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Meie piirkonnas soovib volikogudesse kandideerida 194 inimest
Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla valimiskomisjonide teatel soovib neis
valdades esialgsetel andmetel kohalike omavalitsuse valimistel kandideerida
194 inimest. Kõige rohkem
on esitatud registreerimiseks kandidaate Otepää
vallas, kokku 109. Paluperas
24, Pukas 36 ja Sangastes
25.
Keskerakond on oma
kandidaadid esitanud kõigis neljas omavalitsuses,
reformierakond Otepääl,
sotsiaaldemokraadid
Otepääl ja Sangastes ning
kristlikud demokraadid on
välja pannud nimekirja Puka
vallas.

V

alimisliite on valimistele
registreeritud kokku 6, neist
3 Otepääl, 2 Paluperas ja 1
Pukas. Kõige omapärasema nimega
on Otepääl registreeritud valimisliit
“Mehed ei nuta”.
Üksikkandidaate on Sangastes 4 ja
Pukas 1.
Nelja valla omavalitsuste volikogude
liikmete arv kokku on 54. Otepääl
valitakse volikokku 19, Pukas 13 ning
Paluperas ja Sangastes kummaski 11
liiget.
Lõplik kandideerijate arv selgub
pärast 13. septembrit. Siis avalikustatakse kandideerijate nimed valdade
kodulehtedel www.otepaa.ee,. www.
palupera.ee, www.puka.ee ja www.
sangaste.ee.
Otepää vald – Eesti Reformierakond
(29), Eesti Sotsiaaldemokraatlik
Erakond (14), Eesti Keskerakond (7),
valimisliit Meie Otepää (27), valimisliit
Otepää (20) ja valimisliit Mehed ei nuta
(12).

Puka vald – Valimisliit Meie Koduvald
(18), Eesti Keskerakond (15), Eesti
Kristlikud Demokraadid (2) ja 1 üksikkandidaat.
Palupera vald – Valimisliit Toimiv
Koduvald (15), Valimisliit UUS
VÕIMALUS (8) ja Eesti Keskerakond
(1).
Sangaste vald – Eesti Keskerakond (5)
ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond
(16) ning 4 üksikkandidaati.

Valimisinfo
Kohalike volikogude valimispäev on 18.
oktoobril. Elektrooniline hääletamine
algab 8. oktoobril kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni
14. oktoobril kell 20.00. Eelhääletamine
toimub 12.-14. oktoobrini kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00.
Samal ajal toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning

kinnipidamiskohas.
Kohalike omavalitsuste volikogude
valimisteks saab e-valijakaarti tellida
kuni 17. septembri hilisõhtuni. E-valijakaart täidab sama ülesannet, mis
paberkaart, andes teada kus, millal ja
kuidas on võimalik hääletada. Seda ei
pea välja printima ega valimisjaoskonnas
hääletamiseks kaasa võtma. E-valijakaart
ei eelda elektroonilist hääletamist ega
vastupidi. Valijate nimekiri koostatakse
18. septembril ning valijakaartide saatmist alustatakse 21. septembrist.
Need kodanikud, kes soovivad valimiskasti kojutoomist, saavad vastavasisulisi avaldusi esitada vallavalitsusele
18. oktoobrini kella 16.00ni.
9. oktoobril ilmuvas Otepää
Teatajas saavad kõik kandidaadid kokku 6 leheküljel
tasuta võimaluse ennast tutvustada. Lisaks on võimalus osta
tasulist valimisreklaami.

SA Otepää Tervisekeskuse
uudised

Uus teenus – pärlpuhastus

eemaldab hambakivi ja
pigmendilaigud
Hammaste pärlpuhastus ehk soodapesu on uudne
meetod, millega saab hõlpsalt eemaldada pigmendilaike ja osaliselt ka hambakivi.
Hambakivi on süljemineraalide ja hambakatu
ladestumise tagajärjel tekkinud kiht, mida hambaharjaga tavapärasel viisil eemaldada ei ole võimalik.
Seega võib öelda, et hambakivi ja pigmendi tekkes
on süüdi suuõõne mikrofloora eripära, sülje koostises
olevate mineraalide hulk, inimese hügieeniharjumused ja ka kahjulikud harjumused nagu suitsetamine
ning liigne kohvi, tee ja punase veini joomine.
Protseduur ei ole valulik, kohati võib vaid pisut
ebamugavust tunda. Pärlpuhastus ei kahjusta hambapinda, kuid tähelepanu tuleb siiski pöörata asjaolule,
et 2 tundi pärast puhastust ei ole soovitatav süüa,
juua ega suitsetada, kuna põhjalik puhastus eemaldab
hammastelt kaitsekihi, mis taastub täielikult umbes
kahe tunni jooksul.
Hambakivi- ja pigmendiprobleemide puhul oleks
soovitatav korrata protseduuri 1-2 korda aastas.
Protseduuri tutvumishind on 200 krooni.
Registreerimine: SA Otepää Tervisekeskuse
hambaravi tel. 766 8565.

SA Otepää Tervisekeskuses tegutsevas noortenõustamise kabinetis on edukalt alanud HPV (e. inimese
papilloomi viirus) vastane vaktsineerimine, mis
kaitseb emakakaela vähki haigestumise eest.
Tänu kohalikule omavalitsusele , mille liikmed peavad tähtsaks ja hoolivad Otepää noorte
tervisest, saab 2009. aastal valla poolt rahastuse
vaktsineerimise kaks doosi, kolmanda vaktsiinidoosi
eest peab tasuma patsient ise 1700 krooni.
2010. aastal on planeeritud omavalitsuse poolt vaktsiini eest tasumine täies mahus vaktsineerimise sihtg-

rupile (12aastased tütarlapsed,kes on valla elanikud).
Kõikidele teistele vanusgruppidele pakume võimalust
vaktsineerida soodushinnaga 1700 krooni/doos.
Tee kõik, mis võimalik – tee kingitus kõige kallimale!
Parim võimalus näidata oma hoolimist pereliikmest või
sõbrast on kinkida tähtpäeva puhul vaktsineerimise
kinkekaart. Kinkekaardid on saadaval tervisekeskuse
registratuuris. Kinkekaardi väärtus on 1700 krooni ja
kinkekaart kehtib 2010. aasta lõpuni.

SEB 12. Tartu Rattamaratoni
liiklusinfo
20. septembril toimub Lõuna-Eesti
teedel Tartu rattamaraton, mis toob
kokku üle 5000 ratturi. Sel aastal
toimuvad selle sündmuse raames
esmakordselt ka Euroopa meistrivõistlused maastikurattamaratonis,
kus osalevad Euroopa tippsõitjad.
Baltikumi suurim rattaüritus toob Otepää-KäärikuPuka-Palupera-Elva regioonis liiklejatele kaasa mõningaid liiklusmuudatusi kohtades, kus rattamaratoni rada
ületab suuremaid maanteid. Valdavas osas kulgevad
maratoni 89 km ja 40 km distantsid väikese liiklusega
kruusa- ja metsateedel.
Rattamaratoni start antakse kell 10.00 Otepääl
Tehvandi Spordikeskuse staadionil ja finiš on Elvas
Tartumaa Tervisespordikeskuses.

Liikluskorraldusest 20. septembril
• Ajavahemikul kell 8.00-10.30 võib olla raskendatud

Otepäält läbisõit.
• Kell 10.00-10.20 ja 13.00-13.20 on läbisõiduks suletud Otepää-Valga mnt. (tee nr 46)
Munamäe all, 10.15-11.15 Sihva-Sangaste
mnt. (tee nr 23180) Matul, 13.00-13.40
Otepää-Pühajärve-Kääriku tee (tee nr 23195)
Otepää Aedlinna juures.
• Samuti on liikluseks suletud kõik Tartu Rattamaratoni
raja alla jäävad teed kuni kõikide ratturite läbimiseni.
Teed avatakse liikluseks vastavalt teeninduspunktide läbimiseks mõeldud kontrollaegadele järgnevalt:
Matu TP kell 11.15, Ande TP 12.30, Puka TP 13.30,
Astivere TP 15.00, Palu TP 16.30, Hellenurme TP 17.15,
Kannistiku TP 14.30.
Rohkem infot sündmusest, rajast ja registreerumisest
leiate korraldaja Klubi Tartu Maratoni veebilehelt www.
tartumaraton.ee.

Vaata ka kaarti Otepää Teataja 8. leheküljel.

OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald
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Ilmunud on Valgamaa
hariduselu aastaraamat
Valgamaa aastaraamatut on välja antud
1987. aastast ja see on ainuke järjepidevalt
ilmunud hariduselu aastaraamat Eestis.
Valgamaa hariduselu aastaraamat annab
ülevaate eelmisel õppeaastal maakonna
hariduselus toimunust. Aastaraamatut
levitatakse CD-del, mis on kasutajasõbralik.
Pdf-failile on lisatud html-versioon, mis
lubab lugejal kiiresti sisukorras liikuda teda
huvitavale teemale. Paberkandjal saavad
raamatu kõik Valgamaa koolid. Huvilistel on
võimalik raamatut lugeda elektrooniliselt
maavalitsuse kodulehel www.valgamv.ee või
Valgamaa internetiportaalis www.valgamaa.ee.

Otepääle ehitatakse
kergliiklusteed

Riigimaanteel nr. 46 Tatra-Otepää-Sangaste
algasid septembri alguses Otepää ja VäikeMunamäe vahelise kergliiklustee ehitustööd.
Ehitustööde tellijaks on Lõuna Regionaalne
Maanteeamet.
Kergliiklustee, mis kulgeb Tehvandilt
Väikesele Munamäele, on 1,25 km pikk ja 3,5
meetrit lai ning kogu ulatuses valgustatud.
Tee ehitamiseks kulub riigil 3,3 miljonit
krooni.
Kergliiklusteel saavad liikuda jalgratturid,
jalakäijad ja rulluisutajad.
Tööde lõpetamise tähtaeg on 15. november 2009. Töid teostab Valga Teed OÜ.
MONIKA OTROKOVA

Kohaliku omaalgatuse
programmi teade
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.
Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (va linnapiirkondades),
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis
pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi
osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik
omavalitsus või riik.
Taotlused tuleb vastaval vormil esitada
projekti asukohajärgsesse maavalitsusse.
17. septembril kell 10.00 toimub programmi
infopäev maavalitsuses. Infopäevaks
registreeruda e-posti aadressil marika.
muru@valgamv.ee või telefonil 766 6137.

Järgmises Otepää Teatajas algatab
Otepää Vallavalitsus planeerimisalaste artiklite regulaarse ilmumise.
See on ajendatud vajadusest parandada
üld-planeeringu infovahetust ja algatada
dialoog planeeringute teemal.
Kõik mõtted ja ideed on teretulnud!
Otepää Vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
Otsustati osaleda sihtasutuses Innovatiivse hoone
ja elukeskkonna kompetentsikeskus.
Anti otsustuskorras Otepää Spordihoone SA
Otepää Spordirajatised tasuta kasutusse kümneks
aastaks s.o. kuni 2019. aastani (kaasa arvatud).
Anti otsustuskorras Otepää vallale kuuluv Palupera
tee korvpalliväljak MTÜ Mängu Ilu kasutusse.
Kehtestati Otepää vallas Pedajamäe külas asuva
Marsina kinnistu detailplaneering.
Kehtestati Otepää vallas Otepää linnas asuva
Pühajärve tee 8 kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu Otepää vallas Otepää külas asuva
Kirikla kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu Otepää vallas Otepää linnas asuva
Kirikumõisa 1 kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu Otepää vallas Kaurutootsi külas asuva
Oriko kinnistu detailplaneering.
Anti kinnitus projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse kohta.
Otsustati eraldada vahendeid reservfondist.
Otsustati osaleda projektis „Töölesaamist toetavate
hoolekandemeetmete arendamine Otepää vallas“ ning
garanteerida omaosalus summas 281 764 krooni.
Kinnitati Otepää Muusikakooli arengukava aastateks 2009-2012.

Otepää vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Golfi alajaama 0,4 kV maakaabelliini ehituseks ja kaablikilbi
paigaldamiseks seoses Jõhvika maaüksuse liitumisega Mäha külas Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk
Tunneli alajaama 0,4 kV F2 maakaabelliini ehituseks
ning kaabli- ja liitumiskilpide paigaldamiseks seoses
Muna 3 maaüksuse liitumisega Nüpli külas Otepää
vallas; OÜle Eesti Energia Jaotusvõrk Mardi kinnistul Garaaži kaitsme nimevoolu suurendamisega
seoses 0,4 kV maakaabelliini ja reservtoru ehituseks
ning liitumiskilbi paigaldamiseks; OÜle Eesti Energia
Jaotusvõrk Pedajamäe külas Pärna kinnistu liitumiseks väliselektrivõrguga 10/0,4 kV mastalajaama ja
0,4 kV maakaabelliini ehituseks ning liitumiskilbi
paigaldamiseks; Otepää Vallavalitsusele Tehvandi
tänava sajuveekanalisatsiooni ehitamiseks Otepää lin-

Hea maaomanik!
Kui sinu kinnistut läbib või sinu
kinnistu ääres kulgeb valla teeregistris olev tee, siis palun vaata üle
teeääred ja puhasta need vajadusel
võsast, sellega tagad tõrgeteta
lumekoristuse teedelt.
Palume üleskutset võtta tõsiselt,
vastasel korral võib rasketes ilmastikuoludes lumi jääda lükkamata või
tehnika saada viga. Loodame
koostöös hoida vallateed talvel
lumevabad ja läbitavad!
Otepää Vallavalitsus

Teade

Eesti Energia teostab 17. septembril
elektrivõrgus hooldus- ja remonditöid. Selle tõttu on Lipuväljak 13
hoone elektrivarustus kell 9.00-16.00
katkestatud.
Seoses elektrikatkestusega on
häiritud ka vallavalitsuse töö. Palume
vabandust ebamugavuste pärast!
Otepää Vallavalitsus

Leitud asjad
Otepäält ja selle lähiümbrusest on
leitud rida asju, mis ootavad Otepää
konstaablijaoskonnas omanikke. Omanikku ootavad kuus jalgratast, lapsekäru, videomakk, seljakott asjadega ja
saeketas.
Fotosid leitud asjadest vaata Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee
Otepää konstaablijaoskonna rubriigist.
Täiendav info: 765 5809
MONIKA OTROKOVA

nas; Hansaviimistluse OÜle üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää linn Pühajärve tee 28;
Hansaviimistluse OÜle autode varjualuse rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää linn Pühajärve tee 28;
UPM-Kymmene Otepää ASle palgiplatsi ja muda
komposteerimise väljaku püstitamiseks Otepää vallas
Pühajärve külas Savikalda maaüksusel; OÜle Inotex
Grupp projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Vidrike küla Kantso maaüksusele; Maario Laasile seminari- ja majutushoone rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe
küla Marsina maaüksus; Maario Laasile seminari- ja
majutushoone rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää
vald Pedajamäe küla Marsina maaüksus; Maario
Laasile sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Pedajamäe küla Marsina maaüksus; Maario Laasile
suitsusauna rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää
vald Pedajamäe küla Marsina maaüksus; OÜle Eesti
Energia Jaotusvõrk Tennisevälja 12 elamu kaitsme
nimivoolu suurendamiseks Otepää linnas; OÜle
Jaotusvõrk Mäe-Oriku maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga Kaurutootsi külas Otepää vallas; OÜle PM
House Hotell Muraka juurdeehituse püstitamiseks
asukohaga Otepää linn Valga mnt 23a;
Anti Rõngu Roil OÜle luba korraldada ilutulestik
Otepää Golfi territooriumil 07.08.09.a ajavahemikus
kl 00.00-00.05 kestusega ca 5. min; OÜle Ilutulestiku
Keskus Arnika luba korraldada ilutulestik Sokka
Puhkekeskuse territooriumil 08.08.2009.a ajavahemikus kl 22.30-24.00 kestusega ca 9 min; Moonwalk
OÜle luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Pühajärve Spa pargis 19.08.2009 kl 20.00-22.00
avalik üritus kontsert „12 suvevärvi“; MTÜle Otepää
Motoklubi luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Annimatsi Kämpingus 21.08.09-23.08.09
avalik üritus Power Camp ja ürituse osana Otepää
vallas 22.08.2009.a. suunal Otepää- Sihva-KäärikuOtepää Keskväljak USA autode paraad; MTÜle
Orienteerumisklubi Kape luba korraldada Otepää
valla haldusterritooriumil Käärikul 12.09.2009.1 kl
12.00-18.00 spordivõistlus Eesti Meistrivõistlused
orienteerumises; Rõngu Roil OÜle luba korraldada
ilutulestik Pühajärve Puhkekeskuse juures peahoone taga asuval platsil 04.09.2009.a ajavahemikus kl
22.50-22.55 kestusega ca 5 min; Jaanus Raidalile luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Otepää
linnas Keskväljakul 19.09.2009.a ajavahemikus 08.00-

PLANEERINGUD
Detailplaneeringute avalik

väljapanek

Otepää Vallavolikogu võttis oma 13.08.2009 istungil
vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kaurutootsi külas
asuva Oriko kinnistu (katastritunnus 63601:003:0931)
detailplaneeringu.
Kinnistu pindala on 11.5 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuga moodustatakse kaks elamumaa,
kaks maatulundusmaa ja üks liiklusmaa sihtotstarbega
krunti. Elamumaa kruntidele on lubatud rajada 1-5 hoone
rajamine. Suurim ehitusalune pindala on ühel kinnistul
kokku 600 m², korruselisus kuni 2 m, kõrgus kuni 8 m,
katusekalle 0-15ŗ. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et
katusekalle peab olema 15-40ŗ, et see oleks kooskõlas piirneval alal kehtestatud Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku,
Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu detailplaneeringu lahendusega ning vastav muudatus tuleb planeeringusse viia
enne detailplaneeringu kehtestamist.
Otepää Vallavolikogu võttis oma 13.08.2009 istungil
vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää külas asuva
Kirikumõisa 1 kinnistu (katastritunnus 63602:001:1701)
detailplaneeringu.
Kirikumõisa 1 kinnistu asub Otepää külas Otepää linna piiril Tartu mnt läheduses endise Kirikumõisa maal.
Kinnistu maa juhtfunktsioon üldplaneeringu järgi on
ühiskondlike hoonete maa, katastriüksuse sihtotstarve
ärimaa, pindala 1 643 m². Kinnistul asuvad maakivihoone
varemed. Planeeringuga antakse ehitusõigus ühele majutus/teenindusotstarbega hoonele, suurima ehitusaluse pindalaga 1200 m², suurima absoluutkõrgusega 151-153 m,
korruselisus kuni 3, lisaks soklikorrus. Enne hoone projekti
koostamist on kohustulik korraldada arhitektuurikonkurss,
millega määratakse täpsem arhitektuurne lahendus.
Otepää Vallavolikogu võttis oma 13.08.2009 istungil
vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää külas asuva Kirikla kinnistu (katastritunnus 63602:001:1962 ja
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
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16.00 avalik üritus laat „Kuldne Sügis“.
Sõlmiti sotsiaalkorteri üürileping kehtivusega 1 aasta.
Määrati lapse sünnitoetus 6le vallakodanikule.
Otsustati riigihanke „Otepää Ajaloo Teemapargi I
etapi projekteerimine“ pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja
valik.
Eraldati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägist 5800 krooni, et katta lapsehoiukulud teenuse osutajale Sverresson OÜle ajavahemikus
26.07-31.07.2009.a; 5800 krooni, et katta lapsehoiukulud teenuse osutajale Sverresson OÜle ajavahemikus
27.07 – 01.08.2009.a.
Määrati kolmeks aastaks SA Tehvandi Spordikeskus
nõukogu liikmeks Andres Arike, volituste alguskuupäev on 12.08.09.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine“ avatud
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan
Rõivassepp, Urmas Jaagusoo, Urmas Kuldmaa, Ülle
Veeroja, Miia Pallase.
Rahuldati hajaasustuse veeprogrammist järgmised
taotlused – Romek Luts, August Johansoo, Peeter Ein,
ei rahuldatud Lili Vaiksaare, Kalmer Tiisleri taotlust.
Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi raames Peeter
Mändla poolt esitatud aruanne; Maie-Vilma Drenkhani
poolt esitatud aruanne; Lembit Vassili poolt esitatud
aruanne.
Anti luba Tiit Pohlale paigaldada reklaamtahvel
suurusega 0,65x1m Arula külla alates 06. augustist
2009-28.veebruarini 2010.a; Teatrile Vanemuine paigaldada etenduseinfot sisaldavaid reklaambännereid
suurusega 1x6 m Tartu mnt sissesõidule ajavahemikul
01.09.2009-20.12.2009.
Rahuldati 189 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Sildfina
ntseerimislepingu sõlmimine“ avatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Ülle Veeroja, Meelis
Mälberg, Kristjan Rõivassepp, Mati Lüdimois, Urmas
Jaagusoo.
Kinnitati Otepää valla koolieelse lasteasutuse koha
kasutuse lepingu vorm.
Väljastati sõidukikaart Toomas Taluri omandis olevale sõidukile Ford Mondeo.
Väljastati taksoveoluba FIE Toomas Talurile.
Otsustati jagada Tootsi katastriüksus ja anda kinnistule
nimi; Väike-Palava katastriüksus ja anda kinnistule nimi.
Väljastati kasutusluba Raivo Pärnpuu üksikelamule

63602:001:1963) detailplaneeringu.
Üldplaneeringu järgi on kinnistu juhtfunktsiooniks
ühiskondlike hoonete maa ning parkide ja haljasalade
maa. Planeeringuga nähakse ette maa sihtotstarbe osaline
muutmine elamumaaks ja ärimaaks. Kirikumõisas asuvale kasutuseta maakivihoonele on kavas anda äriotstarve,
kõrvalasuvale haljasalale kavandatakse elamumaa krunt.
Olemasolev pastoraadi puukuur rekonstrueeritakse pastoraadi tegevuse tarbeks. Ehitusprojektide koostamisel
tuleb eskiisprojektid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
Kiriku vastas Otepää-Kanepi mnt ääres asuva katastriüksuse haljasalale on kavas rajada kolm elamumaa krunti, kus
mullatöid on lubatud teha arheoloogilise järelvalve all.
Oriko, Kirikumõisa 1 ja Kirikla detailplaneeringute avalik
väljapanek toimub 18.09-16.10.2009. Detailplaneeringute
materjalid on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad
Otepää Vallavalitsuses tööpäeva jooksul ning Otepää valla
kodulehel http://www.otepaa.ee/>_(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).
Selgitusi planeeringute kohta saab ka planeerimisspetsialistilt (Merle Anton, tel. 766 4820). Igal isikul on õigus
avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää
Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale
tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress,
kuhu soovite vastust.

Märdi külas asuva Härmaniidu kinnistu
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
Otepää Vallavalitsus kutsub huvilisi, eriti Märdi küla
elanikke Härmaniidu kinnistu detailplaneeringu eskiisi
avalikule arutelule. Härmaniidu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse korraldusega 17.10.2007
nr 2-4-637. Härmaniidu kinnistu detailplaneeringuala
asub Märdi endise veskikoha vahetus naabruses väljaspool Otepää looduspargi piire. Ala suurus on 49,79 ha.

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

asukohaga Valgamaa Otepää vald Kääriku küla Lepiku
maaüksus; UPM-Kymmene Otepää AS tootmishoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald Pühajärve küla
Saviaugu maaüksus; OÜ Uranos saunale asukohaga
Valgamaa Otepää vald Koigu küla Kopra maaüksus;
Andres Kuke puurkaevule asukohaga Valgamaa
Otepää vald Pedajamäe küla Pärna maaüksus;
Määrati projekteerimistingimused Jaanis Treesile
asukohaga Arula küla Koljako-Andrese maaüksus elamu ehitusprojekti koostamiseks; Jaanus Kivimaale
asukohaga Pilkuse küla Kellamäe maaüksus, elamute ja
abihoone ehitusprojektide koostamiseks; Rein Jeetsile
tootmishoone-katlamaja ehitusprojekti koostamiseks
Truuta küla Gaia maaüksusele;
Määrati ühekordset abiraha augustikuus 30le
Otepää valla elanikule.
Kehtestati ajutine liikluskorraldus tööpäevadel
kell 07.00-16.00 alates 01.septembrist 2009 kuni 31.
detsembrini 2009 Otepää Gümnaasiumi ümbruses
seoses Otepää Gümnaasiumi vana õppekorpuse rekonstrueerimisega.
Pikendati äriruumide, asukohaga Lipuväljak 13, III
korruse ruumide nr 301 ja numbrita otsaruumi üürilepingut Hiie Silm`iga tähtajaga kuni 31. august 2012.a.
Nimetati sihtasutuse Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskus asutamisel Otepää valla
nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks vallasekretäri
Urmas Jaagusoo.
Kinnitati valimiskulude jaotus.
Nõustuti Otepää Vallavalitsuse ja FIE Kalju Saaremäe
vahel 26.08.08.a sõlmitud teenuse osutamise lepingu
muutmisega ajavahemikuks 01.09.09.a – 31.12.09.a
seoses Otepää Gümnaasiumi remondiga.
Määrati ranitsatoetust septembrikuus 31-le Otepää
valla elanikule.
Eraldati reservfondist projekti „Go cycling trough
Vidzeme and Southern Estonia“ omaosaluse katteks
35,0 tuhat krooni.
Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodideks 01. oktoober 2009.a-30. aprill
2010 ja 01. oktoober 2010-30. aprill 2011 55 taotluse
esitanud isikut.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Otepää
valla teede ja tänavate talihooldus 2009/2010“ avatud
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus:Kristjan
Rõivassepp, Urmas Kuldmaa, Urmas Jaagusoo.
Kinnitati riigihanke „Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine“ hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.

Planeeringuga kavandatakse 20 elamumaa krunti, üks
üldmaa krunt veekogu ja kiigeplatsiga, metsaala, ühine
biopuhasti, juurdepääsuteed.
Planeeringu lahendusele on andnud seisukoha
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru Regioon, kuna ala
paikneb Otepää Looduspargi vahetus naabruses. Vastavalt
Keskkonnaameti seisukohale on planeeringulahendust
korrigeeritud. Planeeringu avalikul arutelul tutvustab planeeringu koostaja AS Artes Terrae planeeringulahendust.
Kuna planeering on valla üldplaneeringu põhilahendust
muutev, on selle vastuvõtmise otsus Otepää Vallavolikogu
pädevuses. Enne otsuste tegemist on oluline teada kohalike elanike seisukohta. Täiendav info: Merle Anton 766
4820.

Maakonna teemaplaneeringu TEADE
Valga maavalitsuses on valminud Valga maakonna teemaplaneering ”Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015”. Planeeringu konkreetne eesmärk on anda
kohalikele omavalitsustele soovitusi teenuste kättesaadavuse tagamiseks kantides ning teha ettepanekud kehtivate
normide muutmiseks või täiendamiseks, teenuste kättesaadavuse tagamiseks tehniliselt uuel viisil.
Teemaplaneeringuga tutvumine on vajalik, kuna mitmesugustest fondidest investeerimisrahade taotlemise puhul
võib osutuda vajalikuks, et taotletav objekt või ettevõtmine
oleks omavalitsuse või maakonna arengudokumentides
ära märgitud. Käesolev teemaplaneering on üks sellistest
dokumentidest.
Teemaplaneeringu avalik väljapanek on 1. septembrist
kuni 29. septembrini. Vastav teade ilmus ka 31.08.2009
„Valgamaalases“. Sel ajal on kõigil huvilistel võimalik planeeringu teksti- ja kaardimaterjaliga tutvuda maavalitsuse
kodulehel http://www.valgamv.ee või tööpäevadel maavalitsuses ning kõikides linna- ja vallavalitsustes.
Parandused, täiendused ja teised kirjalikud ettepanekud
esitada Valga maavalitsusele Kesk 12, Valga 68203 või eposti teel: info@valgamv.ee kuni 29. septembrini.

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 25. septembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Esimene koolinädal Pühajärve Põhikoolis

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

Otepää Linetants
kutsub kõiki tantsima!
Iga kuu kolmandal teisipäeval
kell 19.00 Nuustaku Pubis.
Tantsime nii algajate kui ka edasijõudnute
tantse.
Järgmine tantsimine 15. Septembril.
Täpsem info Karin, tel 52 14 683.

Otepää valla pühapäevamatkad alustavad taas

Huvijuht EVE KOSER

Osale telesaate Tähed
muusikas salvestusel!
On võimalik sõita pühapäeval, 20. septembril
Tallinnasse Kanal 2 menuka telesaate TÄHED
MUUSIKAS salvestusele. Saatejuht Mart Sander, kaptenid Tomi Rahula ja Antti Kammiste.
Salvestusel osalemine on tasuta! Ühtlasi külastame äsja avatud Eesti Vabadussammast.
Väljasõit kell 9.00 Lipuväljakult. Sõiduhind
sõltub osalejate arvust: 145 kuni 185 kroonini.
Registreerimine 16. septembrini telef. 555 44
371 või e-mailil marika.ein@mail.ee.
Kui on huvi, siis küsi julgesti lisa!
MARIKA EIN

Selgusid valla meistrid
mägirattasõidus
Pühapäeval, 6. septembril toimusid Tehvandi spordikeskuses Otepää valla meistrivõistlused mägirattasõidus.
Hoolimata vihmasest ilmast oli kogunenud palju väikesi ja
suuri võidusõitjaid.
Otepää meistriteks oma võistlusklassis tulid: Geiri Liivamägi, Karl Martin Raid, Stiiv Gunnar Vahi, Marit Meribel
Pulles, Albert Unn, Pille Riin Merilo, Mart Všistsev, Tuule
Laine, Karl Peeter Ein, Greete Poderat, Siim Lehismets,
Tiiu Kannes ja Gunnar Kruus.
Otepää vald tänab kõiki osalejaid, Oti Spordiklubi ja
eriline tänu peakohtunik Tanel Ojastele võistluse edukalt
läbiviimise eest.
Kõikide osalejate tulemused on SA Otepää Spordirajatised koduleheküljel: www.otepaasport.ee.

Valimisliit Otepää
Armas otepäälane!

TOETAVAD:

Pühapäeval, 30. augustil
toimusid Kääriku staadionil
Otepää valla meistrivõistlused kergejõustikus.
Otepää valla meistriteks
mitmevõistluse üldarvestuses tulid naistest Liis Kalda ja
meestest Egert Malts. Naistest järgnesid Tiiu Kannes
ja Teele Tiidt ning meestest
Martti Sala ja Peeter Kümmel.
Alavõitjateks oma võistlusklassis tulid:
100 m jooksus Lauri Rauk,
Martti Sala, Tõnu Birgit Kannes, Lisette Caroline Anton
ja Tiiu Kannes; kaugushüppes Ken Areng, Egert Malts,
Tõnu Ainsoo, Kätlin Mõttus,
Teele Tiidt ja Tiiu Kannes;

Peeter Holts

Aare Matt

Rein Vikard

Valdur Siilbek

Arno Uprus

Frants Seer

Georg Stavitski

Peeter Vassil

Viive Reinsoo

Orvo Muisto Kristjan Luoma

Vello Iir

Raivo Teder

Tiit Pohla

Meelis Must

Kateliina Länik

Taavo Stepanov

Eino Laul

Aivo Pärn

Silvia Lasting-Länik

Laupäeval, 19. septembril
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SUUR turu-laadapäev “Kuldne Sügis”.
Algus kell 9.00, lõpp 15.00.
Kell 11.00-15.00 laada show-programm:

KOHAPEAL TOIMUB SUUR KAUPLEMINE.
LAI VALIK KÕIGEST KÕIGILE!

Turu muusikud, Otepää tegijad, suur LOTERII – peavõit lammas.
Sõna võtab Jaanus Raidal.

Tasuta supp ja pannkoogid.

Valimisliit Otepää ja Otepää Naisselts.
Ene Raudsepp, 5615 3357 ja Riita Aader, 5332 6679.

Kauplejate eelregistreerimine:

Kogunemine kell 11.00 Otepää kiriku juurde.

kuulitõukes Ken Areng, Heiki
Ernits, Raido Mägi, Eleri Pastak, Liis Kalda ja Tiiu Kannes;
1000 m jooksus Marten Pulles, Peeter Kümmel, Hanno
Priks, Katrin Kurg, Liis Kalda
ja Tiiu Kannes ning odaviskes Lauri Rauk, Egert Malts ja
Andrus Niit.
Alla 12aastased lapsed
jooksid 400 m – kiiremateks
osutusid Birgit Kannes ja
Kelvin Kiis.
Otepää vald tänab võistluste läbiviimisel Otepää Spordiklubi ja Kääriku Puhke- ja
Spordikeskust eesotsas Avo
Oravaga.
Kõikide võistlejate tulemused on
SA Otepää Spordirajatised koduleheküljel: www.otepaasport.ee.

Mihklipäeva koosviibimine ja üldkoosolek toimub Edgari
trahteris 23. septembril kell 14.00.
Eelregistreerimine kuni 19. sept. Tel. 7655 330. E.Saar

Kontrollpunkt Tartu mnt - Kastolatsi tee
nurgas on avatud kell 11.00 - 14.00.
Lisainfo: Merlin Müür 5157487,
merlin@otepaa.ee; www.otepaasport.ee.
Matkakava:
13. september - Vana-Otepää- Kastolatsi
27. september - Pühajärve matkarada
11. oktoober - Annimatsi
25. oktoober - Kiigemägi
Matkadel on võimalus osaleda kas jalgsi või
jalgrattaga. Hooaja lõpus loositakse vähemalt
viiel matkal osalenute vahel auhindu.
Täpsemat infot matkade kohta vaata
www.otepaa.ee spordirubriigi alt!

Loovliikumise ja draamastuudio alustab
Ootame lapsi vanuses 4-10 aastat meiega
koos mängima, liikuma, kuulama, vaatama
ja tundma. Hakkame tegutsema teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 16.00-17.00 ja 17.00-18.00
(kahes grupis).
Saame kokku 2. oktoobril kell 17.00
Lasteaias „Pähklike“. Info: marianne@tundra.
ee. Tel. 528 6999. www.stuudio.tundra.ee.

Tasuta arvutikoolitus Otepääl
Interneti algkoolitus:

Jaanus Raidal

MATK
13. septembril.

Vana-Otepää-Kastolatsi

Otepää valla meistrid
kergejõustikus

Lp. Invaühingu liikmed!

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!”

Turupäeva korraldavad:

LC Otepää

jandeid. Algklassidel õnnestus näha ka
haruldast jäälindu. 5. klass ristiti kooli
“suurteks” õpilasteks.
7. septembril toimus kooli VI almanahhi “Kodukool – Eesti kauneim”
esitlus. Almnahhi valmimist meenutasid Pühajärve Raamatukogu juhataja
Ly Haaviste, õpetajad Krista Sumberg
ja Ave Kruusmaa. Autoritel oli ka
võimalus oma loomingut tutvustada. Kogu ürituse muutsid kauniks
ja pidulikuks meie puhkpillipoisid
Remi Leopard, Magnus Leopard, Mait
Peterson ja Imre Leopard.
8. septembril toimus Eesti Rahva
Muuseumis direktori vastuvõtt eelmise
õppeaasta parimatele õppuritele.
9. septembril avati PRIA projekti
“Seiklusrada Pühajärve põhikooli
metsapargis” esimene valminud
ehitis – mõnus palkmajake, kus saab
nii mängida kui ka õppida.

1. septembril alustas meie koolis
õppeaastat 102 õpilast, neist 1. klassis
11 last: Joonas Aart, Marten Belov,
Annabel Eensoo, Oliver Kiho, Laura
Leopard, Simon Nõgel, Harald Raave,
Aksel Joonas Reedi, Madis Roose, Ats
Rästa ja Isabel Võrk, klassijuhataks on
Anneli Teder. Kooli lasteaiarühmas
on 18 last.
Kooliaastat läbivaks teemaks on
“Keskkond ja säästlikkus” ja motoks
“Uus on unustatud vana”. Esimesel
koolipäeval jäädvustas iga laps oma
käejälje kangale, millest õpetaja Ave
Kruusmaa juhendamisel valmib ühistöö “Jäljed”.
3.-4. septembril toimus meie kooli
traditsiooniline sügismatk ”Tere
kool”. Seekord käisime Kiidjärvel ja
Taevaskojas. Sipelgamaal saime teada,
et sipelgate elukorraldus sarnaneb
paljuski inimeste omaga. Taevaskojas
nautisime kaunist loodust ja liivapal-
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Täiendkoolitus: ID kaardi, mobiil ID ja e-teenuste kasutamine
(NB! võta kaas oma ID kaart ja selle PIN-1 ja PIN-2 kood):

22. sept. kell 14:00
20. okt. kell 10.00

29. sept. kell 11:00
6. okt. kell 15:30
Koolitused toimuvad Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis, aadressil Lipuväljak 14, Otepää.
Registreerimine telefonidel: 618 0180 või 5349 0493

Noortekeskus käis Otepää
Seikluspargi vaateplatvormil
26. augustil käisid Otepää Avatud Noortekeskuse
noored seikluspargi vaateplatvormil ronimises jõudu
katsumas. Ronimises näitasid teistele silmad ette
Mihkel Oja ja Helin Külm. Kahes võistkonnas jätkati
võistlemist ka keskusesse
tagasi jõudes, kui algasid
orienteerumine ja fotojaht.
Esimeses võistuses jäid
peale tüdrukud ning teises
poisid, seega toreda aktiivse
päeva lõpetasime sõbraliku
viigiga.
Otepää ANK noored tänavad Seiklusparki ja sõbralikku instruktorit ronimisvõimaluse eest. Siinkohal
tuletame kooliaastat alustanud noortele meelde, et

noortekeskus on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti
ja reedeti kell 13.00- 20.00. Kõik uued külastajad
on teretulnud!
JANA ROHUMETS

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

Pärimusklubi
Alates septembrist toimub kord kuus erinevates Valgamaa
kultuurimajades “PÄRIMUSKLUBI”, mille eestvedaja on regilauluansambel “Koidu Tähed”.
Esimene kohtumine on 25. septembril algusega 19.00

Tsirguliina Rahvamajas ja külla tulevad “Kadrina Kadrid”.

SANGASTE

11. september 2009

MERLE TOMBAK
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Üritust toetab Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ja
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Lisainfo Merle Tombak, 5647 2632, merle@sangastevv.ee
Pistame koos nina ja suu, käed ja jalad esivanemate poolt loodud laulu,
mängu ja tantsu sisse, joome maateed ja ajame juttu.

Teade
Alates 16. otoobrist on võimalik osaleda

funktsionaalse treeningu tunnis
Sangaste seltsimajas.
Alustame lihaste aeglase koormamisega ja liigume tasapisi latiinoaeroobika poole.

Juhendama tuleb taas paljude lemmik Ave Kängsepp, kes
töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis füsioterapeudina.
OLETE OODATUD!
Lisainfo MERLE TOMBAK

Tsirkus
6. oktoobril algusega 18.00 Sangaste Seltsimajas

Leedu tsirkus ARNO

Programmis esinevad dresseeritud loomad (koerad, kassid, rotid,
pesukarud, okassiga jt). Etteastes kasutusel naelad, noad ja tuli.
Etendust juhivad klounid Zu-Zu ja Guzik. Muinasjutuline etendus
väikeste seebimullidega

Pilet täiskasvanud 45 krooni, lapsed ja pensionärid 30 krooni.
Kuni 3 a. lapsed TASUTA.
Lisainfo 5647 2632

Sangaste vallavolikogul uus esimees
27. augustil toimus Sangaste vallavolikogu istung, kus uueks volikogu esimeheks valiti ühehäälselt senine aseesimees Rando Undrus.
Sangaste vallavanema Kaido Tambergi sõnul oli uue volikogu
esimehe valimise põhjuseks senise esimehe Aldo Korbuni elukohavahetus.
Rando Undrus töötab Maksu- ja Tolliametis Lõuna Maksu- ja
Tollikekskuses osakonnajuhatajana.
Rando Undrus on parteitu.

Laitusest ja lauakommetest
7. augusti Otepää Teatajas kirjutab Sangaste vallavanem Kaido
Tamberg talle omases voolavas ja sõnaosavas stiilis artiklis „Suveotsa kõnelemised“ nagu muuseas, et peatselt on tulemas sügis ja
värviliste lehtede aeg koos kohalike valimistega. Samas annab ta
väga asjakohast nõu enesekiitmise ja teiste suhtes tolerantsuse
ülesnäitamiseks, mis viivat tasapisi korralike lauakommete poole.
Meil Sangastes polevat lauakommetel senini viga olnud. Ei ole raske
mõista, mida Tamberg selle mõistukõnega tahab öelda.
Tema soov on, et ka järgmine volikogu saaks olema samasugune
nagu eelmised, et tunneks lauakombeid, istuks ilusti vaikselt käekesed laua peal, vastaks küsimustele kas jah või ei ning käsu peale
tõstaks üles kohe mõlemad käed. Selline volikogu on iga valitseja
unistus. Sellise volikogu nimel ja volitustega võib igasuguseid sigadusi korda saata, mis õnneks ei ole rahval märkamata jäänud, nagu
näiteks prügimäe saaga, kui Tambergi enda kõnepruuki kasutada.
Juttu on ses üllitises ka valimiskampaaniast ,mis vallavanema soovitust mööda peaks olema vaid ennast kiitev (loe teda kiitev). Ja kes
saakski sellist valla ettevõtluse pärast muretsevat vallavanemat laita,
kes olevat lausa ettevõtjatelt küsinud, et kas jääte ikka ellu ja tema
suureks kergenduseks olla saanud enamikult lubaduse ellu jääda
(sest ilma ettevõtjateta poleks siin midagi teha – kus siin ja kellel,
jääb natuke segaseks, aga eks meist igaüks võib vääratada).
Vallavanem ei muretse ainult ettevõtjate pärast, vaid kogu valla
elanike ja iseäranis nende õuetee remondi pärast, mis on talle
tekitanud ridamisi unetuid öid, et kuidas nad, st. vallakodanikud
oma õuest õigele teele pääsevad ja just valimiste päeval. Aga kus
häda kõige suurem, seal abi kõige lähem ja turgataski vallavanemale
pähe, et koos oma Ronga karjääridega sai ju maha parseldatud
vallale sahkerdatud Siimu karjäär, kust vallateede remondiks on
õigus saada 1500 m³. Tõsi ta on, et valla teedele sellest tänavu pole
veel jõudnud kübetki, aga kõik asjad ikka õiges järjekorras. Ei ole
neil vallateedel veel häda midagi, kui valimised läbi, eks siis vaata,
kui palju üle jääb.
Siimu karjääri materjalist veel niipalju, et see olla väga tänuväärne
materjal selles mõttes, et sisaldab palju suuri kive ja seda koormat,
kui otse õueväravasse paigutada, labidaga ikka laiali ei aja. Seega
saab seda materjali kasutada ka valimisvõitluses vastaliste suu
sulgemiseks st. tee sulgemiseks. Valimispäeva hommikul koorma
õueväravasse kallamise järgselt istub kodanik kodus veel terve
nädala. Vanemad inimesed aga seni, kui neid ükskord vastutulelik
vallavalitsus välja päästab. Need plusspunktid aga lähevad avansina
juba järgmiste valimiste tarbeks.
Valimised tulevad ja kedagi valima peab. Loodame, et meie valijad
jätkavad traditsiooniliselt ja eelistavad ikka uusi nägusid, kelle
tegudest midagi ei teata ja seetõttu puudub nende suhtes eestlasele
kõige igiomasem tunne – kadedus. Seetõttu jääb lootus Tambergist
ja tema klannist lahti saada, on ta ju oma tegudega vallarahvale juba
piisavalt tuttav.
Ettevõtja RAUL NÄMI

Pildil avavad kivi (vasakult) kivimeister Raini Olt, ürituse organisaator Heino
Kängsepp ja vallavanem Kaido Tamberg.

Kes minevikku ei mäleta…

O

len üsna veendunud, et paljud meie
seast mõtlevad ühtemoodi, kui kuulevad, et kuskil avatakse või avati mälestuskivi: „Kellele seda ikka vaja on, keda see
huvitab?“
Kuid oma paikkonna kultuurilugu ju tuleb
talletada ja jäädvustada! Mälestuskivi näol jääb

võimalus, et keegi tulevikus tunneb huvi kodukohas juhtunu ja olnu vastu. Tänu Harimäele
paigaldatud kivile sain ühe olulise loo võrra
rikkamaks – kuidas piirkonna vaprad mehed
ja naised ise, oma kätega, ühiskondlikus korras
rahvamaja ehitasid, kuidas seal elu kees ja elu
hääbus. Sajand tagasi ja ka täna kehtib sama

reegel – kui kaob eestvedaja, liider, juht, on
tihtilugu tegevus ja entusiasm määratud hääbumisele.
Ikka meenub laulurida: ”Kuni sina veel elad,
elab su küla ka...” Siinkohal on hea meel ettevõtlikust Heino Kängsepast, kes kõigi takistuste
kiuste viis oma eesmärgi sihile. Mälestuskivi
rajamiseks annetas raha ligi 70 inimest, suuremad summad annetasid kohalikud ettevõtted.
Teksti raius kivisse Raini Olt.
Mälestuskivi avamisel 6. septembril kõneles vallavanem Kaido Tamberg, Arimäe
Haridusseltsi ühe asutajaliikme tütar Ene-Mall
Vernik-Tuubel, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo korraline professor Tiit Rosenberg, kauaaegne Eesti
Rahvamuuseumi direktor Aleksei Peterson ning
kivi õnnistas Sangaste Koguduse õpetaja Ivo
Pill. Muusikalise tervituse tõi Puka segakoor UTuur Sille Lõõndre juhendamisel ning kohalikud
muusikud Ilmar Tiideberg ja Leili Jaama.
Järgmises ajalehes ilmub ka Heino Kängsepa
meenutus Arimäe Haridusseltsi loomisest. Seltsi
tegevuses lõid kaasa paljud kohalikud elanikud,
kes elavad siinmail juba mitmeid põlvkondi.
Kõik on oodatud kaema mälestuskivi, mis
on paigaldatud neile, kes 1922. aastal asutasid
Arimäe Haridusseltsi.
MERLE TOMBAK

Bussipiletite kompenseerimisest väljaspool valda õppivatele lastele
Sangaste Vallavalitsus
tuletab meelde, et mujal õppivate põhikooli ja
gümnaasiumi õpilaste
bussipiletite hüvitamise
avalduse esitamise
VIIMANE TÄHTAEG ON

21. september 2009 a.

Avaldus tuleb esitada igal aastal,
st. ka nendel, kes eelmisel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud
avaldusi ei rahuldata! Avalduse
saavad esitada lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil või
postitada kodus kirjutatud avalduse
tekstiga: “Palun hüvitada minu
lapse /Malle Maasika/ bussipiletid,
kes õpib /Metsa Gümnaasiumi 3c/
klassis. Raha palun kanda /Merit
Maasika/ nimele /Majanduspanka/
arvele nr…..”. Avaldus esitatakse
vaid üks kord aastas, edaspidi tuleb
esitada ainult piletid. Septembris
ostetud piletid saab esitada 1.-20.

oktoobril jne., ainult detsembri
piletid palume esitada enne aasta
lõppu.
Neil lastel, kes sõidavad kooli
Gobuse bussidega ja soovivad
taotleda tasuta sõidu kaarti, palun
lisada taotlusele vajalikud peatuste
nimed, nädalapäevad ja kellaajad
(näiteks “Taotlen tasuta sõidu kaarti
esmaspäeviti (kell 6.30) ja reedeti
(kell 15.30) liinil Keeni-Valga”
või “Taotlen hommikust tasuta
sõidu kaarti marsruudil SangasteOtepää”). NB! Tasuta sõidu kaart
kehtib vaid ühe firma bussides,
need, kes kasutavad sõiduks Taisto
busse, kaarte ei vaja. Kuna vald
maksab kaardi omaniku sõitude eest
sõltumata sellest, kas laps sel päeval
bussiga kooli läks või mitte, soovitan kaarti taotleda neil, kes soovitud
bussiliini kindlasti kasutavad.
Hüvitamisele kuuluvad piletid
sõiduks kodu ja kooli vahel ning
kui õpilane õpib väljaspool Valga
maakonda või ühiselamuga koolis,
siis ka kooli asukohajärgse ühistranspordi piletid (nt. Tartu linnaliinide
õpilase kuupilet). Hüvitatakse pool

esitatud sõidukuludest (so 50%
summast), suurperede lastele kõik
sõidukulud, kuid mitte rohkem kui
800 krooni kuus põhikooli õpilastele ja päevases vomis õppivatele
keskkooliõpilastele. Nn. õhtukoolis
põhikooli osas õppivatel noortele
hüvitatakse piletid täismahus vaatamata pere suurusele, kuid õhtukooli
keskkooliosas õppivatele noortele
sõidukulu ei hüvitata. Suurpere
on pere, kus on vähemalt kolm
väikelast või päevases õppevormis
õppivat noort, sh loetakse õppivaks
ka täiskoormusega kutsekoolis või
ülikoolis õppiv (ja mittetöötav) laps,
ehkki tema enda piletite hüvitamine
toimub kooli kaudu.
Juhul, kui perel on võetud tasuta sõidu kaart ning esitatakse ka
pileteid, liidame mõlemad kulud ja
jagame kahega; kui pileteid ei esitata, loeme igapäevase hommikuse
tasuta sõidu kaardi kulu pooleks
sõidukuludest. Väga tõenäoline
on, et tasuta sõidu kaardiga väiksemate perede lastel pole mõtet
pileteid esitada, kuna tasuta sõidu
kaardi kulu ongi pool sõidukulu-

Vastuseks

lauakommete laitmisele ja ka muule
Kasutan kokkulepitud õigust, et kriitilisele artiklile
antakse võimalus vastata koheselt. Ühest küljest
on mul isegi heameel, et lugupeetud ettevõtjas
ja tuntud ning iseloomukindlas vallakodanikus
on pead tõstmas mure vallaelu pärast. Paraku ja
paradoksaalsel moel on enim murelikke nii meil
kui mujal just kohalike valimiste eel.
Kritiseerides volikogu justnagu liigset kodurahulikkust, võiks ju tulla ja kaasa lüüa, selmet
rahva poolt valituid halvustada. Kas siis pidev
ärapanemine ja kaklus on see põhitegevus, mida
vallavolinikelt demokraatia sildi alt oodata? Meil
ei ole kedagi kuidagi keelatud ega takistatud osalemast valimistel ja saada valitud ning tuua vürtsi
ja värvi vallaelu korraldamisse.
Valimisi saab ju püüda mõjutada ka nii, nagu
viidatud artikliga püütakse teha. Siit ka vihje ,,prügilale“, mida ei ole olemas ega tule ka! Nimelt on
oma eitavast seisukohast selle asukoha suhtes
teatanud Keskonnaministeerium ja mitte keegi
pole ka esitanud ehitamiseks mitte mingisuguseidki taotlusi vallale.
Vallakodanikule teadmiseks: Prügilat Laukülla
ei ole planeeritud ja seda sinna ka ei tule!
Võin seda kindlalt kinnitada. Kes väidavad
vastupidist, tegelevad valimiste eel sogases
vees kalapüügiga või külvavad lihtsalt paanikat.
Küsige neilt, mis alusel nad seda väidavad ning

esitagu tõendid.
Ma mõistan, et suur osa artiklis väljendatud
kibestumisest pärineb siiski austatud liiva- ja
kruusaärimehel asjaolust, et vald oma materjalivajaduse tagas nii, et ei pea seda näiteks Restu
karjäärist ostma. Paraku pean ma vallajuhina valima tõesti valla huvid, kui on valida valla- ja kellegi
ärihuvi vahel. Nii on minu arust pisut väiklane
lugupeetud mehe väide parseldamisest.
Kui ma oma eravalduses olnud karjääri eelmisel
aastal maha müüsin, oli see minu õigus müüa
oma vara mulle sobivatel tingimustel ja kellele
soovin. Ja mul on kahju, et ostjaks ei osutunud
Raul Nämi, sest siis poleks ilmselt meil praegust
poleemikat. Äri pole alati heategevus ja müüakse
ikka sellele, kellele kasulikum on.
Mis puutub aga vallateedesse ja sinna kruusa
jõudmisse, siis olgu öeldud, et dokumendid
varude kasutamiseks said lõplikult küpseks alles
hiljaaegu ning varsti teeme ka ära planeeritud
tööd. Varem alustades oleksime pidanud seda
kruusa kelleltki ostma. Inimestele pakutud
kruusatugi on ajendatud eelkõige mõne vanema
inimese palvest ning praeguseks ongi neil tingimustel registreerunud 7 peret. Nagu näed, pole
ka siin mingit massilist valla ülekruusatamist ja
abi saavad seda vajavad inimesed, makstes ise
transpordi eest.

dest. Juhul, kui tasuta sõidu kaart
kehtib nii hommikuks kui õhtuks,
siis ülejäänud summa peale esitatakse perekonnale arve. Kui laps
sõidab ainult ostetud piletitega, siis
jagatakse esitatud piletite summa
pooleks ja vajadusel ümardatakse.
NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide
õpilastel tuleb sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu
vastavalt kooli reeglitele. Soovitan
juba esimesel koolinädalal pöörduda oma kursuse juhendaja, õpilasnõustaja või kantselei poole ning
tingimused välja uurida.
Meeldivat õppeaastat kõigile!
PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Sotsiaalinspektor Pille Sikk on
puhkusel
21.09.2009 – 2.10.2009 a.
Sellega seoses palume esitada
toimetulekutoetuse taotlused
hiljemalt 17.09.2009 a. Sünni- ja
surmatunnistuste väljastamiseks
võib pöörduda vallasekretär
Janno Sepa või Valga Maavalitsuse perekonnaseisuametniku
poole.

Raul Nämi on olnud alati söakas, julge ja
ettevõtlik mees, küll ehk mõnikord pisut liialt
kärekiirustav oma väljendites ja ütlemistes. See
on aga igaühe õigus olla tema ise. Ma siiski
kutsun Rauli pigem otse küsima ja suhtlema
talle murettegevatel teemadel enne, kui ta kurja
tindiga sule haarab. Usu mind, et nõnda on
mõnigi esmapilgul nii tundunud asi hoopis naa ja
hulga inetut jääb ära. Ma mõistan, et on masuaeg
ja oma äride eest peabki võitlema, aga ka soliidselt on võimalik oma asjade eest seista. Minu
telefoninumber on enamasti kättesaadav nii, et
on mõistlikum ja viisakamgi asjade kohta enne
uurida, kui emotsioonile voli anda.
Mis aga enda kiitmisse puutub, siis kes see ikka
koera saba kergitab, kui mitte tema ise.(igaks
juhuks lisan: see oli nali!). Kui on hästi läinud
ja mõni asi välja tulnud, siis pole patt ka sellest
teada anda. Ja meil on ka piisavalt seda hästiläinut halvema kõrvale panna.
Raulile ja tema äridele soovin aga siiralt edu,
sest pealehakkaja mehena on ta seda väärt ning
tema edu on ka valla edu!
Lugupidamisega KAIDO TAMBERG

Teade
Kantritantsijad saavad kokku kolmapäeviti

kell 19.00 Sangaste seltsimajas.
Juhendaja Katrin Kõiv.
Kõik huvilised on oodtaud!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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PANK alustab sügist
uue hooga ja uutes ruumides

Noortekeskuse tegevus on erilise hoo sisse saanud
just viimasel kolmel kuul. 23. mail tegid noored näiteks Puka laadal algust rinnamärkide müümisega, kus
väikese tasu eest sai iga soovija endale ühe isevärki
sõnumi või kujundusega rinnamärgi omandada.
Märkidest saadud tulu läks noortekeskuse eelarvesse.
Märke aitasid teha ja müüa Arette, Triinu ja Martti.
30. mail viisid noortekeskuse eestvedajad lastekaitsepäeva puhul läbi väga vahva ja tegevusterohke
perepäeva, kus sai sumomaadlust proovida, suurt pilti joonistada, näomaalinguid ja ehteid teha, vahvlitega
maiustada, kuulda politseinike jutte jalgrattaga ohutust liiklemisest ja palju muud. Üritusel osales umbes
200-300 last, noort ja lapsevanemat, kes sellega väga
rahule jäid ning olid rõõmsad, sest nii toredat üritust
ei ole varem Puka vallas lastele-noortele korraldatud.
30. ja 31. juulil käisid noored koos PANK eestvedajate Karini, Kaja ja Kerstiga jalgrattamatkal valla
ajaloolisi kohti külastamas. Kahe päevaga sõideti 60
kilomeetrit (38+22). Esimesel päeval oli noortega
kaasas ajaloolane Aksel Tiideberg ja teisel päeval
Kuigatsi rahvamaja juhataja Õnne Paimre. Ööbiti
Soontagal Saeveski järve ääres.
Õhtu möödus lõkke ääres grillides, lõbusaid mänge
mängides ja näomaalinguid tehes. Öö ei möödunud
seiklusteta. Rataste tehnilise korrashoiu eest vastutasid Risto-Mikk ja Pärt. Tänu neile jõudsid kõik
ratturid ohutult ja õnnelikult koju tagasi. Matk viidi läbi
noortekeskuse Puka-teemalise lauamängu tegemise
eesmärgil.
Juuli lõpus sai noortekeskus EI-akrediteeringuga õiguse saata ja koordineerida EVS-vabatahtlikke. Sellest
lähtuvalt käisid noortekeskuse juhatuse liige Kersti ja
vabatahtlik Sirle 6.-13. augustil Prantsusmaal EVSkontaktide loomise seminaril, kus Puka noortekeskus
ärgitas paljudes soovi sellega lähemalt tutvuda.
Augusti teises pooles, 17.-26. augustil osales
Puka noortejuht Siiri koos kahe noore (Rauno ja
Renega) Valgamaa ja Valka rajooni noortele suunatud
noortevahetuses “Communication without borders”
(Piirideta suhtlemine) Lätis, Stali külas. Läbi erinevate
kogemusõppele ülesehitatud meetodite pandi noori
mõtisklema piiri, eesti-läti kultuuride ning ühiste
ettevõtmiste peale. Osalejaid oli kokku 25 ning lisaks
Pukale oli seal Eesti poole pealt veel noori Valgast,
Tõrvast ja Hummulist.

Uued ruumid on toonud palju rõõmu ja
mitmekordseid koristustalguid
Augusti alguses hakati tegevuse parema läbiviimise
eesmärgil otsima alevikus vabasid ruume, kus noortekeskus sügisest täiel hool tegutsema saaks hakata.
Noortekeskuse eestvedajaid saatis edu! Saadi kokku
Kesk tn 2 asuva muinsuskaitse alla kuuluva endise
linakaupmehe maja omaniku Esmar Naruskiga, kellega leiti kergesti ühine keel ning kes andis maja tasuta
noortekeskuse kasutusse määramata ajaks.
Vastutasuks lubasid PANK eestvedajad ja noored
majal eluvaimu sees hoida ja lisaks ka maja juurde
kuuluva suure õueala korras hoida. Kuna majas on
praktiliselt neli väga heas korras ruumi (sh köök ja
WC) sai noortekeskus neid kohe kasutama hakata. Nii
on viimasel kolmel nädalal toimunud juba kuuel korral
koristustalgud, kus noored on aidanud nii seest kui ka
väljast maja korda teha.
Just viimasel nädalavahetusel, 5. ja 6. septembril
müttasid kümmekond noort mõlemal päeval koos
oma juhendajatega noortekeskuse maja õuealal
koristustalgutel.
Möödakäija võis näha, kuidas tiik sai veeheintest
puhtaks, niideti ja trimmerdati rohi aias ja selle taga,
koguti õunad ja ploomid puude alt, koristati oksad
ning riisuti kokku niidetud hein. Lisaks küpsetasid
noored ise mõlemal päeval korraliku hulga pannkooke, mis tegi kõigi tuju eriliselt heaks.

Noorsootöö Puka vallas on entusiastlike eestvedajate vabatahtlik töö
Viimased poolteist aastat, mil noortekeskuse loomise
ja arendamise eesmärgil tegutsetud, on see peaasjalikult toimunud entusiastlike eestvedajate vabatahtliku
töö näol. Austust ja järgmist väärib nende inimeste
eeskuju, kuna nemad usuvad, et noored on tublid ja
nendega tegelemine on aega ja pingutust väärt.
Nii kuulubki Puka valla noorte kui ka isiklikult minu
mõõtmatu imetlus noortega tegelemisest mitte väsivatele noortekeskuse eestvedajatele Karin Sallokile,
Karin-Kaja Liigandile, Kersti Salujõele ning Sirle Lüüsile. Meie valla noortel on noortekeskus olemas just
tänu teie ja noorte ühisele jõupingutusele!

Tänusõnad tegijatele
Nii PANK eestvedajate ja vabatahtlike kui ka Puka valla
noorte eriline tänu Esmar Naruskile, kes on tulnud
noortekeskusele vastu ja usaldanud noori ning andud
oma maja noortekeskuse kasutusse.
Suur tänu ka kõigile nendele noortele ja lapsevanematele, kes on viimasel kolmel nädalal andnud oma
panuse noortekeskuse ruumide ja õue kordategemisele.
Suur aitäh Risto-Miku isale, kes aitas transportida
mööblit noortekasse, ja Ariane isale trimmerdamise
eest ning teistele lapsevanematele, kes toetavad oma
laste osalemist noortekeskuse tegevuses ühel või
teisel moel!
Tänu lastele ja noortele, kes on noortekeskuse koristustalgutele kaasa aidanud: Pärt Kuvvas, Risto-Mikk
Jürgenson, Ariane Sarv, Merlicande Lehtsaar, Kertu
Tilga, Kristin ja Merlin Laas, Laura Melk, Kamilla Arak,
Karel Sarv, Kaisa Ööbik, Anna-Liisa Kärson, Taavi Tiidt,
Cärol Tutk.

PANK teadaanded
12.-13. septembril toimub järjekordne noortekeskuse jalgrattamatk marsruudil Puka-Komsi-Kähri-Rebaste-Pukamõisa-Kuigatsi-Meegaste-Puka, mille eesmärgiks on õppida tundma oma koduvalda selleteemalise
lauamängu tegemiseks.
Väljasõit on laupäeva hommikul kell 11.00 noortekeskuse juurest (Kesk 2). Lähem info: Kersti Salujõe
(kersti.salujoe@mail.ee, 511 9856)
Tuleval nädalal on PANK lahti:
E (14/09), kell 16 – 20 (Karin)
K (16/09), kell 16 – 20 (Sirle)
R (18/09), kell 16 – 20 (Sirle)
14. septembril kell 15.00 toimub noortekeskuse
ruumides Puka valla noorsootöö ümarlaud, kuhu
PANK eestvedajad on kutsunud vallavanema, volikogu
esimehe ning valla lastekaitse spetsialisti.
Kokkusaamisega soovivad noortekeskuse eestvedajad juhtida valla tähelepanu taaskord noorsootöö
tegemise ja toetamise vajadusele Pukas (uute ruumide
võimalu-sed, kütte, elektri ja noorsootöötaja palgaküsimus).
23. septembril kell 17.00 on noortekeskuse
üldkoosolek, kuhu on oodatud kõik noortekeskuse
liikmed (vaadatakse üle põhikiri, tehakse muudatusettepanekuid, valitakse uus juhatus ja vaadatakse üle
noortekeskuse tegevus aasta lõpuni)
Oktoobri alguses korraldab noortekeskus valla
noortele fotojahi, mille täpsustavad detailed jõuavad
õige pea PANK kodulehele, lisainfo: Sirle Lüüs (sirle.
lyys@mail.ee, 5348 0229)
5. oktoobriks ootame noortekasse põrandapatju,
mis on kodus just sellel eesmärgil tehtud. Parimatele
on auhinnad! Lisainfo: Sirle Lüüs (sirle.lyys@mail.ee,
5348 0229)
15. oktoobril saab noortekeskus ametlikult üheaastaseks ning selle tähistamiseks viiakse reedel, 16. oktoobril läbi öönoortekas koos igasuguste vahvate tegevustega (filmi vaatamine, erinevad meisterdamised
ja kokkamised), ehk ka üllatused ja üllatuskülalised.
Ees ootavad moosikeetmistalgud, kusjuures valminud moos läheb noortekeskusele tulu saamise eesmärgil müüki oktoobri alguses toimuval Puka laadal.
Sügisel on plaanis koostöös päästeteenistusega
põletada ära suur okste- ja risuhunnik noortekeskuse
aias ning samas pakkuda lastele ja noortele vahvaid
tegevusi.
Lapsevanemad ja lahked vallaelanikud! Kui teil on
kodus asju, mida te ise ei kasuta, kuid millest võiks
noortekeskusele kasu olla, andke sellest teada meie
eestvedajatele või tooge Kesk tn 2. Iseäranis rõõmsad
oleme köögiriistade, kodutehnika, mööbli, käsitöö- ja
kunstitarvete üle.
Samuti ootame alati oma meeskonda juurde vabatahtlikke, kes tahavad noortetegevust Pukas elus hoida
ning võtta ise midagi vahvat ette!
Oled Sa noor või vana, mees või naine, kodus lastega olev noor ema või lihtsalt ettevõtlik noor – PANK-i
uksed on alati Sinu ideedele ja tegudele avatud!

Fotol vasakult paremale: Kaur Kadaja, Kristjan Kõiv, Erich-Daniel Kanarik, Gaily Toomsalu, Henry Kahro, Lisanna Arak, Triin Kask, Gertu Objartel, Andreo Häelme, Kristiina
Tamm, Kadi Prii.

E

simene koolipäev oli mulle meeldejääv. See
oli nii ilus nagu luik järvel. Meie direktor
ütles nii, et igal esimesel koolipäeval on päike
paistnud kooliaknast sisse. Kui mina esimesse klassi
läksin, oli aktus kooli saalis, aga seekord oli koridoris.
Minu õpetaja on mulle väga kallis ja hea. Ma olen
oma õpetajale väga tänulik, et ta mind on õpetanud
3 aastat. Ma tahan ka seda, et kõik õpetajad saaksid
maailmasuuruse kiituse, sest nad väärivad seda.

Esimene koolipäev meeldis mulle väga, sest minu
sugulane Andreo läks esimesse klassi. Mina laulsin
aktusel laulu „Päikese naeratus“. Mul on see meeles,
kui mina esimesse klassi läksin. Ma olin nii õnnelik,
et läksin õpetaja Eva klassi, sest mulle hakkas ta juba
siis meeldima, kui ma teda esimest korda nägin. Nüüd
lähen neljandasse klassi ja olen oma kooliga väga
rahul. Mulle meeldivad mu klassiõed ja -vennad,
sest nad on minu sõbrad.

GERLI ROSENBERG, 4. klass

ELINA MUMM, 4. klass

Aakre Algkoolis alustas esimest koolipäeva viis õpilast

J

älle on sügis ja jälle algab kool. See on kindel
nagu üks kord üks. Esimesel septembril astusid
Aakre Lasteaed-Algkoolis esimesse klassi viis
koolijütsi: Kadi Kertu Elias, Jane Johanson, Martin
Kivisikk, Karoliina Undrits ja Mario Veskimets.
Erinevalt eelmistest aastatest on seekord tüdrukute
ülekaal. Aktusel said koolilapsed endale oma esimese
õpiku - aabitsa ja mõisakooli päeviku. Erilise värvi
andsid aktusele vilistlased Vahur Vuks, Arno Graf
ja Elmu Taur, kes alustasid kooliteed samas koolimajas 50 aastat tagasi. Vilistlased meenutasid hea
sõnaga tolleaegset koolidirektorit Aksel Koppelit,
klassijuhatajat Laine Lutsu, õpetajaid Maimu Tuvi,
Selma Kütti ja teisi. Eredalt on meelde jäänud kehalise kasvatuse õpetaja Rudolf Põder, kes paigaldas
kooli spordiväljakule esimesed korvpallirõngad
ja pani kokku ka kooli orkestri. Lisatud lõbus jutt
poiste omapärasest õunakorjamisest kooliaias sobis
hästi tänasesse ilusasse sügispäeva.
Koolirahu lepingule kirjutasid alla Raiko Undrits
6. klassist ja kooli juhataja Ilme Hõbemägi. Esimest
koolikella helistas Reelika Koskora 6. klassist.
Pärast aktust oli aega meenutada poole sajandi
tagust koolielu. Peale selle, et koolimaja nägi teistmoodi välja, oli palju erinevusi ka õppetöös. Koolis
käis õpilasi 180 ringis Koruste, Oona, Pühaste,
Arula, Rebaste kandist. Söökla ja riideruum asusid

keldrikorrusel, internaat teisel korrusel, praeguste
elumajade asemel oli kooli lille- ja katseaed ning
ümber koolimaja suur park, mille eest kõik lapsed
kordamööda hoolitsesid. Talvel peale kooli läksid
poisid nagu üks mees Vingi mäele suusatama-kelgutama ja olid seal pimedani, vahetunnis jõudis ainult
Rõõmu kruusaaugu künkalt mõned korrad alla lasta.
Õpikud osteti endale päriseks ja raha teenimiseks tuli
suvel käia peedipõllul kõplamas. Koolipeod toimusid
Rebaste rahvamajas, mida nüüd kahjuks enam ei
ole. Praeguses võimlas hoiti kooli kütteturvast, mida
poisid laadisid hoidlasse ketina seistes ja käest kätte.
Arno Grafil olid sellised seigad eriti selgelt meeles,
sest tema ema töötas kooliteenijana. Küttepuude
eest hoolitsesid lapsevanemad. Peale koolivormi
olid poistel veel sarnased soengud – kiilas pea suure
tukapahmakaga, tüdrukud aga võisid vabalt oma patse
lehvitada. Tänapäeva koolilapsed seevastu tunnevad rõõmu soengute ja riiete valimise vabadusest,
kuigi paljudele lapsevanematele kindlasti meeldiks
koolivorm.
Pildistamisel koolimaja ees polnud vaja kellelegi naeratamist kaks korda meelde tuletada, see tuli
iseenesest. Ja miks ka mitte – ilus päikesepaisteline
päev, uued aabitsad ja päevikud, palju lilli ja vanade
sõpradega taaskohtumine.
Toredat ja edukat kooliaastat kõigile!
Õpetaja LIINA LAASER

Loe lisa Puka noortekeskuse senistest ja tulevatest
tegemistest ning otsi kontakte PANK ajaveebist
http://pukaank.blogspot.com.

SIIRI LIIVA, Puka Avatud Noortekeskus

Teade

LIINA LAASER

Viimase kolme kuu tegusad ettevõtmised

Esimene koolipäev

HARRI IRV

Puka Avatud Noortekeskuse (PANK)
eestvedajad vaatasid 2. septembril juhatuse laiendatud koosolekul tagasi viimase
poole aasta tegevusele.
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Puka rahvamajas alustab

algajate kantritantsu rühm.

Esimene kogunemine

21. septembril kell 19.00.
Kõik huvitatud on oodatud.

Täna ja 50 aastat tagasi Aakre kooli astunud koos klassijuhataja Anneli Sarnitiga

Palupera vallavolikogus
27.08.2009

Võeti loodusobjekt – Lustimäe puhkeala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse
alla. Kinnitati Lustimäe puhkeala kaitse-eeskiri ja Lustimäe puhkeala välispiiri
kirjeldus. Määrati Lustimäe puhkeala
valitsejaks Palupera Vallavalitsus.
Kehtestati uued Palupera valla õpetajate ametijärkude palga alammäärad.
Tehti muudatusi valla 2009. eelarves.
Tunnistati kehtetuks märtsikuu vallavolikogu määrus võtta laenu ja lubati vallavalitsusel võtta laenu kuni 1,285 milj.
krooni investeeringute teostamiseks.
Tutvuti Sapi ja Simona kinnistutele
tellitud brüoloogiliste ekspertiiside aruannetega, taimkatte inventuuride ja kaevandamismõjude hinnangutega ning looduskaitseliste väärtuste ekspertiisidega.
Võeti teadmiseks veelkordselt laekunud
Palupera piirkonna elanike seisukoht Sapi
kinnistule kaevandamisloa väljastamisest.
Vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni seisukoha laekumise järgselt
ning juristidega koostöös soovitakse vallavolikogu õigusakt väljastada järgmisel
vallavolikogu istungil septembrikuus.
Algatati Palupera valla arengukava
2007-2015 muutmine. Arengukava on
muudatusettepanekutele avatud 2009.
aasta lõpuni. Oodatud on uued külade
ja allasutuste arengukavad, koostamisel
uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava jms.
Kooskõlastati Otepää valla üldplaneering.
Võeti vastu Vabriku kinnistu katastriüksuse nr. 58201:002:0026 detailplaneering . ja kuulutati välja selle avalik
väljapanek järgnevalt: detailplaneering
on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla 14.
septembrist kuni 28. septembrini 2009.
a. kl. 8.30-12.00 ja 13.00-16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid
ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe
kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku
lõppemist.

11. september 2009

Neljapäeval, 17. septembrill

loodusõhtu
229 päeva keskkonnaametis – Ena Poltimäe, Pille Saarnits
Alates 1. veebruarist 2009 teostab riiklikku keskkonna- ja
looduskaitsepoliitikat keskkonnaamet, mis on loodud endiste
keskkonnateenistuste, riikliku looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse
ühendamisel. Muljeid ja mõtteid oma tööst uues ametis ning kaitse
korraldamisest Otepää looduspargis kirjeldavad Põlva-Valga-Võru
regiooni
juhataja kt Ena Poltimäe ning looduskaitse juhtivspetsialist Pille
Saarnits.
Loodusõhtul osalemine on TASUTA.
Korraldajad on keskkonnaamet ja Otepää kultuurikeskus
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist
tel 766 9290, 518 6747,margit.turb@keskkonnaamet.ee

Taasiseseisvumispäev
Hellenurmes

P

alupera vallas on saanud traditsiooniks
tähistada igal aastal Hellenurme mõisapargis pidu hooldekeskuse- ja külarahvale. Parki kogunes nii noori kui ka eakaid.
Peo avas vallavanem Terje Korss. Oma
sõnavõtus meenutas ta möödunud aegu ja
õnnitles rahvast taasiseseisvumispäeva puhul.
Tantsulusti pakkusid Hellenurme rahvatantsutrupp Helles ja kõhutantsutrupp Marbella.
Seejärel esinesid Nõuni lauluansambel Lõbusad
lesed, kultuurimaja laululapsed ja tantsutrupp
Oikuimaru. Oma järge oodanud Hellenurme
muusikaansambel Lahe jagas rahvale välja

seltskonnalaulikud ja ühislaulmine võis alata.
Kogu toimunud üritus on hea näide sellest,
et kahe klubi koostööna saab palju head korda
saata. Külalised ja isetegevuslased said tunda
siirast rõõmu kuulamisest, vaatamisest ja ühislaulmisest.
Täname ürituse toetajaid: Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgruppi, Palupera valda ja
MTÜ-d Hellenurme Mõis!
Iga heategu muudab inimese paremaks!
MTÜ Tantsuklubi Mathilde nimel
ELSA KOMLEVA

LEKTOORIUM Otepääl!
Räägitakse, et tõelisel tingimusteta
armastusel on piiramatu vägi.
Mis takistab meil seda tundmast ja
omaks võtmast?
Arutleme neil teemadel ja vaatame
L.Hay filmi: ”Takistuste eemaldamine”.

Oled oodatud 24. septembril,
kell 18.00 Lipuväljaku 9, II korrus.

FIE Helmo Mertens

Autokool
Otepääl

Sissepääs 75 krooni.
Info ja registreerimine: Sille Jõgeva Tel:

5615 2958; sillejogeva@hotmail.com.

Sügislaat
Otepääl
Otepää AMS korraldab
laupäeval, 3.

oktoobril

algusega kell 9

REGIS TREERIB

uusi õpilasi
algavatele kursustele.

Tel.

5648 1462

aiandusmaja esisel platsil

Palupera vallavalitsuses

J.Hurda 5 sügislaada.

08.09.2009:

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 3
taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid
alaliste elaniketa majapidamised.
Peeti võimalikuks Räbi külas Agariku
II kinnistu jagamist kolmeks eraldi katastriüksuseks järgnevalt – Agariku kü,
suurus 48936 m², sihtotstarve maatulundusmaa; Käppa kü, suurus 49648 m², sihtotstarve maatulundusmaa ja AgarikuKera T3 kü, suurus 2089 m², sihtotstarve
transpordimaa.
Väljastati Palupera vallale kirjalik nõusolek Nõuni maakultuurimaja küttesüsteemide väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Miti külas Aakre
metskonna maatükil M-8 rekonstrueeritud Elva jõe sillale.
Nimetati Neeruti külas Kivistiku-1
kinnistuga piirnev vaba maa, suurusega 13554 m², sihtotstarbega maatulundusmaa, Väike-Kivistiku kü-ks. Anti
nõusolek S.S-ile Väike-Kivistiku kü liita
Kivistiku-1 kinnistuga. Kinnitati VäikeKivistiku kü maksustamishind.
Väljastati ehitusluba puurkaevu puurimiseks Makita külas Aasla kinnistule.
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, üks
paljulapselise pere kooliminekutoetus 400
krooni, kaks ühekordset sotsiaaltoetust
a´300 krooni, kaks ühekordset toetust
kooli lõpetamise puhul 300 (põhikool)
ja 500 (kõrgkool) krooni ja kaks hüvitist
retseptiravimite ostmiseks kogusummas
1122 krooni.

kell 18 toimub

Otepää looduskeskuses (Kolgatee 28, Otepää aedlinn)

TERJE KORSS

AMETLIK INFO

PALUPERA

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

Laadal on:

Ehitaja esindaja (silla all) valvsa pilgu all toimub esimene sillaületus.

viljapuud-põõsad, ilupuud
ja püsikute istikud,

Sild on taas avatud
3. septembril avati kuu aega kapitaalselt remondis olnud Elva jõge ületav sild Palu metskonnateel, mis on oluline liikumistee vallakodanikele,
Tartu rattamaratonil sõitjatele jt.
Tööprojekti koostas VERTES OÜ, ehitajaks
oli OÜ TAVT, järelvalvajaks Teede Projektijuhtimise AS. Silla avamispäeval edastasid
kohaliku omavalitsuse esindajad oma tänusõnad

Uued pakendiringluse
konteinerid on paigas!
Vallakodanikke teenindavad uued
konteinerid asuvad Palupera raudteejaamas jaamahoone juures ja Lutike
külas Lutike bussipeatuse ja külakivi
läheduses.

Hea
Palupera valla elanik!
Valimisliidu “Uus Võimalus” kandidaadid kutsuvad Sind tutvuma
programmiga aadressil:

www.elh.ee/palupera.
Info on üleval ka Palupera valla külatahvlitel ning ka järgmises Otepää Teatajas.
Tel: 511 3543; 511 0574
e-post: palupera@gmail.ee

kõikidele remonttöödega seotutele, eelkõige
aga tööde tellijale ja rahastajale Riigimetsa
Majandmise Keskusele. Kohal oli ka ajaleht
Valgamaalane ja esimese proovisõidu teinud
kohalikud ettevõtjad. Sild sai esimeseks proovikiviks rasked veokid ja teenib meid kõiki
kindlasti aastaid.

aiatarvikud, käsitöö,
toidu- ja tööstuskaubad.
Vaha ost ja müük.
Sügisnäitus. Einelaud.
Info 7655 537.
Otepää AMS-i juhatus

TERJE KORSS

19. 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

Teade
Meie kodukandist ja siinsete aktiivsete vallakodanike
tegemistest saab huviline väikese ülevaate

20. septembri hommikusest PRILLITOOSI saatest.
Vaatame koos!

SÜNNID
Lauri Koitla

17. august

2100

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

11. september 2009

Säästukaardiga

KUULUTUSED

SOODUSHINNAD
HIND
SÄÄSTUKAARDIGA

TAVAHIND

viil.135g
Konserveeritud kurgid Minu 700ml
Keeduvorst Kevadine

Soolalõhe lõigud 125g

Pelmeenid Maahärra 350g
Kompvek Kalev Praline india pähkliga 175g
Suitsusauna sink 135g viil. (Nõo LT)
Valla viiner 500g (Rakvere LK)

Oilio 1l
Frikadellid Maahärra 350g
Toiduõli

Nõo sardell 360g

OHO riis sokolaadiga 500g
Kräsupea kirssidega 470g karp (Eesti Pagar)

Kook

“ TULIN E SU L AN E ”
suitsutab, keedab, grillib, aurutab, küpsetab,
kuivatab, põletab prahti.
Kaal 120 kg, hind 4500 kr.

10.50
11.90
12.90
14.20
14.90
16.50
16.90
16.90
17.50
20.50
23.90
33.90

kg /100.-

13.50
15.40
15.90
19.50
20.90
20.50
21.50
25.90
23.90
24.90
31.90
45.90

l / 22.kg /127.20
kg
kg
kg
kg

/ 55.71
/119.42
/151.85
/ 43.-

l
kg / 68.28
kg / 69.16
kg / 63.80
kg / 97.65

R KIOSK Eesti AS

OTSIB
Otepääl asuvasse R-kioski

FIE-t

l / 17.kg /103.20
kg / 40.57
kg / 85.14
kg /122.22
kg / 33.80
l
kg / 50.kg / 56.94
kg / 47.80
kg / 72.12

KUULUTUSED

TE Kariner
korraldab
Tehvandi Spordikompleksis
28. septembril kl 14.00
ühepäevase TOIDU-

HÜGIEENIKOOLITUSE
Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Tutvu Otepääl Techne hoovis või tel. 5089 416, 7668 292.

kg / 77.77

Müüa maja Rõngu vallas Raigaste
külas. 1,5 km Rõngu keskusest.
Tööstusvool, 5 tuba, telefon, 0,6
ha maad, kõrghaljastus, ehitatud
19.sajandi lõpul.Tel. 511 2983 või
5355 4116.
Müüa lõhutud küttepuid (lepp
330 kr/rm, kask 380 kr/rm). Hind
koos veoga, koorem 6 rm. Tel.
5394 6271.

Registreerumine

608 4511, 512 1539

Noor pere ostab maakodu.
Võib vajada renoveerimist. Tel
5054018

TASUTA
AMORTISAATORITE TEST
16. septembril kell 10.00-18.00

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Kõigile testis osalenud
autodele uued
Sachsi amordid -10%.

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

Autoasi
Karter OÜ, J.Hurda 1A

juriidilist isikut,

R-KIOSKIS.

Karupesa restoran
peo- peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.

Valmistame endiselt ka torte – kringleid.

kiosk@kiosk.ee
või telefoninumbril 60 660 70.

Palun ühendust võtta:

Meie südamlik kaastunne
Hildale ja Johannesele tütre

ENE KRUUSE

ELSA VESI

27.10.1925 - 07.09.2009

Südamlik kaastunne Hildale ja
Juhanile kalli tütre

Mälestame kallist sugulast

SIRJE LUTSARIT

kaotuse puhul.

ENE KRUUSE

Vilma, Elve, Aavo, Malle ja
Eldur

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Lyle, Vaikele, Madisele kalli ema ja õe
surma puhul.

Helvi, õde Eha laste peredega

Herta, Ra ja Avo peredega

Avaldame kaastunnet perekond
Kasakule

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

ELSA VESI

27.10.1925-07.09.2009
surma puhul.
Naabrid: Kiivit, Nimbach, Kikas,
Sander, Sapelkov, Puri.
Ärasaatmine Otepää leinamajast
laupäeval, 12.09 kl.12.00

ELSA VESI
Südamlik kaastunne Aimele
perega kalli õe ja tädi surma
puhul.
Marju, Aime, Salme ja Hanno

SUPERSOODSATE HINDADEGA
Naiste T-särk Karen
Naiste tuuledress Carla
Laste tuuledress Ramon
Meeste tuuledress Ramon

296.996.896.1196.-

129.399.399.499.-

10.-12. septembril
säästukaardiga ostmisel

laste pesu -

20%

IBERO; COOL CLIPS ja ELITE
Paluperas müüa noorhaned ja
1,5-aastased emahaned. Telefon
5332 1898.
Kanalisatsiooni- ja veetorustike
ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee- ja reoveesüsteemi. Töid
teeme üle Eesti. www.jyritoru.ee,
email: jyritoru@jyritoru.ee Tel:
5814 5117, 5151 985.
Müüa Žiguli uued rehvid koos
velgedega, nukkvõll koos nookuriga ja teisi osi soodsalt. Uus
teravilja sorteer „Märja“. Tel.
7669 027.
Otepääl kohe üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega korter. Tel.
7348 470, 5020 797.

20 %

EHTED -

Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum soovib osta vana
Deering traktori ja selle osi,
Fordson traktori tagavaraosi,
vana viljapeksumasina või selle
osi. Tel. õhtuti (19.00-21.00) 735
1401.
Välja üürida 2-toal. mug. korter.
Tel. 5820 0871
OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldus, kaevetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783
Küttepuud. Lambasõnnik kohaletoomisega. 5666 6900
Pühajärve Puhkekodu
VÕTAB TÖÖLE

portjee.

Info tel 522 6234.

4. septembril alustas tööd
Otepää AMS mahlapunkt.

ÕUNTEST MAHLA PRESSIMINE
igal nädalal R ja L 10-15
J.Hurda 5, Otepää.
Vajalik eelregistreerimine tel. 765 5765

Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.
Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!
Tel 76 61 500 Hotell Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää
e-mail: karupesa@karupesa.ee

AINO PEETERSOO
Sügav kaastunne Piia Pindisele
kalli ema kaotuse puhul
Hooldekodu pere

UMBRO SPORDIRÕIVAD

MTÜ Otepää Aianduse ja
Mesinduse Selts annab teada

pakub

OPEREERIDA

II KORRUSEL

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 6423

või

kellele pakkuda võimalust
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Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...
(J.Tätte)

Südamlik kaastunne Hildale
abikaasaga kalli tütre

ENE KRUUSE

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Vaike,
Vilma, Eha, Viive, Eha.

Sügav kaastunne Aimele ja
Kaiele kalli õe ja tädi

ELSA VESI

Sügav kaastunne Piia Pindisele
kalli ema

AINO PEETERSOO

kaotuse puhul.

SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS

Ansambel “Laulurõõm” naised

Südamlik kaastunne
Hildale ja Juhanile tütar

Südamlik kaastunne Hildale,
Johanile, Heli perele ja
Haldorile lastega kalli

ENE

kaotuse puhul.

Kersti ja Silvia perega.

Rain perega ja Luule

SIRJE LUTSAR

1946-2009
Südamlik kaastunne Vaikele
armsa õe surma puhul.
Eha, Vilma, Ilme, Maret,
Ene, Eha.

ENE

surma puhul

kaotuse puhul.

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

Südamlik kaastunne Hildale ja
Johannile kalli tütre

Ajad mööduvad, rajad rohtuvad,
aga mälestused jäävad...

Mälestame ja avaldame sügavat
kaastunnet Hildale, Johanile ning
Haldori ja Heli peredele kalli

ENE KRUUSE

kaotuse puhul.
Perek. Kasak, Kivisaar,
Linnamägi ja Reidolf

ENE KRUUSE
kaotuse puhul.

Heldur, Arvo ja Kaire peredega

Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.

Mälestame kauaaegset
kaubandustöötajat

ELSA VESI

27.10.1925-07.09.2009

ja avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Endised töökaaslased ja kaubandustöötajate ametiühing

MITMESUGUST
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11. september 2009

Hea valija!
Tänases artiklis jagame oma mõtteid,
kuidas muuta Otepää vald hoolivamaks.
Lasteasutuse juhina leian, et haridussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks Otepääl on oluline varane
märkamine, individuaalsetest vajadustest lähtuv õpetamine ning lastevanemate kaasamine. Keskmine ei
saa olla hariduses mõõdupuuks. Märkame erivajadusi.

Pille Villems

Olen Otepää Gümnaasiumi abiturient, seetõttu tean,
mida noored tegelikult vajavad. Kui meile anda võimalused ja natuke suunata, siis saame ise hästi hakkama.
Tahame ja suudame kaasa rääkida valla otsustes, mis
noori mõjutavad.
Grete Kõiv

Erivajadus ei ole vaid äärmus.
Hariduslike erivajadustega õpilaseks on õpilane, kelle eriline andekus, õpi- või käitumisraskused,
terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal
viibimine põhjustab olulisi raskusi
töötada oma klassikaaslastega
samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava
alusel (Haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2004. a määrus nr 61). Seega
leiame võimalused ja toetame iga
erivajadusega last ning koostame
vajadusel individuaalse õppekava.

Me peame olema palju enam
valmis täiskasvanu eluks. Me
peaks teadama, kuidas tööd leida
ja tööandajatega suhelda. Vajame
karjäärinõustamist ja tööklubisid.
Vajame kohta, kus ka peale kooli
suhelda.
Eelkõige vajame tunnustamist ja
märkamist.

Lapse heaolu ja toimetulek on
lapsevanema ja õppeasutuse
ühine eesmärk. Kaasame lapsevanemad ja käivitame lastevanemate koolitussüsteemi.
SDE Otepää nimekirja kuuluvad Tiimar Laine, Indrek Tiido, Ivika Nõgel, Magnar Freimuth, Erki Saar, Merle Anton,
Kuno Oja, Jaak Eensalu, Grete Kõiv, Mati Lüdimois, Juhan Seer, Pille Villems, Ahto Saar, Tarmo Aavola.

Margo Krüünvald
Andres Kirt
Silver Rõõmussaar
Tanel Ojaste
Aili Konts
Aleksander Mõttus
Arvo-Annes Jägel
Tiiu Saar
Kalev Teder
Olev Järv
Silver Drenkhan
Kristjan R

Meil on pari

Eelseisvad üritused:

oktoobri
septembrialgus
lõpp: spordiüritus
7. okt. kell 18-22: rahvaga
kohtumine
RAHVAPIDU
Otepää kultuurikeskuses
17. oktoober: valimiste kokteilipidu
Jälgige reklaami!

SEB 12. Tartu Rattamaratoni

liiklusinfo

Tule kaasa!

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Täna saab Otepääl harrastada
sporti, rahvatantsu, laulmist. Need
valikud ei sobi kõigile, noorte huvid on palju mitmekesisemad. Tahame tegeleda ka fotograafiaga,
õppida erinevaid tantsustiile. Meie
poisid huvituvad ka rulapargist ja
tehnikast.

