jooks;
18-34 a. naised ja 18-39 a. mehed: 100 m
jooks, 800 m (naised), 1500 m (mehed), kaugushüpe, odavise, ketas, kuulitõuge;
35 ja vanemad naised, 40 ja vanemad mehed: 100 m jooks, kaugushüpe, odavise, ketas, kuulitõuge, 1500 m jooks
Info: 503 2442 Heikki Kadaja

Naabrite juures

SUVELÕPUDISKO
Pääse 25 krooni.

SÜNNID
Gerret Hurt
Mirtel Kuus
Meribel Kuus
Lisandra Jants
Karl-Markus Laas
Henry Ivask
Mari-Liis Lestberg

23. mai
13. juuni
13. juuni
23. juuni
23. juuli
24. juuli
9. august

VVV augustikuu MATKAPÄEV
Laupäeval, 29. augustil kell 15.00

Nõuni Loodus- ja Arendusseltsi liikmed, kellel on soov aidata uuele
elule endine Nõuni koolimaja, käisid 12. augustil tutvumas Tartumaal
tegutsevate looduskeskustega. Esimeseks peatuskohaks sai Luke
mõis, kus meid ootas Gea Järvela, kes rääkis nii MTÜ Luke Mõis kui
ka VVV sihtasutuse tegemistest.
Kõrvu jäi kõlama, et järjepideva arengu tagamiseks on vaja pidevalt
teha uusi projektitaotlusi ning neid siis kindla käega ellu viia. Igapäevases tegevuses annab aga kindluse kohaliku omavalitsuse toetus.
Alatskivi looduskeskuses vaimustusime tõeliselt lapsesõbralikest
loodushariduse võimalustest, kus keskendutakse just järve temaatikale. Samuti projektide toel tegutsedes on loodud meeldiv õpikeskkond, aga ees ootab veel tohutu tööpõld, kuna majas puudub küte.
Ja see muudab ka külastusvõimaluse aastaaegadest sõltuvaks.
RMK Emajõe Suursoo keskuses paelus meid omapärane klaasist
põrand, mille all oli säilitatud kõik endisaegne, mis kaevamiste käigus
maa seest välja tulnud. Majas tegutseb RMK teabepunkt, on avatud
loodusteemalised näitused ja väljapanekud. On võimalus korraldada
loodusteemalisi üritusi ja koolitusi.
Alam-Pedja Looduskeskuses on end sisse seadnud nii looduskeskus kui ka kaitseliidu õppebaas. Koos eksisteerides täiendavad
nad kenasti üksteise tegevust pakkudes soovijatele ka temaatilisi
loodusretki ja õppepäevi.
Saadjärve looduskoolis antakse loodusharidust eelkõige sealse
Vooremaa ja eriti Saadjärve enda kohta. Majas tegutseb ka Soomepoiste muuseum. Saime teada ka Tartu vallavalitsuse uuest,
huvitavast suurprojektist, mille käigus kerkib looduskooli juurde
jääaja teemapark.
Reisist kokkuvõtteid tehes tõdesime, et kõige tähtsam on leida oma
nägu.
Meie peame oma kõige suuremaks rikkuseks kaunist Nõuni järve.
Just selle kalda kordategemist ja ujumiskoha rajamist vana koolimaja
juurde peamegi oma esimeseks ülesandeks.
KALEV LÕHMUS

AARETE JAHT KARIJÄRVEL.
Ootame kõiki huvilisi otsima salapärast aaret.
Matka kestus vähemalt 4 tundi. Selga- jalga
aardeotsijale sobiv vihma-, pori- ja ronimiskindel
riietus. Matka tingimused – valmisolek kõrgeks
veetasemeks (kõrged kummikud), rada on füüsiliselt raske (osalemise vanus alates 10. eluaastast),
lapseootel või väikelaste emadel mitte soovitatav.
Gruppi mahub 20 huvilist. Kogunemine Vapramäe parklas. Matka lõpus kehakinnitus. Retkejuhid Lauri Toim ja Katrin Raadom. Registreerimine
telefonil 5698 9658 (Katrin).

Külade turniir jalgpallis
13. septembril algusega kell 10.00
toimub Räbiküla staadionil 2. Palupera valla

külade turniir jalgpallis.
Mängude vaheajal toimuvad lustakad
mängud lastele ja peredele.

Info: 5139071, Kalev

HEI-HEI!

Kutsume sind 29. augustil kell 19
Nõuni kultuurimajja

SUVELÕPUDISKOLE

*DJ Bobo
*pilet 25 krooni,õpilastele 15 krooni.
Tule ja võta sõber ka kaasa!
Pidu lõpeb peale südaööd!
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

28. august 2009

AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Kinnitati Sangaste valla 2008. a majandusaasta aruanne.
Määrati volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks üksteist volikogu liiget.
Moodustati volikogu valimiseks valla haldusterritooriumil
üks valimisringkond ja määrati valimisringkonnas mandaatide arvuks üksteist.
Moodustati volikogu valimiseks valla valimiskomisjon
koosseisus Aivar Oja, Janno Sepp (esimees) ja Kalev Vähi.
Komisjoni asendusliikmeks nimetati Sille Roomets.
Võõrandati Tiidu külas Espe maaüksusel asuvad kolm
korteriomandit osaühingule Tiidumäe MRK hinnaga 70
000 krooni.
Otsustati osta Aare Muisolt Sangaste alevikus asuv Tankla
kinnistu hinnaga 280 000 krooni.

Sangaste vallavalitsuses
Kinnitati osaühingu Sanva 2008. a majandusaasta aruanne.
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti
Raudtee Mägiste, Vaalu ja Keeni külas asuvatel Tartu-Valga
ja Keeni raudteejaama maaüksustel sidekaabelliini ehitusprojekti koostamiseks, aktsiaseltsile Eesti Raudtee Ädu külas asuval Tartu-Valga 478,4-481,2 maaüksusel Mägiste teeäärse ooteplatvormi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks,
aktsiaseltsile Eesti Raudtee Vaalu külas asuval Tartu-Valga
481,2-483,9 maaüksusel Pikaantsu teeäärse ooteplatvormi
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja aktsiaseltsile Eesti
Raudtee Keeni külas asuval Keeni raudteejaama maaüksusel Keeni teeäärse ooteplatvormi rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Imre Õimule Kurevere külas Antsoti
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja Sangaste
Vallavalitsusele Kurevere külas Sangaste kalmistu kinnistul
asuva krahv Fr. von Bergi hauaplatsi ja juurdepääsuteede
rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Anželika Juhkovile ja
Margus Juhkovile Sarapuu külas Siili kinnistul asuva elamu
kasutu-selevõtuks, Einar Toomemäele ja Heidi Raudsepale
Sangaste alevikus Teearu kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks ja Heino Kristmannile Mägiste külas Jaanimäe
kinnistul asuva puurkaevu kasutuselevõtuks.
Määrati Mäeküla külas asuva Kivestiku ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 15 323 m2.
Nõustuti Keeni külas asuva 5348 m2 suuruse Kuuse
maaüksuse erastamisega Toomas Kuusile, Keeni külas asuva
2295 m2 suuruse Männi maaüksuse erastamisega Urmas
Lestale, Restu külas asuva 3,57 ha suuruse Uuelauda maaüksuse erastamisega Laine Saaronile ja Katrin Saaronile, Tiidu
külas asuva 5500 m2 suuruse Väike-Jangi maaüksuse erastamisega Anneli Sarole, Paul Sarole ja Elery Tammemäele
ning Tiidu külas asuva 12,09 ha suuruse Jangi maaüksuse
erastamisega Elery Tammemäele.
Nõustuti Mägiste külas asuva Kuuli katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks nimedega Kuuli, Kuulipõllu
ja Kuulivälja ning Pringi külas asuva Kolga katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks nimedega Kolga,
Muhu ja Soku.
Muudeti asustusüksuse nime neljateistkümne katastriüksuse koha-aadressis.
Muudeti üheksa Maanteeameti valduses oleva katastriüksuse nime.
Muudeti kuueteistkümne Riigimetsa Majandamise
Keskuse valduses oleva katastriüksuse nime.
Määrati valla valimiskomisjoni asukohaks Sangaste vallamaja.
Otsustati lugeda kuuskümmend kaheksa isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Anti Ruf Eesti aktsiaseltsile luba ilutulestiku korraldamiseks 20. juunil kell 22.45-23.00 Lossiküla külas asuva
Sangaste lossi territooriumil.
Väljastati kahele isikule liikumispuudega inimese sõiduki
parkimiskaart.
Määrati juunikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele
isikule kogusummas 19 383 krooni.
Määrati juulikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele
isikule kogusummas 18 816 krooni.
Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused kahekümne kahele isikule kogusummas
11 336.30 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümne kaheksale
isikule kogusummas 13 985.45 krooni.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 3708
krooni.
Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 8000
krooni.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus
ühele isikule.

Päikseline Sangaste
Rukkimaarjapäev
15. augustil tähistasime Sangastes
Rukkimaarjapäeva. Kell 11 anti start
II Rukkihundi Rahvajooksule koos
kepikõnniga. Starti läks 13 jooksjat
ja 46 kepikõndijat. Ees ootas 9,1 kilomeetrit. Meestest jõudis esimesena
finišisse Jürgen Piir, naistest Laura
Tiirmaa. Kuid tähtsam kui saavutatud
koht, oli liikumisest saadav rõõm.
Osalejaid oli väga erinevas vanuses.
Jooksjatest vanimana läks rajale
Beloona Elvet (s.1940) ja noorimana
Madis Vihmann (s.1995). Kõndijate
hulgas oli vanim Tallinnast pärit
Vilma Adusk (s.1932) ja noorimad 4
aastased oma valla poisid. Viimased
läbisid distantsi küll ema kõrval ratta
seljas, kuid tublid olid nad sellegi
poolest.
Jooksuga samal ajal alustas Sangaste Rukki Maja õuel Rukkimaarjapäeva laat. Osta sai erinevat käsitööd,
palju pakuti isetehtud kauneid ehteid,
esindatud oli puutöö. Sel aastal oli
laienenud ka koduküpsetatud leiva
valmistajate rivi – pakuti Sangaste
rukkist tehtud leiba, puuviljadega
leiba, teraleiba, köömnetega peenleiba, lihaleiba jt. Kõrvale sai rüübata

koduõlut. Leivakõrvast pakkus Karula
Lihatööstus Viljandimaalt. Ühele
maalaadale kohaselt ei puudunud
müügilt ka piimatooted (sh kohupiim
ja sõir), uba ning hernes ja püsililled.
Seega laat oli tõesti mitmekesine.
Peamiselt läksid kaubaks leib, mesi,
liha- ja piimatooted. Vähem leidsid
uue omaniku kaunid käsitööd – eks
annab ka siin tunda see kurikuulus
MASU. Kuid loodan, et toredat äraolemist pakkus päev kõikidele kauplejatele-ostjatele. Laada käigus valmis
maakonna pikim võileib, mis hiljem
ühekoos ära söödi.
Sangaste Rukkimaarjapäev ei oleks
saanud teoks ilma väga tublide kaasaaitajateta. Suur aitäh teile: Rukkihundi Rahvajooksul abikäe andnud
Mati Raudsepp oma meeskonnaga,
Taivi Rästas, Pille Sikk, Kelli Vällo,
Marit ja Keiti Gross, Marili Vihmann;
jooksu stardipaiga haldaja Sangaste
Loss; päeva vedanud Margus Ader;
helitehnika eest hea seisnud muusikamees Elektric Leo; töötubades
isetegemise rõõmu pakkunud Heili
Freimanis, Kai Jääger ja Merike Tiimann; lastega tegelenud Kaia Kõiv;

Kodanikualgatusest ja julgusest
Hea vallarahvas on kindlasti juba
kuulnud, et 16. augustil toimus esimesed Sangaste valla meistrivõistlused võrkpallis ja tänavakorvpallis.
Korraldamistahe ja algatus tuli valla
noorte poolt, kes suviti Sangaste
lasteaia taga usinasti palli mängivad.
Taoline ettevõtmine kinnitab, et me
ei saa midagi peale suruda ega teha
kohustuslikus korras, sest siis need
asjad lihtsalt ei õnnestu. Peab olema
tahe ja valmisolek midagi teha ja
muuta. Nii on rahul kõik osapooled
– noored, kes väga vinge ettevõtmisega hakkama said, lapsevanemad
– kes võivad uhked olla oma järelkasvu tegevuse üle, pealtvaatajad
jne. Noored ei ole hukas, kui viidata
ühe poplaulu refräänile. Mina olen

küll õnnelik ja uhke, et meie valla
noorem generatsioon oskab ise teha
ja vastutada.
Meistrivõistluse korraldamise eest
tahan eraldi tänada Madis ja Mikk
Vihmanni, kes olid idee algatajad
ning peaorganisaatoreid, võistkond
„Kollased“ liikmeid, Ragnar Vällot,
kes võimsa ja enneolematu autasustamispjedestaali ehitas, Rait Elvetit, kes vapralt ja väsimatult pikka
võistluspäeva juhtis. Kuuetunnisel
võistluspäeval osales kuus võrkpalli
ja neli tänavakorvpalli võistkonda.
Suur tänu Mati Raudsepale, kes tegi
terve päeva rasket kohtunikutööd ja
jõudis veel tänavakorvpallis auväärse
kolmanda koha saavutada. Medalite
ja karikate ostul aitas Sangaste Valla-

Keeni kooli tegemised
Järjekordne kooliaasta hakkab kohale
jõudma. Rõõm on tõdeda, et 57 õpilast 140st lõpetasid õppeaasta hästi
ja väga hästi, neist 19 kiituskirjaga.
Üks nende hulgast, Lenna Hainsoo,
õppis põhikooli vältel ainult väga
headele hinnetele ja lõpetas kooli
kiituskirjaga.
Loomulikult on võimalik veelgi
paremini, miks mitte ei võiks see
arv olla pool ja veelgi enam õpilaste arvust. Kuid peame seda hetkel
heaks tulemuseks, sest tänane hindamissüsteem ei võimalda hinnata
õpilaste individuaalseid võimeid,
vaid kehtib kõigile üks hinde skaala.
Muret teevad aga õpilased, kelle suhtumine õppetöösse jätab soovida ja
selle tulemusel on ka tulemused mitterahuldavad. Põhikooli lõputunnistusele tuli kolmele õpilasele kanda
mitterahuldav hinne. See raskendab
valikuvõimalusi edasi õppimisel. Üks
õpilane jäi klassikursust kordama.
Taseme näitajaks on ka vabariiklikud
tasemetööd, mida teostasid 3. klass
eesti keeles ja matemaatikas, 6. klass
eesti keeles, matemaatikas ja inimeseõpetuses. Tulemustega jäime
rahule, aga alati saab veel paremini.
Koolielu ei ole pelgalt õppimine.
Tegevusi jätkus igaks päevaks ja

iga ühele, kes seda soovisid. Kolm
segarahvatantsurühma tantsisid läbi
õppeaasta, kaks vanemate õpilaste
rühma tantsisid ennast üldlaulu- ja
tantsupeole. Väiksemaid lihtsalt ei
võetud. Aitäh juhendajatele õpetajatele Tiina Kukele ja Maie Villale!
Spordis olid meie õpilased mitmetel aladel esimesed. Häid sportlikke
saavutusi maakonna tasemel näitasid
Rasmus Kirsimäe ja Tormi Oja. Korvpallipoisid olid visad treenijad ja ka
tulemused olid head. Rahvastepallis
esindasid tüdrukud maakonda piirkondlikel võistlustel Võrus. Nende
juhendajateks olid õpetajad Eve Karimõisa ja Gunnar Sarapuu.
Näitering rõõmustas toredate etendustega kogu kooliperet jõulude ajal
ja kevadel. Näitlejate juhendamiseks
leidis aega
õpetaja Maire Roio.
Laulutüdrukud õpetaja Anu Varese
juhendamisel esindasid valda piirkonna lauluvõistlusel ja esinesid kõikidel koolipidudel. Väga populaarne
oli kokandusring, millest võtsid osa
nii tüdrukud kui poisid. Kärol Villemson – Toomemägi võitis maakonna
olümpiaadi kokanduses ja esindas
meie maakonda vabariigis. Juhendajaks õpetaja Kai Jääger. Loetelu
saavutustest võiks veelgi jätkata, aga

meeleolukad esinejad Pühajärve
Noorte Puhkpilliorkester, Ilmar Tiideberg, tantsurühm “Rõõmurullid”,
regilauluansambel
“Koidutähed”;
pikima võileiva valmistamisel kaasa
löönud “Daamideklubi” ning ühenduse “Kadrid” liikmed ja kohalikud
perenaised; asendamatu autojuht ja
abijõud Vello Vernik; üldorganiseerimisega aidanud Merle Tombak;
telgialustega varustanud Sangaste
Vallavalistus ja Hummuli Noortekeskus ning meid oma õuele lubanud
ja laudade toolidega varustanud AS

Silva-Agro pere.
Palju abi oli ka toetajatest, kes raskel
majanduslikul ajal leidsid võimaluse
abikäe osutada: Kohaliku Omaalgatu-

se Programm (koordinaator Valga Maavalitsus), Silva-Agro, Baltic Agro, A. Le
Coq, Elion, Eesti Pagar, Leibur, Otepää
LT Edgar, E-piim, Tere, Raadio Elmar,
Raadio Ruut.

Täname kõiki jooksjaid, kõndijaid,
laadal kauplejaid ja üritust uudistama
tulnud külalisi.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
KATI VELNER,
MTÜ Kodukant Sangaste

valitsus, auhinnad pani välja Sangaste Linnas, Silva-Agro, Rein Männiste,
Sanwood ja Ruante. Aitäh firmadele,
kes te raskel ajal leiate võimaluse
noorte ettevõtmist toetada.
Rändkarikas võrkpallis jääb aastaks
võistkonnale „Kollased“ koosseisus
Kelli Vällo, Marili Vihman, Marit
Gross, Rait Elvet, Marjan Pavlovitš,
Kristo Koik ning tänavakorvpalli karikas võistkond „Sangastele“ koosseisus Margo Toom, Janek Paramonov,
Keijo Puudist.
Rändkarikas eeldab, et 2010. aastal
toimuvad taas Sangaste valla meistrivõistlused.
Siinkohal on sobiv meenutada ja
tänu avaldada MTÜ Kodukant Sangastele ja Kati Velnerile, kes organiseeris juba teist aastat rukkimaarjapäeva, mille raames toimus Rukkihundi
Rahvajooks, laat ja muu vahva tege-

vus. Uskuge, taoline ettevõtmine ja
sellele eelnev on väga mahukas ja
aeganõudev töö, millega Kati Velner
oma väikese tütre kasvatamise kõrvalt imehästi hakkama on saanud.
Usun, et need ettevõtmised on
alles algus meie kodanikualgatuse ja
koostöö vallas. Kõik see tõstab meie
enese ja kodukoha väärtust ning
väärikust.

lõpetame siinkohal ja püüame seada
eesmärke tulevaks õppeaastaks.
Ees ootab meil väga huvitav
uus õppeaasta. Oleme ühinenud
Comeniuse projektiga, milles osalevad koolid Leedust, Lätist, Poolast,
Itaaliast, Türgist ja Eestist meie kool.
See tähendab seda, et meie õpilased
külastavad eelpool nimetatud riike ja
meie võtame külalisi vastu 2011. aastal. Meie kool vormistati ka SA Innove
Karjääriteenuste
Arenduskeskuse
koostööpartneriks. Selles on meie
roll testida karjääriteenuste kvaliteedi
tagamist ja tagasisidestamise süsteemi väljatöötamist kooli tasandil. Karjäärikordinaatori ametit hakkab täitma õppealajuhataja Saima Tell, kellel
on sellel alal juba mitmeaastased
kogemused. Õpilastele tagab see aga
laiema ametitega tutvumise võimaluse, mis aitab kaasa kooli lõpetamisel
edaspidise õige valiku tegemisel.
Eeloleval õppeaastal esitame 1.
oktoobriks sisehindamise aruande
ja meie kooli tööga tuleb tutvuma
REKK-i poolt määratud nõustaja.
Püüame säilitada õpilaste hulgas
populaarsemate ringide tegevuse.
Muusikakool jätkab oma tööd, võimalus on ka uutel õpilastel alustada
õppimist.
Pikapäevarühmadest
hakkab tööle kaks rühma. Pikapäeva
toitlustamine saab toimuma aga lastevanemate kulul.

Õppetöö toimumises suuri muudatusi ei tule. Bussiringid sõidavad ikka
vanaviisi.
Loodame, et uuel õppeaastal
parandame igal alal oma tulemusi,
hoiame oma koolimaja ja oleme üks
suur sõbralik pere.
Selleks soovin, et vanemad leiaks
aega oma laste toetamiseks ja nendega lihtsalt rääkimiseks. Ära jäta
last üksi oma koormaga, tahab ju
igaüks olla kõige parem. Õpilased,
võtke ennast kokku ja tehke nii, et
õppeaasta tuleks rõõmuderohke ja
muredeta.

MERLE TOMBAK

Teade!
MTÜ Sangaste Kihelkonnamuuseumi
Selts korraldab Harimäele, vaatetorni
lähistele mälestuskivi avamise

6. septembril kell 14.00.

Kivi paigaldatakse mälestuseks
neile, kes asutasid 1922. aastal Arimäe Haridusseltsi.
Olete oodatud!

direktor DIANA SARAPUU

KEENI PÕHIKOOLI
TARKUSEPÄEVA AKTUS
1. septembril 2009 kell 10.00
spordisaalis
Bussiringid alustavad 9.00 eelmise
õppeaasta sõidugraafiku alusel.
Kooliks ettevalmistusklass alustab
2. septembril kell 8.
Parandus eelmise Otepää Teataja
artiklile „Suveotsa kõnelemised“.

On tekkinud eksitus nime kirjapanekul. Noortekeskust kujundab Sanagste
valla kodanik ja hea koostööpartner
Kristel Nämi.

Palume vabandust eksituse pärast!
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Valimisliit Otepää

Armas otepäälane!
Teeme Otepää korda, et ta oleks Eesti Vabariigis eeskujuks oma innovaatilisuse ja
kodanikusõbralikkusega. Kus oleks hea elada nii noorel kui vanal. Et otepäälane olla oleks ”uhke ja hää!”
MEIE TEGEVUSSUUNAD:

Toetavad:
Jaanus Raidal

Peeter Holts

Viive Reinsoo

Vello Iir

Aare Matt

Rein Vikard

Orvo Muisto Kristjan Luoma

Laupäeval, 19. septembril Otepää keskväljakul SUUR

Valdur Siilbek

Arno Uprus

Frants Seer

Georg Stavitski

Peeter Vassil

Raivo Teder

Tiit Pohla

Meelis Must

Tõnu Kull

Toivo Stepanov

turu-laadapäev “Kuldne Sügis”.

Algus kell 9.00, lõpp 15.00.

Kell 11.00-15.00 laada show-programm:

Turu muusikud, Otepää tegijad, suur loterii – peavõit lammas.
Sõna võtab Jaanus Raidal.
Turupäeva korraldavad: Valimisliit Otepää ja Otepää Naisselts.

Kohapeal toimub SUUR kauplemine. Lai valik kõigest kõigile!
NB! Tasuta supp ja pannkoogid.
Kauplejate eelregistreerimine: Ene Raudsepp, 5615 3357 ja Riita Aader, 5332 6679.

REKLAAM
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Hea valija! Tutvustame Sulle neljas Otepää Teataja
numbris Otepää SDE nimekirja ideid, kuidas valla elu paremaks muuta.
Tänases artiklis jagame oma mõtteid valla juhtimise teemal.

Ettevõtjana tean, mis on hea majandamine. Lähiaastate
valla eelarve saab olema pingeline. Seda olulisem on
eelarvevahendite arukas kasutamine. Valla eelarve
peab olema läbimõeldud, õiglane ja süsteemne.
Halduskulud tuleb hoida range avaliku kontrolli all.
Indrek Tiido

Ivika Nõgel

www.sotsdem.ee

Valla juhtimine on professionaalsust nõudev töö.
Leiame, et vallavanema ametikoht ei tohi olla poliitiline.
Vallavanemaks tuleb konkursi teel leida kogemustega
juht, kes suudab oma meeskonnaga pakkuda vallarahvale kvaliteetset avalikku teenust ning saavutada volikogu poolt seatud strateegilised eesmärgid.

Otepääl on oluliselt suurem
potentsiaal kaasata euroraha
valla arendusprojektidesse.
Meie meeskonnal on oskusi
ja teadmisi, kuidas tuua olulist
lisa Otepää valla eelarvesse.

Täna tunneb suur osa Otepää
valla elanikest, et tema arvamus ei huvita kedagi. Usume,
et omavalitsus teeb parimad
otsused, küsides valla kodanikelt nõu ja tagasisidet. Tahame käivitada järjepideva
koostöö külavanemate ja
linnaosavanematega,
luua
ettevõtjate ümarlauad ning
noortevolikogu.

Valla tulubaasi saab tõsta ka
Otepää valda registreeritud
elanike arvu suurendamise
abil. Meil on mõtteid, kuidas
motiveerida siin kinnisvara
või eluaset omavaid elanikke
Otepääle sisse kirjutama.

SDE Otepää nimekirja kuuluvad Tiimar Laine, Indrek Tiido, Ivika Nõgel, Magnar Freimuth, Erki Saar, Merle Anton,

Otepää vald ei lõpe linna
piiril. Tahame oluliselt tugevdada sidet külade ja vallavõimu vahel, käivitades
vallaametnike regulaarsed
kohtumised külaelanikega.

Kuno Oja, Jaak Eensalu, Grete Kõiv, Mati Lüdimois, Juhan Seer, Pille Villems, Ahto Saar, Tarmo Aavola.

Tule kaasa!
2009
18. oktoober

EESTI KESKERAKONNA PLATVORM
VALLAVOLIKOGU VALIMISTEL OTEPÄÄ VALLAS
Otepää vajab vahetust! Otepää vajab uusi juhte!
Aus, korruptsioonist rikkumata ja õiglane võim Otepää valda!
Rahvas, mitte kitsas ärimeeste vennaskond, otsustagu koduvalla asju!

Eesti Keskerakonna sihiks on turvaline euroopalik heaolu riik, mille aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna
keskne poliitiline eesmärk. Ka meie valijate sihtgrupp on keskklass, kuhu kuuluvad nii intelligentsi kui oskustööliste, talunike, ettevõtjate,
arstide, õpetajate, politseinike, kunsti inimeste, muusika ja kirjandusala esindajad. Need on inimesed, kes seavad eesmärgiks teenida oma
perele ülalpidamist ausalt ja oma erialaste teadmiste, kogemuste ning oskuste rakendamisel.

Meie eesmärgiks on tasakaalustatud ja stabiilne Eesti, kus meil kõigil oleks hea elada.
Kindla tulevikuga kodu, uued töökohad
1.Muudame vallajuhtimise rahvale arusaadavaks, läbipaistvaks ja juhindume kõikide tähtsate otsuste tegemisel eelkõige vallaelanike tahtest.
2.Valla üldplaneering kehtestatakse vallakodanike enamuse heakskiiduga.
3.Kehtestame üks kord kvartalis volikogu istungil vallakodanikele vaba mikrofoni tunni, kus kodanikud saaksid volikogu liikmetele oma arvamust avaldada.
4. Töötame välja uute töökohtade loomise süsteemi ja kaasame selleks Euroopa struktuurifondide vastavaid toetusi.
5. Tallinna eeskujul hakkame Otepääl looma sotsiaalseid töökohti.
6. Töö kaotanuile loome efektiivse täiendõppe koolitusprogrammi.
7. Loome noorte kodukohta tagasipöördumist toetava sihtkava.
8. Iga külakeskusele üldkasutatav interneti punkt.
9. Seisame kooliõpetajate, lasteaiakasvatajate, lastespordi treenerite, arstide, sotsiaalooldajate, kultuuritöötajate huvide eest.
10. Kindlustame vallavolikogu ja vallavalitsuse võimu lahususe – volikogu liige ei tohi töötada vallavalitsuses ega valla allasutuste juhina. Iga volikogu liige annab
vallakodanikele aru oma tööst valijate ees.
Solidaarne, üksteist toetav koduvald
1.Toetame Tallinna kogemustele tuginedes eakatele hinnatõusu kompenseerimist.
2. Maksame perekonnale laste sünnitoetust ja lastele sünnipäevaraha.
3. Kooliaasta algul maksame koolimineku- ehk ranitsatoetust.
4.Eelistame kodulähedast hoolekannet, haigete vanurite kodupõetust.
5.Maksame vallakodanikele matusetoetust.
Turvaline koduvald
1.Toetame öise alkoholimüügi keeldu.
2.Toetame vabatahtliku tuletõrje tegevust, loome vabatahtlike päästereservi.
3.Arendame edasi organiseeritud naabrivalve süsteemi.
4.Kindlustame linna tänavate ja valla teede korrashoiu nii suvel kui ka talvel.

KUULUTUSED

28. august 2009

11

ALUSTAME TREENINGUTEGA
UUT HOOAEGA
7.septembril!

Esmaspäev 18.00 pilates (algajad)
19.00 vesiaeroobika
Teisipäev

19.00 shaping

Kolmapäev 18.00 pilates (edasijõudnud)
Neljapäev 19.00 shaping
OF

“ T U L I NE S U L A N E ”
MTÜ Otepää Aianduse ja
Mesinduse Selts annab teada

4. septembril alustab tööd
Otepää AMS mahlapunkt.

suitsutab, keedab, grillib, aurutab, küpsetab, kuivatab,
põletab prahti.
Kaal 120 kg, hind 4500 kr.
Tutvu Otepääl Techne hoovis või tel. 5089 416, 7668 292.

ÕUNTEST MAHLA PRESSIMINE
igal nädalal R ja L 10-15
J.Hurda 5, Otepää.
Vajalik eelregistreerimine tel. 7655 765

FIE Helmo
Mertens

Otepääl
registreerib uusi

1.- 2. september, kell 9-16.

kursustele.

Luuhõrenemine ehk osteoporoos on tõsine haigus,
mis esineb eriti sageli üle 45aastastel naistel.
Haigust on võimalik ennetada.

Tel.
5648 1462

Hooli sinagi endast!

vanuses 20-50 a.
Oma initsiatiivil vajalik omandada
tööriista-, autoremondi lukksepa,
diagnostiku kategooriad.
Kandideerimiseks palun saata
oma CV: toffer@toffer.ee.
Kontakttelefon 5669 6909

JOHANNA SIIM

21.01.1915-07.08.2009

ENDLA TOMSON

03.11.1933-06.08.2009

Sõbralikku ning vallatut
pinginaabrit ja klassiõde

Südamlik kaastunne Boris
Sarvinile perega kalli

URSULA HURTA

kaotuse puhul

mälestavad Aino ja Virve

VÄINO UUEDA
Perekonnad Sepp ja Tämm.

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Anda üürile 2-toaline möbleeritud
korter Sihval. Tel. 53 732 788.
Korralik üe 50a. mees üürib toa.
5397 6423

Otsime lapsehoidjat Otepääl, töö
argipäeviti kl. 17.00-20.00.
tel: 5207 059

Otepääl üürile anda 2-toaline
kõigi mugavustega korter septembrikuu alguses. Tel. 7348 470,
5020 797.

Noor ema väikese lapsega tahab
üürida soodsat möbleeritud korterit Otepää linnas. Kõik pakkumised oodatud tel 5652 212 või
meilile: katy7890@hot. KIIRE!

Võru kalapoe kalaauto jälle igal
neljapäeval Otepääl 12.00-13.30,
Nõunis 14.00, Sihval 15.10, alates
10. septembrist.
Kortsnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents olemas. Telef.
5345 9609

Juulis Otepääl kaduma läinud
kilpkonn. Leidjale vaevatasu. Tel
522 6234.

mööblitisleri

autoremondi meistri

OÜ Savekate otsib Tehvandi
Spordistaadioni ehitusobjektile
abitöölist. Tel: 5076 559 Varmo

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597
Välja üürida 2-toaline mug. korter.
5820 0871

Heina müük. Telef. 5399 8661

Ettevõte Pukas võtab tööle
vanuses 20-50 a.
Mööblivisandist valmistada joonis,
joonisest valmistada mööbel.

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 423

Vajatakse lapsehoidjat 1,9kuusele
poisile Sihval! Tasu kokkuleppel.
5652 212 või katy7890@hot.ee.
KIIRE!!!

Registreerimiseks helista 765 5049.
Mõõtmine on tasuta ja tehakse kannaluust!

Müüa kuivad pliidipuud 20cm,
25kr/kott. Vedu tasuta. 5344 6470

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
330 kr/rm, kask 380 kr/rm). Hind
koos veoga, koorem 6 rm. Tel.
5394 6271.

õpilasi algavatele

Otepää Apteek
Lipuväljak 12

Elektri- ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, muru niitmine.
www.mano.ee Tel. 5208 970

Pakun kruusa, liiva, killustikku
koos veoga, samas müüa lõhutud küttepuid 50 cm. Tel. 5291
256

Autokool

Tule luutihedust MÕÕTMA!

Otepää Kultuurikeskuses
07.09.2009.a. kella 10.00-12.00
kasutatud riiete müük. Kaup
Norrast.

KUULUTUSED

LINDA VESTERSTEIN

Müüa boiler, 150-200 turismiettevõttele. 5820 0871

16.12.1911-17.06.2009

ELLA JASKA

24.06.1930-26.06.2009

Üksi seisan akna juures,
ära oota, jääb vaid küünlaleek.

Kallis abikaasa, isa ja vanaisa

MADIS KÕIV

15.11.1943-01.09.2008
mälestavad 1. surma-aastapäeval lesk ja lapsed peredega.

Tänuavaldus

REGINALD KRIISA
21.10.1926-09.08.2009

Oleme tänulikud Otepää kiirabile, perearsti õele Heli Linnamägile ning kõikidele headele
inimestele, kes olid meile toeks
leinas
IVAR-MIKK TEDERI
lahkumisel.
Lesk ja lapsed peredega

ALFRED TEDER

06.05.1924-06.08.2009

Kauaaegset sõpra, pillimeest, naabrit

HEINO MÕTTUST

26.02.1930-27.08.2008

meenutavad ja süütavad küünla
Enn, Ally, Marika pere ja Hanno R.

REKLAAM

12

28. august 2009

Tagasivaade tehtule
Aivar Nigol
Viimase nelja aasta lühikokkuvõte võiks olla järgmine:
poliitiline mudamaadlus, umbusaldamised ja ebastabiilsus.
Vahel on olnud tunne, et liigume ühe sammu edasi ja kaks
tagasi või siis ühest kraaviservast teise. Vaatamata kõigele
oleme siiski suutnud vankri hoida teel ning Otepääd edasi
arendada.

Volikogu liikmed: Evi Lill, Luule
Saar, Aivar Nigol, Andres Arike,
Alar Arukuusk ja Enn Sepma
teevad ülevaate tehtust.

Uus üldplaneering

Palju on räägitud, et Otepääl on raske ehitada, kirutud
karme tingimusi ja Loodusparki. Selle leevendamiseks
ning reeglite täpsustamiseks on ühe olulise eesmärgina
püstitatud uue üldplaneeringu kehtestamine. Hetkel ei ole
küll uus üldplaneering lõplikult kaante vahel, kuid suurem
töö on õnneks selle kallal juba tehtud.

Sport on Otepää tugevus
Alar Arukuusk
Otepää spordiklubides toimub jätkuvalt heal tasemel noortetöö. Positiivsena on hea
märkida, et on säilinud noortespordi rahastamine, spordialade valik on laienenud, uute
aladena on kanda kinnitanud iluvõimlemine ning jalgpall, taas on alustatud kergejõustiku
treeningutega.
Traditsiooniliselt oleme tugevad talialadel, kus tublilt tegutsevad Karupesa ja Zahkna tiimid.
Näiteks võitis Otepää valla koondvõistkond esimest korda Eesti Maatalispordimängude ajaloos
suusatamises esimese koha. Valla toel on igal vallaelanikul võimalik tasuta kasutada Tehvandi
treeningrajatisi. Pidevalt hooldatakse Otepää-Kääriku spordirada, mis tagab hea võimaluse
rulluisutajatele- ja suusatajatele, jalgratturitele ning talvel suusatajatele.
Kooliõpilastele on tagatud head sportimisvõimalused Otepää spordihoones ja Pühajärve
põhikoolis. Tänu spordiklubidele on treeningtöö olnud kõikidele huvilistele tagatud ning noori
juhendavad atesteeritud treenerid.
Noortespordi rahastamiseks on käesoleval aastal vallavolikogu kehtestanud nn pearaha
jagamise korra, mis kindlustab, et iga noorte treeningrühm saab arvestada valla rahalise toega.

Kulutusi sotsiaalvaldkonnale
tuleb suurendada
Andres Arike, Evi Lill

Tehes tagasivaate viimase nelja aasta arengule sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonnas, võiks positiivsena esile tuua Otepää
tervisekeskuse ja päevakeskus-hooldekodu ühendamise ühtseks
asutuseks, Otepää tervisekeskuse ja hooldushaigla ruumide remondi
ning tütarlaste emakaelavähi vastu vaktsineerimise toetamise
alustamise. Jätkuvalt makstakse sotsiaalselt vähekindlustatud
peredele toetusi.

Järgmise nelja aasta jooksul ellu viidavad ideed

Palju on räägitud Otepääl Tartu tänava äärse vana haiglahoone
kasutusele võtmisest. Tänaseks on selge, et meditsiinilistel
eesmärkidel ei ole võimalik maja kasutada, kuna selle tuleohutuse
klass ei vasta nõuetele. Seetõttu on plaan ehitada tervisekeskuse
hoonele kolmas korrus ning suurendada voodikohtade arvu, mis
jaguneksid hooldushaigla ja hooldekodu vahel. Samuti peame läbi
viima struktuurse muudatuse hoolealuste suhtes: edaspidi asuksid
hooldushaiglasse meditsiinilist järelvalvet enam vajavad patsiendid
ja hooldekodu muutuks pansionaadi tüüpi elamiseks neile, kelle
medteeninduse vajadus on väiksem. Oleme esitanud vastava
projekti taotluse ning loodame rahastusele nii Euroopa Liidust kui ka
vallaeelarvest projekti omaosaluse katmiseks.

Plaanis on soetada digiröntgen

Tervisekeskuse kõige suurem vajadus on hetkel digiröntgeni järele.
Digiröntgeni olemasolul saab raviarst pärast ülesvõtte tegemist juba
mõni hetk hiljem seda oma tööarvutist vaadata ning vajaduse korral
konsulteerida eriarstidega väljaspool Otepääd.

Toetame emakakaelavähi vastu vaktsineerimist

Maailmas on 27 riiki ühinenud emakakaelavähi vastu vaktsineerimise
programmiga. Kahjuks Eesti riik veel nende hulka ei kuulu. Otepää vald
on astunud esimesi samme selle haiguse vastu võitlemisel, esmajoones
tuleb tänada meie perearste. Kõrge hinna tõttu võib vaktsineerimine
osutuda peredele ülejõu käivaks: üks vaktsiini kogus maksab 1700
krooni ja poole aasta jooksul tuleb teha kolm vaktsineerimist.
Dr Evi Lille eestvedamisel oleme liitunud vaktsineerimisprog
rammiga. Hetkel tasub 2/3 vaktsiini maksumusest vald ja 1/3 iga
vaktsineeritava tütarlapse pere. Oleme kindlal seisukohal, et tulevaste
emade tervis on meile tähtis ning vald peab ka tulevikus noorte tervise
eest hea seisma.

Teedeehitus

Võime uhkust tunda, et Otepää linna suubuvad maanteed
on rekonstrueeritud. Sellesse perioodi jäävad Rõngu ja
Kanepi suunas sissesõitude väljaehitamine, valgustuse
rajamine ning kergliiklusteede ehitus. Lõpuks valmis ka
linnast võrgurajoonini kulgev kõnnitee, mis oluliselt muutis
jalakäijate liiklemise sellel lõigul ohutumaks. Alustatud on ka
Valga suunas kergliiklustee ja valgustuse väljaehitamisega.

Turism ja üritused

Viimase nelja aasta perioodi jääb Otepää bussijaama
ja turismi külastuskeskuse valmimine, keskväljaku
väljaarendamise lõpetamine ning Pühajärve pargi ja rannaala valmimine.
Otepää
tuntus
on
kasvanud
rahvusvaheliste

spordiürituste
korraldajana.
Tänu
uue
lasketiiru
valmimisele saime suurepäraselt hakkama Suvebiathloni
maailmameistrivõistluste korraldamisega. Tehvandil valmis
uus K90 hüppemägi, mis on eelduseks suusahüpete ja
kahevõistluse rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks.
Hüppetorni rajamisega sai Otepää ka vaatetorni. Alustatud
on Tehvandi staadionikompleksi väljaehitamisega.
Selle aasta suursündmuseks oli vaieldamatult Eesti lipu
125. sünnipäev.

Eelarve

Otepää valla eelarve on olnud üles ehitatud
konservatiivsusest lähtuvalt: kulutada saab ainult
olemasolevat raha. Valla laenukoormus on olnud mõistlik.
Võetud kohustused on suunatud valla arenguks oluliste
projektide ja objektide kaasrahastamiseks. Näitena võib
tuua koolimajade ja lasteaedade rekonstrueerimised,
teedeehitused, vee- ja küttemajanduse.

Valla juhtimine

Oma plussiks loeme järjepidevust ja leppimatust
passiivsuse ning ükskõiksusega.
Tänapäeval peab üha enam tegelema arendustegevuse ja
projektide kirjutamisega. Oleme alustanud mitmete oluliste
projektide ettevalmistustega: valminud on kultuurikeskuse
ja raamatukogu rekonstrueerimiste tehnilised projektid, käsil
on Linnamäe Ajaloo Teemapargi projekteerimine, koostöös
kolmanda sektoriga jätkatakse Sihva seltsimaja arendust.
Vallavalitsuse töökorraldus ja infovahetus on paranenud.
Positiivne on ka valla kommunikatsioonijuhi ametikoha
moodustamine, et tutvustada vallas toimuvat. Tänuväärne
on Ülle Kübarsepa töö kohaliku reporterina.

Hea haridus tagab edu
Aivo Meema
Otepää gümnaasium ja koos sellega ka
kohalik haridus on viimase nelja aastaga
täiustunud nii sisult kui vormilt. Kohalikud
noored koostöös oma tublide juhendajatega
on tõstnud meie kooli Eesti edukamate
pingeritta. Head tulemused riigieksamitel ning
vabariiklikel konkurssidel on kindel mõõdupuu,
et Otepää gümnaasium on Valgamaa parim,
seega igati jätkusuutlik.

Gümnaasiumi 100. sünnipäev

Aastal
2007
tähistasime
oma
gümnaasiumi-hariduse 100. sünnipäeva
– oleme üks vanemaid ja tuntumaid Eestimaa
koole. Selle aasta lõpuks saab ring täis meie
koolihoonete välisel ilmestamisel. Praeguseks
on Otepää kooli juures kaasaja nõuetele
vastav õpilaskodu, renoveeritud muusikakooli
hoone, mille seinte vahel tegutseb üha
täienev koolimuuseum ja erivajadusi silmas

pidav toimetulekuklass ning heas korras
olev algklasside õppekorpus. 1961. aastal
valminud õppehoone saab lähikuudel täiesti
uudse ilme ning tehniliselt kaasaegsed
õppimistingimused. Meie ajalooliselt tähtsast
haridustemplist on kujunemas vallale oluline
keskus.

peaaegu et polegi. Viimane on tõestus ka
mitmekülgsest huvitegevusest nii kooliseinte
vahel kui väljaspool neid.

Huvitegevus

Õpilased on muutunud teadlikumaks ja
eesmärgistatumaks. Nad võtavad julgelt
sõna nii kohaliku elu kui ka Eestimaa
probleemide
küsimustes.
Valgamaa
innovatsioonikonverentsi raames korraldatud
esseekonkursil oli rohkearvuline osavõtt ning
julged sõnavõtud. Meie noor näeb ümbritseva
elu võlusid ja vaevasid ning oskab ka nõu
anda. Ta suudab oma elu planeerida, viimast
tõestab kas või tõsiasi, et üha rohkem meie
noori suundub õppima kutseharidusse, sest
sel on kindel tulevik. Edumeelsust tõestab
ka järjest arenev õpilasesinduse tegevus, kes
julgelt on koolielus kaasa rääkima hakanud.

Kaasaegne
maailm
nõuab
noortelt
innovaatilisust ja esitab uusi väljakutseid.
Nii on Otepää gümnaasiumis saanud
viimastel aastatel hoo sisse meediaklass.
Taas ilmuma hakanud koolileht Otu Tungal
ning aastakümnete tagant uuesti tegutsema
hakanud kooliraadio on Eesti edukaimate
hulgas. Viimasel laulu- ja tantsupeol oli
meie kool esindatud suure osalejaskonnaga
mitmete kollektiividega - see tekitas mulje, et
neid õpilasi, kes ei laula, tantsi või ei mängi
mõnd orkestripilli, Otepää gümnaasiumis

Otepää kultuur on rikas
Luule Saar
Peame oluliseks, et oleme suutnud toetada isetegevusringide ja rahvakultuurikol
lektiivide tegevust. Oleme tasustanud võimaluste piires ringi- ja kollektiivijuhte.
Kolmanda sektori projektitaotluste puhul oleme vallaeelarvest toetanud nõutavat
omaosalust.
Tänu projektitegevusele on rahvatantsu naisrarühm ja segarühm saanud uued
Otepää piirkonna rahvarõivad.
Otepää Aiandus- ja Mesindusselts ning Naisselts on palju aidanud vallas erinevaid
üritusi korraldada, seetõttu on neid igakülgselt toetatud ürituste korraldamisel.
Märkimist väärib Otepää kollektiivide esindatus viimasel laulu- ja tantsupeol.
Näiteks kooride osas moodustasid lauljad peamise Valgamaa esinduse. Samuti
pääsesid tantsupeole kõik need kollektiivid, kes osalesid eelvalikul. Seetõttu võib
suvise suurpeo lugeda meile eriti kordaläinuks, mis viitab kollektiivijuhtide heale
tööle.
Tänavu muutsime valla eelarvest rahastatavate kultuuritoetuse korda selgemaks
ning läbipaistvamaks. Uus kord annab täpsemad reeglid valla eelarvest raha
taotlemiseks.
Seoses uue kultuurijuhi tööleasumisega on muutunud valla poolt korraldavate
ürituste tase ja kõlapind paremaks.
Filmide näitamine kultuurikeskuses on jätkunud ning tänu soetatud uuele
helitehnikale on paranenud filmide esitlemise kvaliteet. Kultuurikeskuse
rekonstrueerimine on päevakorral.
Raamatukogude areng on samuti jätkunud: Pühajärve raamatukogu on oluliseks
külakeskuseks, Otepää raamatukogu laiendamine ning tingimuste parandamine on
eelseisva perioodi ülesanne.

Tegutsemistahe ja kaasalöömissoov
ongi viimaste aastate koolirõõmude
tähtsaim märksõna

Veemajanduse arenguga
oleme jõudnud lõpusirgele
Enn Sepma
Algatatud on hajaasustuse veeprogramm, mille
toel on valla talumajapidamistel võimalik saada abi
joogivee puurkaevu või salvkaevu rajamiseks. Ligikaudu
10 majapidamist aastas on nõnda saanud oma
joogiveeprobleemi lahendatud.
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi programmist on
Otepää Veevärk saanud projektitoetusena 48 miljonit
krooni. Projekti abil ehitatakse Otepää linna uusi veeja kanasitatsioonitrasse ning renoveeritakse vanad. Selle
tulemusena hakkavad linna torustikud ja seadmed vastama
kõigile euronõuetele. Uued vee- ja kanalisatsioonitrassid
saavad Otepääl kolm tänavat: Mäe, Sulaoja tee ja Hurda
tänav. Renoveeritakse Kopli, Tehvandi, Munamäe,
Lipuväljaku ja Hariduse tänavate trassid. Uus reoveepuhasti
rajatakse ka Keskuse küla alajaama juurde. Projekti käigus
renoveeritakse ka Keskuse küla ja Kopli tänava puurkaevud
ning Otepää linna veehaare.
Eelmisel suvel renoveeriti valla keskasula katlamaja.
Ehituseks saadi tuge Keskkonna Investeeringute keskuselt.
Linna katlamaja on saanud nõuetele vastava hakkepuidu
hoidla.

TÄNAME USALDUSE JA TOETUSE EEST!

Fotod: Maris Saar

