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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Intervjuu volikogu esimehe Jaanus 
Raidaliga olnust, olevast ja tulevast 

Kas olete valimisvõitlust ka 
omal nahal tunda saanud?

Jah, läbi aegade, aga õnneks on mul  
aastatega kasvanud paks nahk. Olen 
tähele pannud, et mida rohkem head 
teha, seda rohkem saab tunda tänulikust 
aga ka vaenulikkust. 
   Avaliku elu tegelasena ei saa ma luba-
da endale inimlikke nõrkusi, kuid para-
tamatult on eksimine inimlik. Vabandan, 
et ka mina vahest eksin seaduste vastu, 
olen samasugune inimene, nagu kõik 
teised. Kahjuks leidub meil neid, kes  
inimlikke vigu poliitilistel eesmärkidel 
ära kasutavad. 
   Õnneks ei domineeri Otepääl ainult 
vaenulikkus. 

Miks on Otepää kesklinnas 
“tondi öömajana” seisev 
vana haiglahoone? 

Tänavu kevadel valmis hoone ehitus-
ekspertiis. Ekspertiisi tulemused näita-
sid, et seda maja ei ole otstarbekas reno-
veerida. Mõistlik oleks maja lammutada 
ja asemele jätta haiglaesine parkla või 
ehitada uus hoone, mis on tunduvalt 
odavam, kui vana renoveerimine. 

Kas valdade ühinemist on 
Otepääl loota või karta?

Otepää on ümbruskonna valdade jaoks 
tõmbekeskuseks, seega on loogiline, 
et Otepää ühineb oma naabritega. 
Üheskoos on lihtsam ellu viia mitme-
suguseid projekte, kasvatada tulubaasi, 
hoolitseda maksumaksjate eest ning 
ennekõike parandada kohalike elanike 
heaolu. Olukorras, kus mõned meie 
naabritest on raskemas majanduslikus 
seisus, tuleb seljad kokku panna ja koos 
edasi minna. 

Kas jätkub endiselt võimu ja 
valitsemise segadus, kus vo-
likogu liige töötab samal ajal 
vallavalitsuse alluvuses? 

Valimisliit Otepää ei poolda, et volikogu 
töös osaleksid valla allasutuste juhid, 
kuna tegemist on võimude lahususe 
printsiibi rikkumisega. 

Linnas on levimas kuuldus, et 
Raidalil on tagataskud rahast 

pungil. Kas on?

Jah, neil kuuldustel on tõepõhi all. 
Olen alustanud tõsiselt Euroopa 
fondidega suhtlemist, et tuua Otepääle 
maksimaalselt raha. Praegu oleme 
Otepääl loomas puuetega inimeste 
integratsioonikeskust, mida rahasta-
takse nii Sotsiaalministeeriumi kui 
ka Euroopa Liidu vahenditest (3,5 
miljonit). Ka on käivitunud koostöö 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti 
esindusega (2,5 miljonit), et võiksime 
oma kogemusi jagada välisnaabritele 
ning seeläbi tekitada neis huvi piirkon-
na vastu. 
   Oluline on ka kompetentsikeskuse 
käivitamine, mis hakkab tegelema 
alternatiivenergia tootmise tehnoloo-
giate vahendamisega. Kaasa löövad 
mitmed Eesti kõrgkoolid ja Valgamaa 
Kutseõppekeskus jne.  
    Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
Eesti esinduse partneriks on moodus-
tatud ka MTÜ Otepää Arendusgrupp, 
mille esimene projekt on juba käigus 
– Otepää turismiettevõtjad külastavad 
sõpruspiirkonda Toksovot ja Sankt-
Peterburgi Kaubanduspalatit eesmär-
giga tutvustada Otepääd.

Meil on vaja investeeringuid uute 
töökohtade loomise jaoks, et nii noorel 
kui vanal oleks leib laual ja et ei peaks 
minema võõrsile otsima õnne ja tööd. 
Oma kodukoht peab olema see, kust 
saame turvatunnet ja tuge ning abi.

Kas volikogu esimees on ra-
hul komisjonide tööga? Miks 
ei suvatse volinikud ilmuda 
rahva ette, kui on võimalus?

Leian, et volikogus on liiga palju komis-
jone ja ka volinike arv on liiga suur. 
Otepääl oleks optimaalne 13 volikogu 
liiget, piisab 4-5 komisjonist. Loodan, 
et järgmine koosseis vähendab komis-
jonide arvu. 
   Eks iga volinik otsustab ise, millal rahva 
ette ilmuda. Mina isiklikult seda ei karda, 
olen alati võimalust kasutanud. 

Miks on volikogus toimunud 
nii palju ”poolte” vahetamisi? 

Itaalias toimuvad parlamendi ja valit-
suse laialisaatmise katsed peaaegu iga 
pooleteise aasta tagant. Otepääl on aga 
see kahjuks kujunenud iga-aastaseks 
“trendiks”. Paraku areng takerdub, kui 
pole stabiilsust. 
   Kuna Otepää on väike, siis oleks hea, 
kui võidaks üks poliitiline jõud. Näiteks 
valimisliit Otepää, kellel on kompetentsi, 
tahet, pädevust, rahvusvahelist tuntust 
ning jaksu arendada Otepääd rahvus-
vaheliseks keskuseks. 
   Valimised on kohalike poliitikute jaoks 
eksam. Kes on kuritarvitanud valijate 
usaldust, peavad jääma ukse taha. 

Täname abilisi!
20. septembril jäi SEB Tartu Rattamaratoni ajal 
kadunuks üks Otepää noormees, kes 21. sep-
tembri pärastlõunal õnnelikult üles leiti. 
   Otepää konstaablijaoskond tänab noormehe 
otsimisel osutatud abi eest SA-d Tehvandi
Spordikeskus ja Mati Koppelit.

Otepää konstaablijaoskond

Teisipäeval, 6. oktoobril kell 18.45 kohtub FC 
Otepää karikavõistluste 1/16finaalis A.Le.Coq 
Arenal karikakaitsja Tallinna FC Floraga! 
   Otepäält väljub mängule fännibuss, mis viib 
fännid mängule ja toimetab pärast mängu kõik 
turvaliselt koju tagasi! 
   Bussipilet maksab 100 krooni. Esimesed 10 ini-
mest, kes registreerivad, saavad tasuta pileti mängu-
le (tavapilet 50.-, lapsed, pensionärid, õpilased 25.-).

Info ja registeerimine: fcotepaa@fcotepaa.ee, 
tel: 5622 8586, www.fcotepaa.ee.

* Toetame e evõtlikke inimesi 

 uute töökohtade loomisel.

*  Töötegĳale toimetulekut võimaldav palk!

*  Toetame maaomanikke võitluses 

 oma õiguste eest.

*  Kindlustame stabiilse võimu Otepää vallas.

*  Sinu hääl teeb meie mõ ed teoks!

Otepää valla 
abivallavanem

Aare Matt

Valimisliit Otepää

k a n d i d a a t  n r .  1 3 7

FC Otepää mängib 
Tallinnas karikamängu

TASUTUD valimisreklaam

Valimisliit Mehed ei nuta

Külli Uibo 
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Me teeme kõik selleks, et Otepää valla inimesel oleks meel-
div siin elada ning viia ellu oma head mõtted. Erinevad 

valimisliidud ja erakonnad räägivad enne valimisi üldplaneerin-
gu ja kohalike inimeste huvide arvestamise vajaduses. Samas 
tekib küsimus, et miks nad ei ole seda tänasel päeval teinud, 
vaid alles hakkavad tulevikus tegema? Mida siis siiamaani on 
volikogus ja valitsuses tehtud? 

Meie ei ole teinud selles protsessis tühje sõnu. Oleme esi-
tanud omapoolseid ettepanekuid, kuid kahjuks ei ole ka 

meie arusaamasid ja mõtteid arvestatud ega neile vastatud. Ole-
me samasuguses seisus kui kõik teised, kes on soovinud selles 
osas sõna sekka öelda. 

Otepää arengu võti ei ole ainult turism ega ettevõtlus, vaid 
ühistegevus Euroopa fondide rahade taotlemisel. Soovime 

innustada otepäälasi rohkem koostegemistele ja meeskonna-
tööle. On ju juba ajalooliselt eestlastele omased erinevad ühis-
tegemised nn. talgud. 

Meie meeskond on noor, aga oleme valmis igati kaasa löö-
ma Otepää edasises arengus. Me teeme selleks alati kõik, 

et järgida motot: Otepäälane ei ole turist, vaid elab siin! 

Ants Manglus

Suur spordipäev Otepääl
Pühapäeval, 4. oktoobril kell 13 Otepää 
Spordihoone juures.
Kavas: Aeroobika – kõik võimlema; Sügisene matk 
Apteekrimetsa matkaradadel ja aarete jaht orien-
teerumises; Osavus- ja jõunumbrid Apteekrimetsa 
kooli harjutusväljakul; Iluvõimlemisklubi „Rütmika” 
(Otepää Spordihoones); Jooksvalt: seminar-arutelu 
Apteekrimetsa matkaradade arendamisest.
15.30-spordihoones N- saun. 16.30-17.30 M- saun.
   Tähelepanu lapsevanemad! Kohal on spordiklu-
bide treenerid oma tegemisi tutvustamas.
Spordipäev on kogu perele tasuta! Pakutakse suppi.
Info: Merlin Müür 515 7487; merlin@otepaa.ee; 
www.otepaasport.ee



25. september  2009

Otepää vallavolikogus
 Otsustati võtta vastu Otepää Valla 2009.a esimene 

lisaeelarve.
 Kinnitati Otepää valla munitsipaalomandis olevate 

haridusasutuste pedagoogide palga alammäärad.
 Otsustati eraldada reservfondist EELK Otepää Maarja 

kiriku tuletõrje signalisatsiooni ehitamiseks 35,0 tuhat 
krooni.
 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel esitada ga-

rantiikiri projekti „Rulapargi ja ümbritseva puhkeala 
ehitus“ omaosaluse katmiseks summas 78 500 krooni.
 Otsustati moodustada 2009.a Otepää Vallavolikogu 

valimisteks jaoskonnakomisjonid ja nimetada liikmed. 
Valimisjaoskond nr 1 (Otepää Kultuurikeskus); Kaido 
Mägi, Kersti Tamm, Eha Schmidt, Elle Luhtaru, Peeter 
Aunapu, Marika Veske, Heino Napp, Lilian Holts, asen-
dusliikmed Kalev Kirbits, Sale Kiuru. Valimisjaoskond nr 
2 (Pühajärve Põhikool) Vello Vou, Ain Aart, Evrika Zirk, 
Kristi Väär, Viljar Teder, Ain Meentalo, Priit Teder, Liina 
Mäeste, asendusliikmed Ly Haaviste, Evi Krüünvald.
 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 21.12.2005.a 

otsust nr 1-4-53.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapaneku-

le Otepää vallas Vidrike külas asuva Kantso III kinnistu 
detailplaneering.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapaneku-

le Otepää vallas Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu 
detailplaneering.
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. oktoobril.

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

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

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

AMETLIK INFO

KULTUURIKESKUSES

SÜNNID

 Otsustati võtta vastu Otepää vallas Otepää külas asuva 
Uue- Jaanimäe kinnistu detailplaneering.
 Otsustati delegeerida Otepää Vallavalitsusele ka-

tastriüksuse kohanimede ja koha- aadresside määramise 
õigus.
 Otsustati kinnitada Otepää valla arengukava tegevus-

kava aastateks 2009- 2013.
 Otsustati lubada vallavanem Meelis Mälberg puhku-

sele 01.10.2009.a – 18.10.2009.a

Otepää vallavalitsuses
 Väljastati Otepää Vallavalitsusele ehitusluba rula-

pargi ehituseks Mäenurga maaüksusel Otepää linnas; 
Romek Lutsule taluhoone rekonstrueerimiseks asuko-
haga Otepää vald Truuta küla Külmalätte maaaüksus; 
OÜle Jaotusvõrk Palvemaja maaüksuse liitumiseks elekt-
rivõrguga Nüpli külas Otepää vallas; Vello Tämmile 
üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vana-
Otepää küla Jaanimäe maaüksus; 
 Muudeti Hans Jürgensoni hajaasustuse veepro-

grammi toetuslepingut, Andres Kukk`e hajaasustuse 
veeprogrammi raames esitatud projekti rahastamist ja 
toetuslepingut.
 Kinnistati hajaasustuse veeprogrammi raames Jüri 

Roosmanni poolt esitatud aruanne.
 Anti luba Inna Velt`ile paigaldada reklaamsstend 

suurusega 1,4 x 1m Sihva–Arula maantee äärde alates 
01.08.2009.

 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks perioodideks 01.10.2009 – 30.04.2010 ja 
01.10.2010 – 30.04.2011 28 taotluse esitanud isikut.
 Volitati vallavanem Meelis Mälbergi seoses mnt nr 46 

Tatra–Otepää–Sangaste km 26,98 – 28,25 kergliiklustee 
ehitamisega sõlmima kinnisasja isikliku kasutusõiguse 
seadmise notariaalselt kinnitatud lepinguid.
 Väljastati kasutusluba valgustatud jalgrajale asukoha-

ga Valgamaa, Otepää vald Märdi küla Väike–Trommi 
maaüksus; Raidar Mesila üksikelamule asukohaga 
Valgamaa Otepää vald Arula küla Vanamõisa maaük-
sus; 
 Väljastati kirjalik nõusolek Kirsti Savile üksikelamu 

laiendamiseks asukohaga Otepää vald Kääriku küla 
Torni-Tooma maaüksus; Toivo Miländerile väikee-
hitise rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald 
Otepää linn Mäe tn 19 maaüksus; Kristjan Rästale ja 
Ingrid Rästale väikeehitise püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Vidrike küla Väike-Inni maaüksus; Arvu 
Kikkas`ele üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää 
vald Sihva küla Voki maaüksus; 
 Määrati projekteerimistingimused Jaak Eensalule 

asukohaga Arula küla Otepää vald Annemäe maaüksus, 
majandus-abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Otepää Lasteaed Pähklike töötajate koosseis. 
 Kinnitati riigihanke „Sildfinantseerimislepingu sõlmi-

mine“ hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
 Kinnitati riigihanke „Otepää valla teede sügisene 

remont ja hooldus“ pakkumuste hinamiskomisjoni ot-
sused.
 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks kuni 30. juunini 2011 10 taotluse esitanud isikut.
 Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Tehvandi tn 

tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ lihtsustatud hanke-
menetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, 
Urmas Kuldmaa, Urmas Jaagusoo.
 Kinnitati riigihanke „Tehase tn tolmuvabaks“ pakku-

muste hindamiskomisjoni otsused.
 Muudeti Veiko Meema poolt hajaasustuse veepro-

grammi raames esitatud projekti eelarvet.
 Kanti maha Otepää Vallavalitsuses kasutuskõlbmatuks 

tunnistatud arvutikomplektid.
 Anti nõusolek nelja vahtra, ühe saare ja kuue ühe-

meetrise kuuse mahavõtmiseks Otepää valla territoo-
riumil Arula-Mõisa kinnistul. 
 Tagastati ASile Epler & Lorenz äriühingu poolt liht-

sustatud menetlusega riigihankel „Otepää küla katlamaja 
kütteõlihoidla likvideerimine“osalemisel tasutud tagatis-
raha summas 10 000 krooni.
 Sõlmiti sotsiaalkorteri üürileping.
 Anti Golf Events OÜle luba korraldada 02.10.-

04.10.2009.a Otepää Valla haldusterritooriumil 
Otepää Golfi territooriumil Mäha külas avalik üritus 
Saku October Golf; MTÜle Klubi Tartu Maraton 
luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 
20.09.2009.a 10.00 – 18.30 spordivõistlus SEB 12.Tartu 
Rattamaraton.
 Hinnati ja kanti Otepää Vallavalitsuse bilansist välja 

lootusetud nõuded.
 Algatati Otepää vallas Märdi külas asuva Märdi kin-

nistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine. 

Käesoleva artikliga algatab Otepää Vallavalitsus 
planeerimise teemaliste artiklite regulaarse 
ilmumise Otepää Teatajas. See mõte on ajen-

datud vajadusest  parandada üldplaneeringu infovahe-
tust ja algatada dialoog planeeringute teemal üldisemalt. 
Õigustatud kriitika üldplaneeringu infopuuduse kohta 
ilmus 08.09.2009 „Valgamaalases“.  Avalikel kooso-
lekutel, kus paljud meist on juba osalenud, kõike lahti 
seletada ei ole võimalik. Ja kui mingi oluline asi on 
segane, siis tekitab see ebakindlust ja ajab hinge täis. 
Meil kõigil koos seisab varsti ees Otepää valla üld-
planeeringu avalikustamine, mis otseselt või kaudselt 
puudutab igaüht. Et me tunneks end selles protsessis 
kaasa rääkides natukenegi kindlamini, püüame neis 
kirjatükkides selgitada, millised on igaühe õigused 
ja võimalused üldplaneeringu koostamise protsessis 
osaleda, kuidas seda õigesti teha ning seletame lahti 
ka Otepää üldplaneeringus sõnastatud põhimõtted.
   Mis on planeering? Lühidalt öeldes on planeering 
dokument, mis määrab mingi maa-ala maakasutuse 
lähiaastateks. Planeering koosneb tekstist ja joonis-
test, kus määratakse, millised on tulevaste kruntide 
piirid, maa sihtotstarve, millised hooned rajatakse, 
kuhu rajatakse trassid jne  ning  mis on selle arenduse 
sisuline eesmärk. Kui planeering kehtestatakse, siis 
edasised toimingud maa ja ehitamisega peavad toimu-
ma planeeringu kohaselt. Kui tahetakse teha midagi 
muud, tuleb algatada uus planeering ja uue planeeringu 
kehtestamisega muutub kehtetuks senine planeerin-
gulahendus. Erinevalt ehitusloast kehtib planeering 

niikaua, kuni maa omanik või omavalitsus otsustab 
loobuda kavandatust ning siis võib omavalitsus teha 
planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse.
Planeeringutel on oma hierarhia: 

Üleriigiline planeering - seab ülesanded maakon-
naplaneeringutele
Maakonnaplaneering - on aluseks omavalitsuste 
üldplaneeringutele
Üldplaneering – on aluseks detailplaneeringutele ja 
reguleerib omavalitsuse maakorraldustoiminguid  
ja ehitusegevust.

Detailplaneering on maakasutuse ja ehitustegevuse 
aluseks omavalitsuse territooriumi mingil osal. 
Planeeringute koostamise protsess on mitmetahuline 
ning ajalises mõttes ja ka tulemustes täpselt prognoo-
simatu. Algne lahendus võib tundmatuseni muutuda, 
sellega peab alati arvestama. 
Et see jutt ei jääks ainult teoreetiliseks, püüame selgita-
da üldplaneeringu koostamise protsessi nii nagu seda 
reguleerib planeerimisseadus ja kirjeldame paralleel-
selt koostamisel oleva Otepää valla üldplaneeringu  
menetlust. Kaldkirjas toodud tekst on väljavõte 
planeerimisseaduse sõnastusest. Planeerimisseaduse 
mõistete ja menetluse selgitamisel lähtume üldplanee-
ringute koostamise erisustest. Täpsemalt kirjutame 
lahti avalikustame protsessi, mis on planeeringute 
menetluses üks olulisemaid kui mitte kõige tähtsam 
osa. Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine (KSH) on omaette protsess seaduse silmis. 
Sellest edaspidi. /Järgneb

Üldplaneering, kus sa oled...
Detailplaneeringute avalik 
väljapanek
Otepää Vallavolikogu võttis oma 17.09.2009 
istungil vastu ja suunas avalikule väljapane-
kule Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala (ka-
tastritunnus 63602:002:0124) asub Otepäält 
ligikaudu 5 km ida suunas Saverna-Pilkuse 
kõrvalmaantee ääres.
Planeeringuga nähakse ette kaheksa elamuk-
rundi moodustamine, juurdepääsude ja teh-
novõrkude rajamine. Igale elamukrundile on 
lubatud rajada üks elamu ja kaks abihoonet 
ehitusaluse pinnaga kuni 410 m². Hoonete 
suurim lubatud kõrgus on kuni 8,0 m, katu-
sekalle 15-45ŗ.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 02.10- 
30.10.2009. Planeering on avaliku väljapa-
neku ajal kättesaadav Otepää valla veebile-
hel _www.otepaa.ee <http://www.otepaa.
ee/>_ (Areng ja planeerimine/Planeeringud/
Planeeringute avalikustamine) ning tööajal 
Otepää Vallavalitsuses.

Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus algatas oma 16.09.2009 
istungil Märdi külas asuva Märdi kinnistu de-
tailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegi-
lise hindamise. Planeeritav ala (katastritunnus 
63601:002:0800) hõlmab endise Märdi veski 
tammi lähiümbruse. Ala asub Otepää loodus-
pargi piiranguvööndis ja Väike-Emajõe kal-
davööndis. Planeeringu eesmärgiks on endise 
Märdi veski tammile juurdepääsu, vaatesilla, 
treppide jms rajamine ning veski äravooluka-
nali puhastamine ja hüdroturbiin-generaatori 
paigaldamine. Keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine on algatatud veski äravoolukanali 
puhastustööde ja hüdroturbiin-generaatori 
paigaldamisega kaasnevate mõjude hindami-
seks ja võimalike negatiivsete mõjude leeven-
damise meetodite leidmiseks.

Detailplaneeringute avalik 
väljapanek
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku välja-
paneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväi-
teid planeeringute kohta. Palume ettepane-
kud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või 
elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele ül-
daadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 

13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb 
kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, 
kuhu soovite vastust.
 Otepää Vallavolikogu võttis oma 17.09.2009 istun-

gil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää kü-
las asuva Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeritav maa-ala (katastritunnus 63602:001:1061) 
asub Otepää vanasurnuaia naabruses. Planeeringuga 
nähakse ette kolme elamukrundi moodustamine, 
juurdepääsude ja tehnovõrkude rajamine, maa sih-
totstarbe osaline muutmine elamumaaks. Igale ela-
mukrundile on lubatud rajada üks elamu ehitusaluse 
pinnaga kuni 220 m² ja üks abihoone ehitusaluse pin-
dalaga kuni 60 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus 
on kuni 9,0 m, katusekalle 30-45ŗ. Ümarpalkhoonete 
rajamine pole lubatud.
   Planeeringu avalik väljapanek toimub 02.10 – 
30.10.2009. Planeering on avaliku väljapaneku ajal 
kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee 
<http://www.otepaa.ee/>_ (Areng ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning 
tööajal Otepää Vallavalitsuses.
 Otepää Vallavolikogu võttis oma 17.09.2009 istun-

gil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vidrike 
külas asuva Kantso III kinnistu detailplaneeringu. 
*Planeeritav maa-ala (katastritunnus 63601:003:1033) 
asub maakondliku tähtsusega Ilmjärve-Vidrike I klas-
si väärtuslikul maastikul. Planeeringu eesmärk on 
teadus-arenduskeskuse rajamine.
Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks: üks pereela-
mumaa krunt ning üks teadus-, haridus-, kaubandus-
, teenindus- ja maatulundusmaa otstarvetega krunt. 
Pereelamumaa krundi ehitusõigus lubab rajada kuni 
9,0 m kõrge elamu ehitusaluse pindalaga kuni 280 m² 
ning kaks abihoonet kõrgusega kuni 7 m, ehitusaluse 
pindalaga kumbki kuni 100 m², katusekalle 15-45ŗ.
Teadus-arenduskeskuse krundi ehitusõigus lubab 
rajada kokku kuni neli hoonet (teaduskeskus, kon-
verentsihoone, toitlustushoone, saun) ehitusaluse 
pindalaga kokku kuni 1000 m². Ehitusaluse pindala 
hulka ei ole arvestatud terrasse ja katusest väljaula-
tuvaid konstruktsioone, kuid need peavad mahtuma 
hoonestusala piiridesse (4734 m²). Teaduskeskuse 
hoone kõrgus on lubatud kuni 15 m ja teistel hoo-
netel kuni 7 m, katusekalded 0-50ŗ. Teaduskeskuse 
krundi hoonete projekteerimiseks tuleb korraldada 
arhitektuurikonkurss. Planeeringu avalik väljapanek 
toimub 02.10 – 30.10.2009. Planeering on avaliku 
väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel 
_www.otepaa.ee <http://www.otepaa.ee/>_ (Areng ja 
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikus-
tamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

PLANEERINGUD

Infopäev 
planeerimisseaduse muudatustest
12. oktoobril kell 11.00 toimub Valga 
maavalitsuses infopäev planeerimisseaduse 
muudatustest. Lektoriks on Merje Muiso Sise-
ministeeriumist. Infopäev on osalejatele tasuta, 
oodatud on kõik huvilised!
   Palume registreeruda kuni 07.10 e-postil: 

triinu.vaab@valgamv.ee. Info: 766 6133.
Rasmus Rätsepso 8. september
Martiina Mätas   4.september

1. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus 
KINO  M-Komando (animatsioon, perefilm.) Pilet 20.-

2. oktoobril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Juhan Aare film Põlevad piirid. Pilet 20,-

5. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
õpetajatele pühendatud kontsert. Esineb E 
STuudio tütarlastekoor, dirigent Külli Lokko.

Pühapäeval, 27. septembril 
toimub 

MATK ÜMBER PÜHAJÄRVE. 
Kontrollpunkt, kus saab 

kosutavat teed ja matkakaar-
dile kleepsu, asub järve Sihva 

poolses otsas ja on avatud tradit-
siooniliselt 11.00-14.00. Matkata 
võib nii jalgrattaga kui jalgsi ja ka 

rajavalik on kõigile vaba. 
Kohtumiseni pühapäeval!

Lisainfo: Merlin Müür 5157 487, 
merlin@otepaa.ee.

Otepää Gümnaa-
siumis alustab 
tööd eelkool 

1. oktoobril 2009. a. kell 
13.00 uue õppekorpuse 
ruumis nr 104 (õpetaja Ene 
Raak).

Pühajärve Põhikooli 
eelkool alustab 

9. oktoobril kell 8.30, 
õpetaja Aili Mägi.

Eelkooli koosolek toimub 6. 
oktoobril kell 18.00 koolis.

Otepää Suusamuuseumil 
on uued kontaktid: e-mail: 
suusamuuseum@otepaa.ee

mobiil: 512 7002

Pühajärve Haridusseltsi 
Rahvakooli
kursused täiskasvanutele 
algavad avaaktusega 
1. oktoobril kell 18 Püha-
järve Põhikooli ruumides.
Info ja osavõtuks registreeri-
takse kohapeal.
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Tiimar Laine
Turismiettevõtjana näen, et vallal on oluline roll korraldada koos-

töös piirkonna ettevõtjatega ühisturundust. Otepää piirkonda tuleb 
aktiivselt müüa ja mitte ainult talvepealinnana. Me peame mõistma, et 
mida rohkem inimesi me siia aastaringselt saame, seda enam toome 
raha ettevõtjatele ning nende kaudu töötajatele ja valla eelarvesse.

Kohalike ette-
võtjate konkurentsivõimele aitaks 
kaasa ka ettevõtjate nõustamine eu-
rorahade taotlemisel.  Samuti võiks iga 
valla elanik, saada vallast nõuannet, mil-
lised on võimalused oma head ideed 
rakendada, kust saab abi, koolitust või 
rahastust. 

Jaak Eensalu
Vald peab seismas 

selle eest, et nii 
need, kes praegu 
Otepää kandis ela-
vad kui ka need, kes 
siia tulla tahavad, 

väärikalt hakkama saaksid. Igasse tallu 
peab jõudma kvaliteetne tee, elekter ja 
internetiühendus. 

Taluperemehena leian, et Otepää 
valla elanik ja ka siin puhkav turist 
on seda väärt, et toituda tervislikult 
kõigest, mis on lähipiirkonnas kas-
vatatud ja töödeldud. Otepää peab 
saama  korraliku turu. See annaks ka 
väiketootjate stiimuli toota, kui on 
koht, kus oma toodangut  müüa.

Hea valija! 
Tänases artiklis  jagame oma mõtteid, 

kuidas muuta Otepää vald ettevõtlikumaks.

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.

Tule kaasa!

Merle Anton
Välisruum linnas ja maal peab olema esteetiline ja mugav. Vaatame 

Otepääd teiselt kõrguselt! Ka lapsevankri ja ratastooliga peab saama 
trikke sooritamata ohutult liigelda tänavatel, pääsema poodi, panka ja 
ametiasutusse. 

Harmooniline elukeskkond aitab luua 
harmooniat meie sees. Planeerijana 
leian, et vajame rohkem teadlikku ka-
vandamist, mitte juhuslikke „arendu-
si“. Et meie elukeskkond oleks kaunis, 
hooliv ja mugav, loome Otepää linna 
ja külakeskuste ruumivisiooni ja taga-
me stabiilse valitsemise.

Erki Saar
Külades elab pool 

Otepää valla ela-
nikkonnast. Talu-
peremehena tun-
dub mulle sageli, 
et külaelanikud 

oleks justkui vähem tähtsad. Peame 
tegutsema selle nimel, et teenused 
ja informatsiooni levik suunataks 
senisest enam ka linnast väljapoole. 

Lapsevanemana valmistab mulle 
muret liikluskorraldus koolimajade 
ja lasteaedade läheduses. Turvalisuse 
arvelt ei tohi kunagi kokku hoida. 
Praegu on bussipeatus koolimajast 
liiga kaugel ning kõnniteed suures 
osas puuduvad. Usun, et seda olu-
korda saab paremaks muuta. 

Kutsume kõiki o

3. oktoobril  Sügislaat Aiandus- ja mesindusseltsi  
  maja juures algusega kell 9. 
  Laata aitab korraldada  
  Otepää Reformierakond. 

4. oktoobril  Sportlik pühapäev peredele.
   Ürituse algus Otepää Spordikeskuse  
  ees kell 13. 

7. oktoobril  Valimispidu Otepää 
  kultuurikeskuses algusega kell 18.

17. oktoobril  Kokteilipidu ööklubis Help

Avatud koduleht www.paremotepaa.ee
www.paremotepaa.e

Meie arust on nimi Mehed ei nuta parim kajastamaks tänast poliitilist seisu Otepääl ning 

kogu Eestis. Läheneme 2009. aasta volikogu valimistele kerge huumoriga. Väike nali tõsiste 

asjade ja raske töö juures on tunduvalt parem kui hädaldamine või iga hinna eest kellelegi 

ära tegemine. Meie ja paljud otepäälased on väsinud mõne poliitiku lõpututest lubadustest. 

Lubada võib kõike! 

Meie valimisliidu liikmed ei kuulu ühessegi parteisse. Oleme sõltumatud võõraste käskudest 

ja keeldudest. Samuti ei ole keegi meist Otepää valla palgal, seega ei pea me värisema oma 

töökohtade pärast. Valimiskampaania kulud kanname oma rahakottidest. Saame otsuste te-

gemisel lähtuda vallakodanike soovidest ning oma tõekspidamistest. 

Anname endale aru, et päris üksinda me volikogus ei istu. Peame arvestama otepäälaste soo-

vide ning partnerite arvamustega. Meie tahame, et tulevasest koalitsioonist saaks stabiilne 

ja üksmeelne Otepää valda edasiviiv jõud. Volikogu ning vallavalitsus 

peavad moodustama ühtse meeskonna.  

Meie meeskonna liikmed, kes on juba Otepää vallavolikogus olnud ning 

ka uued kandideerijad, on kogenud ja teavad, et tulemusi on võimalik 

saavutada vaid järjekindla tööga. Usume, et oleme suutnud tõestada, 

et anname endast parima. Teele kerkivaid raskusi me ei karda, sest 

mehed ei nuta ja naised ammugi mitte.

Paigalseis on tagasiminek! 
Kommenteeris Olev Matt, 

nr. 161, (taks Sirts ei kandideeri)

Kelgul Külli Uibo 155, hoogu annavad (vasakult) Argo Kungus 164, Jaanus Visnapuu 
163, Kaspar Uibokand 160, Ants Manglus 166, Merle Soonberg 156, Olev Matt 161, 
Reet Tinno 158, Riido Tinno 162.  Pildile ei jõudnud Kristiina Maser 157, Inge Vaher-
puu 159 ja Viljar Raidmets 165.

Talvepealinna Otepää valimisliit Mehed ei nuta:

Miks mehed ei nuta?Miks mehed ei nuta?
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Palupera vallavolikogus 
16.09.2009 

 Tutvuti Palupera põhikooli sisehindamise ra-
portiga ja Palupera põhikooli arengukava 2010-
2013 eelnõuga. Kohustati vallavalitsust avalikus-
tama kooli arengukava eelnõu põhikooli ja valla 
veebilehel ning valla kantseleis. Vallavalitsusel viia 
läbi põhikooli arengukava arutelu. Arengukava 
koos täiendustega esitada vallavolikogu järgmisele 
istungile 29.09.2009 kinnitamiseks.
 Saanud teada ekspertiiside tulemused, arutas 

vallavolikogu AS KIIRKANDUR maavara ka-
evandamisloa andmisega seonduvat. Koostati 
vastav menetlustoimingu protokoll. Lõpliku 
protokolli koostamine Keskkonnaametile esita-
miseks leiab aset 29.09.2009 istungil. Paluti AS 
KIIRKANDURil esitada omapoolsed seisukohad, 
põhjendused, võimalikud ekspertiiside tulemused 
hiljemalt 25.09.2009 ja tehti ettepanek osaleda 
29.09.2009 istungil.
 Otsustati garanteerida Regionaalsete inves-

teeringutoetuste andmise programmile esitatud 
projektis „Nõuni kultuurimaja küttesüsteemide 
ehitamine” omafinantseering 2010. aastal taotluses 
esitatud summas – 33 426 krooni.
 Nimetati kohaliku omavalitsuse volikogu vali-

mistel jaoskonnakomisjoni nr 1 esimeheks Merike 
Terve ja liikmeteks Asta Jõesaar, Heli Muro, Kaido 
Pihelgas (valimisliidu UUS VÕIMALUS ettepa-
nek), Agnes Veemees ja Maire Voolaid. Reservi 
Linda Järvet ja Tõnu Kukk. Jaoskonnakomisjoni 
nr 2 esimeheks nimetati Aili Tiisler ja liikmeteks 
Mari Lall, Merli Maranik, Nikolai Metslind (va-
limisliidu Toimiv Koduvald ettepanek), Margus 
Mõistus, Hilja Tamm ja Marju Viks. Reservi Külli 
Nielender ja Arno Maranik.
 Lubati vallavanemal vallale osta 2-toaline sot-

siaalkorter nr 1 Tallimäe elamus.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

20. septembril toimus 12. Tartu rattamaraton. 
Oma väikese panuse andis selle suure ürituse 
kordaminekuks ka Palupera vald. Valla piires 
asuvad kolm toitlustuspunkti: Palu, Hellenurme 
ja Astuvere. Samuti jääb siia ka maratoni tunnel, 
millele tänavu Palupera kooli käsitöö õpetaja 
Andres Rattasepp kirjutas valla tervituse sportlas-
tele. Palu ja Hellenurme teeninduspunktides on 
teenindajateks meie valla inimesed. On tekkinud 
lausa omamoodi fan-club ja abiliste leidmisega 
pole olnud probleemi. Pigem on olnud mure 
selle pärast, et kõiki soovijaid ei saa alati kaasata.
   Hellenurme TP juhataja Lembit Lõhmuse kõrval 
oli veel rivis Kalju Noorhani, kes on Tartu marato-
ni toitlustusega tegelenud üle 30 aasta.
   Alati on abi saadud valla ettevõtetelt, eriti Palu-
pera koolilt ja Palupera Agrolt.
   Kõige suurem tänu aga nendele toredatele ja 
rõõmsatele inimestele, kes punktides töötasid. 
Selle elurõõmu, naeratuste ja oma hoolsa tööga 
on meie inimesed silma jäänud kaugemalgi. Eks 
sellepärast tehtigi maratoni kõige pikem otseüle-
kanne just Palu toitlustuspunktist.
   Suur-suur tänu kõigile!

Kalev Lõhmus

10. septembril toimus Palupera põhikooli õpilaste ja õpetajate orienteerumisvõistlus 
tervisepäeva „Reipalt koolipinki” raames, mille autasustamist võib fotol näha. 
   Täname lapsevanemaid Terje ja Ake Andressood abi eest ürituse korraldamisel ja lah-
ke vastuvõtu eest oma kodutalus.

Tartu rattamaraton 
Palupera vallas

Palupera vallavolikogu 
istung toimub 
29. septembril alguse-
ga kell 16.00 vallama-
jas naisseltsi ruumis

Päevakorras:
1. Uuringute järgselt seisukoha 
andmine AS Kiirkandur kaevanda-
misloa taotlusele Sapi kinnistul.
2. Palupera põhikooli arengukava 
2010-2013 kinnitamine.
3. Tartu Ringkonnakohtu otsusest 
OÜ Tava Mets kaebuse kohta.
4. Puuriida maa-ala munitsipaa-
lomandisse taotlemise otsuse 
(02.09) kehtetuks tunnistamine ja 
uue otsuse vastuvõtmine.

Palupera põhikooli arengukava
Palupera vallavolikogu 16.09.2009 istungi otsusest tulenevalt avalikus-
tas Palupera vallavalitsus 19.09.2009 Palupera põhikooli arengukava 
2010-2013 eelnõu valla veebilehel http://www.palupera.ee/PALUPE-

RA_POHIKOOLI_ARENGUKAVA.pdf ja kooli veebilehel. 
   Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallavalitsuse kantseleis. Hea kaasarääkija, 
too oma asjalikud ideed lähipäevil vallamajja. Arengukava soovitakse kinnitada 
vallavolikogu 29.09.2009 istungil.

Räbi küla võitis!

Laupäeval, 19. septembril kogunes Räbiküla 
staadionile, mille peremees Rando Pauskar 
oli ette valmistanud, kenake hulk jalgpalli-
huvilisi. Toimus Palupera 2. küladevaheline 
jalgpalliturniir. Kokku olid tulnud kolme küla 
(Räbi, Palupera ja Neeruti) pallurid. Kuna meie 
külad on väikesed, oli otsitud mängijaid ka 
teistest küladest. 
   Peakohtunik Erki Külma avavile saatel läkski 
mäng lahti. Mängud olid väga kirglikud ja 
kaasakiskuvad, oli nii traagikat kui ka koomi-
kat. Pealtvaatajad said igal juhul suurepärase 
etenduse.
   Kõik meeskonnad mängisid omavahel läbi 
ja võitjaks tuli tänavu Räbi küla, kes lisaks 
auhinnakarikale ja medalitele saab maitsta 
ka Taagepera lossi saunamõnusid. Pühajärve 
SPA ühiskülastuse võtab ette teise koha 
saanud Palupera küla võistkond. Karupesa 
sauna lähevad kolmandaks jäänud Neeruti 
küla jalgpallurid. Parimaks väravakütiks osu-
tus Joosep Allik Paluperast 4 tabamusega.
   Lõpuks tänati toetajaid: Palupera valda, 
Taagepera lossi, Pühajärve SPA-d ja hotelli 
Karupesa ning avaldati lootust, et järgmisel 
aastal tuleb mängima rohkem võistkondi.

KALEV LÕHMUS

Head Palupera, Astuvere, 
Atra ja Miti külade elanikud!

Kutsume Teid kolmapäeval, 30. septembril 
kell 19.00 Palupera Pritsikuuri, uue Palupera 
piirkonna arengukava koostamise teisele 
arutelule.

MTÜ P-RÜHM

Kuna Palupera valla kohalik elanikkond 
on väga hästi vastu võtnud Lõuna-Eesti 

Hooldekeskuses hambaarsti teenuse 
kaasaegses kabinetis, alustatakse  samas 
oktoobrikuust 2 korda nädalas perearst 

Evi Lille vastuvõttudega. 

Jälgige reklaami!

Teade

Sõidame 2. oktoobril Valga Kultuuri- ja Hu-
vialakeskusesse ülemaailmse EAKATEPÄEVA 
tähistamisele. Üritus algab kell 14.00, Nõunist 
väljub meie buss kell 12.00. Info Nõunis Aili 
Tiisler 5349 4366 ja Paluperas Saale Aun 523 
7764.
   Eelinfoks: 28. oktoobril sõidame Lindora 
laadale ja 31. oktoobril Tartusse Vanemuisesse 
muusikali Evita nautima.

Palupera Põhikoolis alustab 
6. oktoobril kell 10.00 

õp. Relika Kalbuse juhendamisel tööd

EELKOOL
(kodustele lastele, kes tulevad kooli 

01.09.2010)

Info: 5819 3610

28. septembril kell 19.00
 alustab uut hooaega Nõuni kultuurimajas 

AEROOBIKA.
Võta kaasa matt, vahetusjalanõud, hea tuju ja 
mõni hea sõber ning ole kohal.

Ruta 5344 1380

Lp. maaomanikud! 

Palume vaadata üle oma kinnistu piirid, mis 
kruusakattega sõiduteeni ulatuvad. Koolijütsid 
ei näe sageli üle maltsa kurvis sõiduteed (nn. 
klaveriküla tee). Lähenemas on jällegi talvepe-
riood ja ka silmale oleks kaunim vaadata, kui 
külade keskuseski teeääred vahel vikatit näek-
sid. Greider, tolmutõrje, lumelükkamine, sillad, 
truubid, liiklusmärgid jne., kõigeks ei jagu ka 
kohalikul omavalitsusel jaksu. 
   Kodanikualgatus on teretulnud!

Vald ja võimalused
Palupera vald on palju arenenud, aga palju on ka veel teha. Valla võimalused sõltuvad suuresti valla 
elanikest, kes ühest küljest moodustavad valla näo ja ilme ning teisest küljest annavad ka vallale 
tulubaasi.
   Selleks, et valla areng jätkuks ja saaks veelgi tuult tiibadesse, vajame uusi ideid ja kaasaegseid la-
hendusi. Valimisliit Uus Võimalus ühendab endas Palupera valla arengusuundades ühise arusaamaga 
inimesi, kes väärtustavad koostööd, sünergiat ning teotahtelisust. Meie valimisliidu kaks kandidaati, 
Anti ja Ermo on juba eelmistel kohalikel valimistel rahva usalduse osaliseks saanud ning on toetanud 
ja ellu viinud paljusid edukaid projekte vallas ning need mehed on oma lubadused täitnud. Uute kan-
didaatidena on meie valimisliidus tegu ettevõtlike inimestega, kes soovivad panustada oma koduvalla 
arengusse. Tahame näha Palupera valda sellisena, kus meie lapsed saavad mitmekülgse hariduse 
ning kus elavad laia silmaringiga inimesed võimalustele avatud ühiskonnas, mis soosib ettevõtlust ja 
inimeste tegevusvabadust. Meie usume, et Palupera valla elanik suudab ise otsustada oma tuleviku 
üle ja osaleda ühiskondlike küsimuste arutamises ning lahendusi mõjutada.
   Palupera vald kuulub rahvaarvu poolest Eesti väiksemate valdade hulka. Meie inimressurss on just 
nii suur, mis võimaldab kaasata kõigi häid, innustavaid mõtteid valla elu korraldamisel. Ainult läbi kõigi 
meie mõtete saab vald kujuneda selliseks, et igaühel oleks siin hea elada! 
  Tule ja anna oma mõtetest meile teada mõnusal Pannkoogi Pühapäeval 11. oktoobril Nõunis Maa-
kultuurimajas kell 10.00, Palupera Pritsikuuris kell 13.00 ja Hellenurme ümaraidas kell 16.00, kus 
mõtete vahetamise kõrvale pakume pannkooki moosiga

Meie programmi tekst on kättesaadav interneti koduleheküljel www.elh.ee/palupera 
Kui on küsimusi, küsi julgesti! Tel: 511 3543 ja 511 0574; e-post: palupera@gmail.com

Sinu valimisliit Uus Võimalus

nr. 117 
Ermo Kruuse

nr. 118 
Anti Kulasalu

nr. 119 
Elmo Saul

nr. 120 
Rudolf Raudsepp

nr. 121 
Aile Viks

nr. 122 
Vello-Venda Siimann

nr. 123 
Evelyn Uuemaa

nr. 124 
Vaike Hannust-Saul

Tule 18. oktoobril valima!

VVV matkasarja neljas matk, JALGRATTAMATK
toimub Palupera vallas algusega Palu veski keskuse juurest 
laupäeval, 3. oktoobril kell 11.00.
Osaleda saavad ka lapsed kolmerattalistel, võimalus osaleda heategevuslikul 
loteriil, nelja matka läbijatele üllatus! Matk on tasuta. Matka kestus 3-4 tundi. 
Matk lõpeb piknikuga korraldajate poolt.
Palume rattad enne sõitu üle kontrollida ja võimalusel varustada end vajalike remondivahen-
ditega ja parkimise paremaks korralduseks liituge tuttavatega ühte autosse.
Registreeri matkale telefonil 5254 172 või meilil: triinu@vvvs.ee.
Matkasarja matka toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja A. le Coq ja kohalikud omavalitsused ja 
ettevõtted.

Tule koos PEREGA!
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Puka vallavolikogus:
 Kinnitati kohaliku omavalitsuse volikogu valimis-

teks 18. oktoobril 2009 jaoskonnakomisjoni koosseis: 
esimees Harri Irv, liikmed Renna Kiin, Kaire Pedajas, 
Piret Vahi, Reili Kangro, Marina Kala, Sigrid Tiidt, 
Karin Tilga ning asendusliikmeteks Ene Miljan ja 
Maire Käämer;
 Otsustati taotleda Puka valla munitsipaalomandisse 

Komsi külas asuva Puka kalmistu alune ning seda 
teenindav maa;
 Muudeti Puka valla 2009. aasta eelarvet;
 Kinnitati Puka valla avaliku korra eeskiri.

Puka vallavalitsuses 
septembris

 Kooskõlastati Puka Lasteaia sisehindamise aruanne;
 Muudeti Puka Vallavalitsuse 14.04.2009 korraldust 

nr 104 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine”
 Kinnitati õpilasringide sõiduplaanid;
 Maksti ühekordset toetust kokku summas 8655 

krooni, sünnitoetust 5 isikule kokku 25 000 krooni, 

5 P U K A

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

12. ja 13. septembril toimus Puka noortekeskuse tei-
ne jalgrattamatk. Matka juhatas sisse Abja kooli aja-
looõpetaja, koduloo-uurija Aksel Tiideberg, kes andis 
ajaloolise ülevaate nii noortekeskuse uuest majast kui 
Puka raudteejaamast. Seejärel kihutasid meie uljad 
noored Komsi suunas, kus kunagi armastas suvita-
mas käia Johannes Semper.
   Järgmiseks peatuskohaks sai Kähri külas asuv Risti-
mägi, kus noored lasid kiigel käia. Sellele järgnes vast 
päeva kõige põnevam osa – oli vaja läbida kunagine 
lai tee, algusega Aakre raudteejaamast, mis nüüdseks 
on täiesti võssa kasvanud, et jõuda Kivivare linnamä-
ele.
   Väiksematel ratas käe kõrval, suuremad isegi ratta 
sadulas, läbisid nad tõelise takistusraja probleemideta. 
Enne linnamäele jõudmist olid mõned noored valmis 
veel mäestki üles rühkima ning otsima üles väikese 
künka, mida kutsutakse Juudamäeks jakus arvatakse 
peidus olevat palju Põhjasõja-aegseid aardeid.
   Kivivare linnamägi tuletas meile meelde möödunud 
aegade hiilgust ning praeguse aja hoolimatust – pal-
ju maha aetud okastraati, võssa kasvanud kunagist 
peoplatsi. Edasi aga olime teel Rebaste kiigeplatsi 
poole, et pärast väsitavat matka keha kinnitada ja-
puhata. Oleme väga tänulikud Naglade perele, kes 
lubas oma eravalduses vabalt toimetada ja piknikku 
pidada.
   Pärast mõnusat kõhutäidet võtsime suuna Puka en-
dise mõisakompleksi suunas, kus pidime taas nukralt 
nentima, et olevik ei pea oluliseks oma minevikku 
väärikalt meeles pidada. Sellele järgnes üks ohtliku-
maid ettevõtmisi – sõit suurel Tartu-Valga maanteel, 
et korraks seisatada kunagise Kuigatsi hobujaama 
aseme lähedal ning ronida Vasila kabelimäel.
   Suuna Kuigatsile võtnud, oli eesmärk jõuda öö-
bimispaika ning nautida õhtusööki ning erinevaid 

meelelahutusi. Õhtu tipnes Puka-Kuigatsi sõpruskoh-
tumisega võrkpallis, kus kumbki pool otsustavat võitu 
ei saavutanud. Matka nooremad osalejad suutsid 
samal ajal aga võõbata oma näod tundmatuseni ning 
pakkuda väikest eeskava teistelegi.
   Pühapäeva hommik võttis meid vastu pilviselt ning 
mornilt, kuid noored ei lasknud sellest end häirida. 
Oldi rõõmsalt nõus teekonda jätkama. Pärast Õnne 
Paimre ülevaadet Kuigatsi mõisa ja küla ajaloost 
suundusime Hargo talu suunas, et imetleda Tori ho-
buste suursugusust ning soojust. Pärast lugematuid 
paisid ning kallistusi hobustele jätkus matk Kuigatsi 
linnamäe suunas. Teele jäi ka selline põnev koht nagu 
kalmistu „Kabelimägi“. Viimased kilomeetrid olid 
noortele tõeliseks eneseületuseks, kuid kõik pidasid 
lõpuni vastu ning pealelõunal vurasime rõõmsalt 
Puka alevikku.
   Täname ning imetleme kõiki noori, kes matkast osa 
võtsid: Laura, Kertu, Kaimar, Anna-Liisa, Ariane, Pärt, 
Kaisa, Kristin, Kamilla ja Risto-Mikk. Nad olid nõus 
edaspidigi sarnastel retkedel osalema.
   Meie suur tänu Aksel Tiidebergile ning Õnne Paimre-
le, kes nõustusid meile oma vaba aega kulutama ning 
meiega tegelema. Samuti täname Utet külalislahke 
ning sooja vastuvõtu eest. Eriline tänu kogu Kuigat-
si rahvale ning Õnnele öömaja, meeldiva vastuvõtu 
ning sportliku õhtu eest.
   Jalgrattamatk on osa noortekeskuse projektist, mida 
rahastab EAS läbi Valga maavalitsuse. Projekti toetab 
ka Puka vallavalitsus.
   PANK’i teise jalgrattamatka pilte saab lähemalt vaa-
data:
http://picasaweb.google.com/PukaANK/JalgrattamatkV
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Puka Avatud Noortekeskus KERSTI SALUJÕE

PANK-i teine jalgrattamatk 
on õnnelikult selja taga

Matk 
„Reipalt koolipinki“
Teisipäeval oli matk. Me käisime matkamas, jahimajas 
ja laevaga sõitmas. Matk algas Grete motelli juurest. 
   Kõndisime kolm kilomeetrit ja kui me matka lõpe-
tasime, oli buss ära eksinud. Mulle meeldis kõige 
rohkem topisemeister ning Väikese-Emajõe peal 
laevaga sõita. Matk oli ka lõbus, sest ma leidsin noa 
ja ühe seene. Kaspar oli sellepärast solvunud, et ta 
leidis ainult kolm seent. Mulle meeldis see matk väga, 
sest sellel päeval oli ilus ilm.

KAREL KUUS, Puka Keskkool 4. klass

Lõbus matkapäev
 
Kolmapäeval, 16. septembril, käis kuues ja seitsmes 
klass Võrtsjärve ääres matkal. Enne matka käisime 
aga Limnoloogiakeskuses, kus räägiti meile palju 
põnevat kaladest.
  Limnoloogiakeskuses saime huvitava töölehe 
kaladest, mida pidime giidi põneva jutu põhjal täitma. 
Meile räägiti palju Võrtsjärves ja Eesti vetes elavate 
kalade kohta. Samuti sai näha kõige esimeste kalasar-
naste olendite kivistisi, mis olid väga põnevad. Räägiti 
ka kalapüügivahenditest, millega püüti kala palju 
aastaid tagasi. Mõnda neist sai ka näha. Veelgi tore-
damad olid akvaariumid, kus sees palju ehtsaid kalu. 
  Pärast keskuse külastamist asusimegi teele esi-
mesele matkarajale  Võrtsjärve ääres. Maa oli küll 
veidi märg, kuid ilm oli ilus ja soe. Hommikul olime 
õppealajuhataja käest saanud töölehed, mida täitsime 
läbides esimest rada. Saime uurida pilliroo ehitust, 
kivisid, puid, taimi ja kõike muud põnevat. Raja ääres 
olid ka huvitavad teadetetahvlid, kust sai palju infot 
ülesannete täitmiseks.
  Kui rada läbitud, sõitsime bussiga teise raja alguses-
se. Seal pidime alguses kõndima laudtee peal. Kuid 

toimetulekutoetust 5-le isikule, ranitsatoetust 14-
le esimesse klassi astuja vanemale (a’ 300), toetati 
segakoori U-Tuur esinemisriietuse ostmisel;
 Ühele puudega isikule määrati hooldaja;
 Nõustuti kasutusloa väljastamisega Meegast külas 

Ütti-Jaani kinnistul valminud moto- ja matkakesku-
sele; Kolli külas asuvale Käära 10/04 mastalajaama 
0,4 kV õhuliinidele ja liitumiskilpidele;
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega 

Aakre külas Antsu kinnistule abihoone rekonstru-
eerimiseks; Ruunafarmi F-12 pingeparanduse mas-
talajaama 0,4 kV õhuliinide projekteerimiseks;
 Nõustuti ehitusloa väljastamisega Soontaga külas 

asuva Pervevahi kinnistu liitumisel elektrivõrguga 
Greete alajaama F2 0,4 kV maakaabelliini ja kaabel-
kilpide ehitamiseks; Meegaste külasse Tsorro 10/0,4 
komplektalajaama ja 10 kV ja 0,4 kV maakaabellii-
nide ehitamiseks;
 Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi raames 

teostatud projekt Lõosilma kinnistule puurkaevu 
rajamiseks. Vajalikud tegevused on lõpetatud ja 
programmis ettenähtud eesmärk saavutatud. 

SÜNNID

Puka rahvamaja pargis toimub 

10. oktoobril algusega kell 8.00

 Puka sügislaat.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

8. oktoobril kell 18.00 alustab 
Puka rahvamajas oma hooaega 

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor.
Oodatud kõik endised ja uued lauljad. 
Tule ise ja võta kaasa sõber ning snäk lauale.

Puka rahvamajas 10. oktoobril kell 20.00 

puhkeõhtu 
ansambliga “Lihtne viis”.
Pääse eelmüügist 50.-, kohapeal 75.-

Info tel 527 4812.

Ken-Markus Markse  18. august
Britt-Marii Luga     2. september
Mia Kleinson    4. september
Naomi Oolo  13. september
Deliise Raamets  18. september

Täname
Puka keskkool tänab hea koostöö eest Aare 
Jaamat ja Greete Motelli omanikke, kes aitasid 
ürituse “Reipalt Koolipinki “muuta koolipere jaoks 
meeldejäävaks. 

Kooli juhtkond

Puka vallavalitsusel ja volikogul hakkab täituma 
neljaaastane tööaeg. Nagu ikka, on perioodi 
lõppemisel kombeks vaadata tagasi ja teha kok-

kuvõtteid. Mäletan, et mitmed inimesed küsisid neli 
aastat tagasi, mis on saanud Puka spordi- ja puhke-
keskuse rajamisest, millest on nii palju juttu olnud?
   Jah, nii see oli. Kaua on olnud see mõte ka meie valla 
arengukavas. Aeg oli asuda tegutsema. Otsisime mõn-
da aega võimalusi ja teid ehitustööde rahastamiseks, 
edasi liikusime põhimõttel: väiksemalt suuremale. 
Kõigepealt valmis Puka rahvamajal kellatorn ning va-
hetati aknad. Seejärel õnnestus saada raha staadioni 
ehituse lõpetamiseks. Olime selle üle päris uhked, sest 
esialgu tundus olukord lootusetu, kuid seda suurem 
rõõm oli pärast staadioni valmimist.
   Järgmine plaan oli laululava rajamine, sest nagu 
mäletate, jõudis järjekord Võrtsjärve suvemängude 
korraldamiseks Puka valda ning  laululava oli hädasti 
vaja. Alguses käis vaidlus lava asukoha ja kujunduse 
üle, kuid saime usaldada ainult iseennast. Lõppotsuse 
tegid meie oma taidlejad. Ise tehtud – hästi tehtud.
   Enne mänge sai veedetud mitu magamata ööd, sest 
laululava ehitus valmis ju päris viimasel hetkel. Lõpp 
hea, kõik hea ja Võrtsjärve mängud toimusid meie 
staadionil ja laululaval ning läksid päris kenasti korda.
   Samal sügisel käivitusid Puka rahvamaja renoveeri-
mistööd. Ausalt öeldes tundus maja tõesti juba viima-
se võimaluseni vana ja väsinud. Kas mäletate seda üle 
maja levivat kuivkäimla haisu? Muidugi väärisid meie 
inimesed paremat. Remont oli mahukas ja murede-
rohke, kuid lõpuks sai see valmis.
  Ootasime, et inimesed tulevad parema meelega 
rahvamajja. Puhkekeskuse viimase osa valmimine 
lähendab  meie inimeste võimalusi pisut linnainimeste 
võimalustele. Rahvamaja kasutus on oluliselt tõusnud 
ja kasvab veelgi. See annab usu, et pingutused ei ole 
tühja läinud.
   Tänavune aasta algas meile kõigile eriliselt – ma-
janduslangusega. Oleme alati valla rahakotiga ehk 
eelarvega konservatiivselt ümber käinud. Vaatamata 
sellele tuli nüüd teha päris tugev kärpimine. Jäi tunne, 
et sellel aastal investeeringuid teha ei õnnestu. Veelgi 
tumedamana näis siis aastalõpp.
   Veidi ette rutates tuleb tõdeda, et peame olema plaa-
nituga rahul, sest erinevalt paljudest omavalitsustest ei 
ole me teinud ühtegi negatiivset eelarvet valla kulude 

vähendamiseks ja eelarve täitub plaanipäraselt.
  Hakkasime otsima soodsamaid võimalusi projektidest 
raha leidmiseks ja tegelesime koostöös meie seltside-
ga kevadkuudel projektide kirjutamisega. Sellest oli 
ka kasu. Vaatamata majanduslangusele tehakse koos-
töös seltsidega tänavu remonti Kuigatsi raamatukogus 
ja külamajas, rajatakse mänguväljakud Aakresse ja 
Pukka. Ehitatakse Puka staadionimaja ja staadionival-
gustus, see võimaldab spordiplatsi paremini kasutada. 
Näiteks talvisel ajal suusatamiseks. 
   Ehitatakse lähedaste ärasaatmiseks surnukamber 
PAMS majja. Korrastatakse Vooremäe juurdepääsu-
tee, ehitatakse paadisild ja parkla. Paraku on tööde 
teostamine langenud sügisesele ajale, sest PRIA-s on 
projektide menetluse tähtajad suure töökoormise tõt-
tu pikad ning kevadel esitatud projektide rahastamine 
realiseerub alles sügisel. 
   Käesoleval sügisel rajatakse Puka rahvamaja juurde 
pritsumehe park. Miks pritsumehe? Pritsumehega 
kavandame tegeleda pikemalt edaspidigi ja küsida 
seejuures ka vallarahva arvamust. Seekord selgitan 
ideed lühidalt.
   Puka pritsumehe legend on Eestis laialt tuntud, kus-
juures tihti räägitakse purjus pritsimehest. Meie kes-
kendume Puka pritsumeeste pikale ja värvikale ajaloole 
tervikuna ning nende vabatahtlikule tegevusele. On ju 
praegune rahvamaja valminud pritsumajana ja tehtud 
vabatahtlikus korras tollase pritsuseltsi eestvedamisel. 
Usun, et juba see fakt väärib esiletõstmist ja samas, 
miks mitte kasutada meie pritsumeeste tuntust. Keva-
del toimunud heakorratalgutel sain tunda, et vabataht-
liku tegevuse vaim ei ole Puka vallast lahkunud. 
   Kokkuvõtteks on hea tõdeda, et need inimesed, kes 
on soovinud midagi korda saata, on selleks koostööd 
tehes võimalusi otsinud ning leidnud. Need, kes on 
aga ainult kritiseerinud ja otsinud vabandusi oma 
tegematajätmistele, ei vääri tähelepanu, sest neist ei 
sõltu ju midagi.
   Tänusõnad ütlen Puka Naisseltsile, Puka Spordiklu-
bile, Kuigatsi Külaseltsile, Puka Aianduse ja Mesindu-
se Seltsile, kes ei ole kartnud eestvedaja rolli ning on 
teinud midagi ka teiste heaks. 
   Tänan hea koostöö eest kõiki partnereid ning soovin 
meeldivat koostood edaspidiseks.

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Bruno Jungi nimeline tänav
Puka vallast alustas oma sportlasteed 27. septem-
bril 1929. aastal sündinud Bruno Junk. Temanime-
line Käimisklubi tähistas tänavu Eestile kuulsust 
toonud teeneka kergejõustiklase Bruno Jungi 80. 
sünniaastapäeva. 
   Seoses Bruno Jungi eriliste saavutustega Eesti 
spordielus nimetas Puka vallavolikogu tänava, 
mille ääres asub temale kuulunud majavaldus 
(käesoleval ajal tema laste omandis), Bruno Jungi 
nimeliseks tänavaks.

Laupäeval, 26. septembril kell 14 
toimub tänavasildi paigaldamine. Bruno Jungi 
mälestuseks istutatakse tamm Puka alevikus 

asuva saunatiigi kaldale. Hiljem on kavandatud 
sellele alale rajada Puka kuulsuste park.

   Esimene puu, mis istutatakse Bruno Jungi 
mälestuseks, on väga sobilik kuulsuste pargi 

rajamise alguseks.

varsti saime kõndida pehme sambla peal. Kellel oli 
kõht tühi, sai vahepeal süüa pohli ja mustikaid, kuna 
neid oli seal üsna  palju.
 Varsti oli ka see rada läbi ja oli aeg kodu poole asuda. 
Kell oli umbes kolm, kui jõudsime koolimaja juurde. 
Olime väsinud, aga päevast jäi kõigile tore mälestus.

PILLE MARKOV, Puka Keskkool  6.  klass

Suurematest tegemistest Puka vallas nelja 
aasta jooksul ja „masu” ajal
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Sangaste vallavolikogus
 Valiti volikogu esimeheks Rando Undrus.
 Valiti volikogu aseesimeheks Tatjana Laadi.
 Otsustati maksta volikogu esimehele hüvitust 2000 krooni kuus 

ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 1000 
krooni kuus.
 Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Andres Palloson ning revis-

jonikomisjoni liikmeteks Tõnu Varjun ja Aavo Vällo.
 Nimetati valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üld-

koosolekul Rando Undrus (asendaja Ivo Pill) ja Kaido Tamberg 
(asendaja Priit Areng).
 Vabastati Tõnu Saarman vallavalitsuse liikme kohustustest ja 

kinnitati Priit Areng vallavalitsuse liikmeks.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Mäeküla külas asuv 15 

323 m2 suurune Kivestiku maaüksus.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 26. märtsi 2009. a määrus nr 3 

“Volikogu 19. oktoobri 2006. a määruse nr 7 “Keeni Põhikooli 
pedagoogide töötasustamise alused” muutmine”.
 Moodustati volikogu valimiseks jaoskonnakomisjon koosseisus 

Rein Areng (esimees), Kati Ermel, Kairi Gross, Marika Kutter, 
Toomas Kuus ja Aiki Martinson. Komisjoni asendusliikmeteks 
nimetati Priit Areng ja Maie Plaado.
 Otsustati võõrandada Eesti Vabariigile tasuta Lossiküla külas 

asuva Tervisespordi kinnistu koosseisu kuuluvad kaks 72 Sangaste-
Tõlliste tee katastriüksust.

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk Lauküla külas 

asuva Kadaja kinnistu elektri õhuliini, mastalajaama ja liitumiskilbi 
ehitamiseks, osaühingule Jaotusvõrk Lauküla külas asuva Silmistu 
kinnistu ja Savi kinnistu elektri õhuliini ja liitumiskilpide ehita-
miseks ning Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Jäätmejaama 
maaüksusel asuva jäätmejaama rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba Aino Alterile Ädu külas Vainu 

kinnistul asuva laut-küüni kasutuselevõtuks, Janno Sepale Pringi 
külas Sepatare kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks ja Sangaste 
Vallavalitsusele Keeni külas Vana katlamaja kinnistul asuva noor-
tekeskuse kasutuselevõtuks.
 Nõustuti Keeni külas asuva 1870 m2 suuruse Aini maja maaük-

suse erastamisega Anne Hainsoole.
 Nõustuti Lauküla külas asuva Tielsi katastriüksuse jagamisega 

neljaks katastriüksuseks nimedega Tielsi, Tielsikalda, Veskimehe 
ja Viinaköögi.
 Määrati Tiidu külas asuva Lepa katastriüksuse uueks nimeks 

Kivimaa.
 Otsustati lugeda üheksa isikut korraldatud jäätmeveoga mitte-

liitunuks. Rahuldamata jäeti kolme isiku avaldus.
 Määrati augustikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele isi-

kule kogusummas 21 894 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 
200 krooni.
 Määrati septembrikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isikule 

kogusummas 19 355 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljateistkümnele isikule ko-

gusummas 5657 krooni. 

AMETLIK INFO

6 S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Vähemalt Keeni küla elanikud on saanud 
jälgida, kuidas räämas ja lagunenud kat-
lamajast on nagu nõiaväel valminud uus 

ja piirkonna üks vingemaid hooneid – Sangaste 
valla  avatud noortekeskus.  Hetkel tehakse veel 
siseviimistlustöid ja paigaldatakse täislahendu-
sega kööginurka. Samuti  maalitakse ruumide 
seintele erinevaid kujundeid ja pilte ning töid 
saavad  noored  teha koos professionaalse kunst-
niku Mariliin Kindsikoga. Ehitustöid  teostab AS 
Tõrva Elekter. Noortekeskuse ehitust rahastab 95 
protsendi ulatuses Euroopa Liit, Euroopa Regio-
naalarengu Fond ning  5 protsenti peab olema 
valla omafinantseering.
   Kuna programm eraldab raha ainult ehituse 
tarbeks, siis ruumide sisustamine tuleb alles ette 
võtta. Loodame noortekeskuse avada oktoobri 
lõpus, kuid me ei saa seda ka enne teha, kui hoo-
ne on üle vaadatud ja ehitus heaks kiidetud SA 
Innove poolt. Kindlasti teavitame vallarahvast 
noortekeskuse avamisest.
   Ruumide sisustuseks hakkab vallavalitsus  raha-
lisi vahendeid otsima, kuid loodan siiralt, et siin-
kohal saavad appi tulla ka kohalikud inimesed.
   Eesmärk on, et ruume hakataks aktiivselt 
kasutama. Arvestame noorte soovidega ja ette-
panekutega erinevate ringide käivitamisel. Huvi 

korral on juhendaja olemas kitarri, rüütlivõitluse, 
portselanimaalimise, näitemängu ja kokakunsti  
õppimiseks. Olge aga ise agarad ja andke oma 
soovidest teada. Huvi ja tahtmine peab tulema 
teie poolt ning vallavalitsus aitab kaasa eesmär-
kide elluviimisele. Head tegutsemist ja peale-
hakkamist kõigile!

   Samuti on heaks kiidetud PRIA projekt, mille 
vahenditega saame Sangaste kultuurimaja suu-
re saali lõplikult valmis. Saame soetada toolid, 
lavaeesriided ning heli- ja valgustehnika.
   Toredate kohtumisteni kodukoha seltsielu kes-
kustes.

MERLE TOMBAK

Noortekeskuse ehitus lõpusirgel 

11. septembril korraldas Sangaste Vallavalitsus ja Keeni Põhikool tänuüritu-
se. Kutsutud olid tantsulapsed koos vanematega, täiskasvanud tantsijad, laul-
jad ja pillimehed, kes osalesid XXV laulupeol ja XVIII tantsupeol Tallinnas. 
Eraldi tänati tantsujuhte Hiie Vähit ja Tiina Kukke.

Fotol Põlvamaa andekas tantsujuht Andre Laine ja ”Meiestuudio” noored 
tantsijad, kes pakkusid kohaletulnuile emotsionaalse elamuse.

Sangaste Vallavalitsus 
KUULUTAB VÄLJA 

hajaasustuse veeprogrammi 
täiendava taotlusvooru.

Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna 
vallavalitsusele koos kohustuslike lisadokumentidega 

hiljemalt 28.10.2009. 
   

Täiendavat informatsiooni programmi- ja taotlemis-

tingimuste kohta saab Sangaste Vallavalitsusest abi-

vallavanemalt Priit Arengult (telefon 766 8040, e-post 

priit@sangastevv.ee).

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

Latiinoaeroobika treeningutega alustame
4. oktoobril kell 13.30 

Sangaste seltsimajas.
Juhendaja Mariann Kajak Tartust. Oodatud on ka koolinoored. 

Võta kaasa vahetusjalanõud.

Lisainfo Merle Tombak

Sangaste seltsimajas

6. oktoobril algusega 18.00

Leedu tsirkus  „ARINO“
Programmis esinevad dresseeritud loomad.
Trikid, illusioonid, jooga etteaste.
Etteastes kasutusel naelad, noad ja tuli.
Muinasjutuline etendus seebimullidega.
Programmi juhivad lõbusad klounid Žu-Žu ja Guzik.

Pilet täiskasvanud 45.-; Lapsed ja pensionärid 
30.-; Kuni 3 a. lapsed TASUTA.

Lisainfo 5647 2632

Vastuseks 11. septemberil 2009 Otepää Teatajas 
ilmunud artiklile „Lauakommete laitmisele ja ka 
muule“.
   Sangaste valda ei plaanerita prügilat vaid 
JÄÄTMETÖÖTLUSTERMINALI. Lugupeetud 
vallavanem Kaido Tamberg, tehke endale 
mõisted selgeks! Paluks, mitte sogada vett ega 
püüda enne valimisi kalu. Kala hakkab mädane-
ma peast. (Nali) 
   11. aprillil 2009 korraldasin koos Sangaste valla 
elanikega koosoleku teemal „Jäätmed ja tervis“, 
kus selgitati põhjalikult planeeritava jäätme-
terminali ohutegureid. Heade lauakommetega 
Sangaste vallavanem ähvardas mind mitu korda 
selle eest. (Tunnistajad) Me ei külva paanikat, 
vaid tahame vallaelanikele selgitada, kuidas as-
jad tegelikult on. 
   Sangaste valla elanikud on teinud kaks avalikku 
pöördumist Sangaste Volikogule, kuid arutlusele 
pole seda teemat võetud. Vallavanem on ainui-

sikuliselt nendele kirjadele vastanud. Seda saab 
otsustada ainult VOLIKOGU. 
   Põlva-Valga-Võru regiooni Keskkonnaamet 
kiitis 16.04.2009 heaks keskkonnamõjude hin-
damise Punga ja Kõlli kinnistu kohta, mis kehtib 
4 aastat.
   Sangaste valla elanikud asutasid MTÜ Eesti 
Puhas Pale (EPP) 7. mail 2009 ja vaidlustasid  
keskkonnamõjude hindamise 25.05.2009. Kesk-
konnaamet lükkas vaide tagasi19.06.2009. Sisu 
ei arutatudki.
   MTÜ EPP saatis ametliku kirja 18. juunil 2009 
Sangaste valla jäätmetöötlusterminali asu-
kohavaliku kohta Sangaste vallavalitsusele ja 
Keskkonnaametile. Keskkonnaamet vastas, aga 
Sangaste vallavalitusest pole vastust saanud. 
Ametlikule kirjale on kohustus vastata 30 päeva 
jooksul. Tekib küsimus, kas Sangaste vallas ei 
kehtigi Eesti Vabariigi seadused?
   17. septembril 2009 kohtusime Otepää Loo-

Sõjas, armastuses ja Sangaste vallas on kõik lubatud

Tulge laulma Sangaste kirikukoori!

Välja pakkuda sõbralik seltskond.
Esimene kokkusaamine 7. oktoobril kell 

18.30.
Edaspidi proovid kolmapäeviti samal ajal 

Sangaste Seltsimajas.

Kallid kaaskondsed! Mainisin kunagi, et valimis-
te-eelne elu on põnev. Tundub, nagu oleks 11. 
septembril 2009 kodanikuarmastuse kaksiktor-
nidesse sisse lennanud kurja vallavanema kaa-
perdatud lennuk ja mürkroheliste loosungite all 
alanud sõda terroriga. 
   Hoogsas lahingu alguses jäid aga kahurid 
vaenlase poole pööramata ja väärt laskemoon 
läheks vales suunas lendu. Nimelt ei kuulu mina 

MEES
See kutse on sulle. Kui sa tunned, et sinus 
on peidus lauluhääl, mis ootab vallapääst-
mist, siis ära häbene. Tee õige otsus ja tule 

paneme koos kokku oma 
SANGASTE MEESTE ANSAMBLI.
Vaja on vaid natuke tahtmist ja mehi, kellele 

meeldib laulda.

Info ja registreerimine: 5664 8555 Rait)

duspargis Lõuna regiooni Keskkonnaameti juha-
tajaga Ena Poltimäega, et saada selgust terminali 
ehitusest kui ka vallavanema poolt avaldatud 
artikli kohta. Kahjuks Kaido Tamberg sel koo-
solekul ei osalenud. Arutelu käigus selgus, et 
terminaliga seoses on kõik endiselt õhus. Kesk-
konnaministeeriumi eitavast seisukohast küll 
midagi ei teatud. Pärast valimisi läheb ”tants” 
jäätmeterminali ümber edasi.
   Jäätmeterminali ehitus on nagu sõjakirves, 
mis endiselt ripub meie vallaelanike pea kohal! 
Mõelge väga tõsiselt, kellele oma hääle annate. 
Tehke õiged valikud, et hiljem poleks põhjust 
kahetseda tehtu üle. Ärme laseme hävitada seda 
vähest, mis meil on!

HELE KÄNGSEPP,
Sangaste valla elanik, Tartu Ülikooli keskkon-
nateaduse ja Eesti Maaülikooli linna- ja töös-

tusmaastike korralduse tudeng

ei prügila, ei jäätmejaama pooldajate hulka. Ot-
sigem ikka vaenlane väljal üles ja – tuld! 
   Lehes ju kirjutangi, et prügilat valda kindlasti 
ei tule ja ka jäätmeterminaali tarbeks pole siia-
ni keegi mingit planeeringut algatanud. Seega 
on see Teie väide nihkes. Mõisted nõuavadki 
mõistmist, austet võitleja lahinguväljal! Kuna 
mul pole mingit isu siseneda magusate ja ve-
siste valimismuside vahetusse, siis lugege veel 
kord üle oma saadetud dokumentide adressaa-
did ja leidke üles vastused, need kõik on Teil 
olemas. Samuti on saanud Teie esindaja sõna 
kohe avalduse esitamisele järgnenud volikogu 
korralisel istungil esimese päevakorrapunktina 
pöördumise ettekandmiseks ja ka see on juh-
tunud. 
   Volikogu nimelt ei olegi iga päev koosistuv 
kogu ja saab vast korra kuus kokku. Ja volikogu 
ei saa otsustada, kui pole, mida lubada või mitte 
lubada. Kui otsustad näiteks mehele minna, siis 
on otsusest ,,minna“ vähe kasu, kui nõusolevat 
meest pole leitud. 

   Väikese saladuskatte all ütlen, et ka jäätmekäit-
lemises on uuemad lähenemised ning suund 
on võetud prügi põletamisele. Tartu kandis asja 
ka aetakse. Selline käsitlus kaotaks ärihuvi siia 
jäätmeterminali rajamiseks ning muudab asja 
vähehuvitavaks. Ka vald on tasapisi uurinud 
võimalusi kõnealuste maatükkide väljavahetami-
seks ja vajadusel oleme seda valmis ka tegema. 
See on kolmas oluline põhjus, miks olen seisu-
kohal, et prügitöötlemist sinna ei tule. Või mida 
arvate Teie? 
   Nii et sõjakirves on rahva pea kohalt enne valimi-
si pihku haaratud ja valimiste möödudes muutub 
sõda ehk jälle vaikselt armastuseks. Ahjaa! Väike 
diskreetne nõuanne ka: meil on selles nelja valla 
kodanike poolt kinnimakstavas lehes kombeks 
enese valimisreklaami eest maksta! Isegi siis, kui 
artikli alla pannakse mittekandideerija nimi. Aga 
olgu vahel siis tõesti kõik lubatud...
   Muidu nautigem aga väitlust ning ärgem mingem 
kurjaks, sest ,,kurja kael ei kasva jämmes“. (Vastse-

roosa vanasõna). 

(vallavanem, see va valelik) KAIDO TAMBERG 

Armastuse sõduritele 
kõikelubavas vallas
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Aeg sundis eluteelt lahkuma, 
mälestus Sinust jääb meiega.

AINO PEETERSOO
Mälestame kauaaegset kaubandus-

töötajat ja avaldame siirast kaastunnet 
poeg Ennole, tütar Piiale ja vennatütar 

Ehale perega.
Endised töökaaslased Elvi, Lehte, 

Salme, Helge, Tiiu, Koidula ja Lea.

TE Kariner 
korraldab

Tehvandi Spordikompleksis

28. septembril kl 14.00 
ühepäevase TOIDU-
HÜGIEENIKOOLITUSE
Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Registreerumine 
608 4511, 512 1539

Otepää

6-kohaline (ettetellimisel 8-kohaline buss)

TAKSOTEENUS

/  Raido507 1256

Südamlik kaastunne Piia ja 
Ennu perele kalli

AINO PEETERSOO 
surma puhul.

Aili, Iljar ja perekonnad 
Vilde, Maasik

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.

Ohtlike puude langetamine, 
võsalõikus. Tel: 5810 8597

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

Pottsepatööd. 5523 522, 
5397 6423

Küttepuud. Lambasõnnik koha-
letoomisega. 5666 6900

Müüa heitveemahutid- ja sep-
tikud 2-50 m³. Hinnad soodsad, 
tähtajad lühikesed. Transpordi 
võimalus! 5620 7378

Korstnapühkimine, ahjude, pliiti-
de remont. Litsents olemas. Te-
lef. 5345 9609

Elektri-ja nõrkvoolutööd, san.
tehnilised tööd, õhksoojuspum-
pade müük ja paigaldus.
www.mano.ee Tel. 520 8970

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Otepääl kohe üürile anda 2-toali-
ne kõigi mugavustega korter. Tel. 
7348 470, 5020 797.

Perekond soovib üürida maja 
või majaosa Otepääl või selle 
lähiümbruses.Võib vajada ka re-
monti. Kontakt: tel: 5381 9610

Korralik vanem mees üürib toa. 
5811 3082

Müüa puitbriketti. Telef. 5391 
3438

Otepää linnas üürile anda era-
majas ahiküttega kahetoaline 
korter+dušš. Tel. 5648 9230, 
5621 9682

KU U LU T U S E D

Mootorsõidukite 
REMONT, 

rehvivahetus ja 
rehvide müük 
Puka Autoremondi 

töökojas. 

Tel. 5669 6909

korraldab Otepää AMS - aiandusmaja esisel platsil J.Hurda 5 
viljapuud-põõsad, ilupuud ja püsikute istikud, 
aiatarvikud, käsitöö, toidu- ja tööstuskaubad.

   Vaha ost ja müük. Sügisnäitus. Einelaud.   Info 7655 537.

Sügislaat 
Otepääl

AINO PEETERSOO
16.01.1923 - 10.09.2009

www.merkus.eereklaamid visiitkaartidest valguskastideni
kujundus, värviprint,

visiitkaardid, lamineerimine,

laserkoopiad, kammköide.
Köögid - Vannitoad - Garderoobid - Liuguksed

Masi Mööbel OÜ tegeleb köökide, vannitubade, 
garderoobide ning liuguste projekteerimise, 
müügi ja paigaldusega.

Näidisköögi ja –garderoobiga on Teil võimalik 
tutvuda meie müügisalongis Otepää Kauban-
duskeskuse 0 - korrusel, aadressil Lipuväljak 28.

e-mail.: info@masi.ee  Tel.: +3725221543
www.masi.ee

R KIOSK Eesti AS 

OTSIB 
Otepääl asuvasse R-kioski 

FIE-t 
või 

juriidilist isikut, 
kellele pakkuda võimalust 

Palun ühendust võtta: kiosk@kiosk.ee
 

või telefoninumbril 60 660 70.

OPEREERIDA 

R-KIOSKIS.2. oktoobril kell 18 linastub Otepää 
Kultuurikeskuses film ”Põlevad 
piirid”

Dokumentaalfilmi, kus uuritakse kahe 
dokumendi – Tartu Rahulepingu ja Mo-
lotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide 
– mõju Eesti rahva ja riigi saatusele eel-
misel ning käesoleval sajandil autoriteks 
on Juhan Aare, Endel Lippmaa ja Igor 
Gräzin. 
   Pileti hind 20 krooni.

Ratsutamine
 NEERUTIS

Pisikestele lastele 
pisikesed ponid,

suurematele suuremad ponid,
täiskasvanutelegi mõni hobune.

Trennid toimuvad valgustatud 
liivaplatsil, käiakse metsas.

Helista 53 402 171 Pamela
neerutiponimaa@gmail.com

Tule 
jalgpallitrenni!

Jalgpalliklubi FC Otepää kutsub 
kõiki 1.-3. klassi poisse jalgpalli-
treeningutele. Trennid toimuvad 
teisipäeviti ja reedeti Otepää 
Gümnaasiumi staadionil kell 
14.00. Alates oktoobri keskpaigast 
spordihoones.
   Martin Teder, +372 56242785, 
martin@fcotepaa.ee

laupäeval, 3. oktoobril 
algusega kell 9 

Avaldame kaastunnet kõigile 
omastele kalli

AINO PEETERSOO 
kaotuse puhul.

Naabrid Ene, Heljo, Hilja ja 
perekonnad Kuus, Kalev, 

Vaks, Meema.

11. septembril kell 14.00 
Otepää Maarja kirikus 

suur OOPERIgala.
Esinevad tulevased superstaarid.

Kätlin Värton
Mait Trink

Neljapäeval, 

1. oktoobril
 kell 15.00 

Otepää Kultuurikeskuses
EAKATEPÄEVA TÄHISTAMINE

Laulab Uno Kaupmees
Külalised lähedalt ja kaugelt

OÜ NÕUNI 
TAIMEKASVATUS

teeb järgmisi teenustöid:

SÕNNIKU vedu 
koos laotamisega

SÜGISkünd
heakorrastustööd
Müüme söödateravilja

Tel.  506 4609, 765 7418

Lasteaias PÄHKLIKE alustavad 

beebikool ja 

koduste laste mängukool.

Beebikooli esimene kokkusaamine on 5. oktoobril kell 12.00.

Koduseid 1-4aastasi lapsi ootame mängima neljapäeval 

8. oktoobril kell 11.30.

Lastega tegelevad Meeli Rammul ja Piia Pärn.

Reedel, 16. oktoobril 
kell 18.00 

Otepää Kultuurikeskuses 
SALONGIÕHTU

Jaanus Raidaliga.

Konfereerib Jüri Aarma.
Prantsuse shansoone esitab 

Diana Klas

8. orienteerumispäevak 

Kolmapäeval, 

30. septembril
ALAKÜLA kaardil.

Viit Otepää-Kanepi teelt 
Alaküla teele.

Start avatud 16.00 -19.00.

SOOVITUS: 

kuna päike loojub juba 18.55,

 siis startige hiljemalt 18.00!
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