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Taas on aeg valida vallavolikogusid
18. oktoobril toimuvatel
volikogude valimistel kandideerib Otepää, Palupera,
Puka ja Sangaste vallas kokku 194 inimest. Kõige rohkem on kandidaate Otepää
vallas – 109. Paluperas
on neid 24, Pukas 36 ja
Sangastes 25.

K

eskerakond on oma kandidaadid
esitanud kõigis neljas omavalitsuses, reformierakond Otepääl,
sotsiaaldemokraadid Otepääl ja Sangastes ning kristlikud demokraadid Puka
vallas.
Valimisliite on valimistel kokku 6,
neist 3 Otepääl, 2 Paluperas ja 1 Pukas.
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.
Otepää vald – valimisliit Meie Otepää
(27), Eesti Keskerakond (7), valimisliit
Otepää (20), valimisliit Mehed ei nuta
(12), Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond
(14) ja Eesti Reformierakond (29).
Palupera vald – Eesti Keskerakond
(1), Valimisliit Toimiv Koduvald (15)
ja Valimisliit UUS VÕIMALUS (8).

Puka vald – Eesti Keskerakond (15),
Eesti Kristlikud Demokraadid (2),
Valimisliit Meie Koduvald (18) ja
üksikkandidaat Sirle Lüüs.
Sangaste vald – Eesti Keskerakond
(5), Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond
(16) ning üksikkandidaadid Raul Nämi,
Alor Kasepõld, Maila Rohtla ja Olav
Kängsepp.

Valimisinfo
Kohalike volikogude valimispäev on
18. oktoobril, mil hääletamine algab
kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimispäeval saab hääletada üksnes
selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja inimene on kantud.
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna
asukoha kohta saab teavet valijakaardilt,
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt
www.vvk.ee või kodanikuportaalist
www.eesti.ee.

Valimispäeval saab hääletada ainult
valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.
Need kodanikud, kes soovivad valimiskasti kojutoomist, saavad vastavasisulisi taotlusi esitada vallavalitsusele 18.
oktoobri kella 16.00ni. Taotluses tuleb
märkida kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Näiteks: terviseseisund, kõrge
iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste
puudumine.
Elektrooniline hääletamine algas 8.
oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 14. oktoobri kella 20.00ni.
Elektrooniliselt saab hääletada internetis
aadressil: www.valimised.ee.
Soovi korral saab antud häält muuta
nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise ajal 12.-14.
oktoobrini valimisjaoskonnas hääletades.
Valimispäeval enam internetis tehtud
valikut muuta ei saa.
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.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.
Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe
teenistusraamat, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus.
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada
ka volikirja alusel.

Tuletame kõigile valijatele meelde, et
hääletama minnes tuleb hääletussedelile märkida arusaadavalt kandidaadi
number, kelle poolt hääletatakse.
Kandidaadi number peab olema üheselt
mõistetav, numbri parandamine ei
ole lubatud. Seega, kui kirjutamisel on
eksitud, tuleb küsida uus hääletussedel.
Hääletussedelit ei tohi hääletamisruumist
välja viia.
Hääletamise kohad valimispäeval
Otepää vallas:
valimisjaoskond nr. 1 Otepää Kultuurikeskuses,
valimisjaoskond nr. 2 Pühajärve Põhikoolis.
Palupera vallas:
valimisjaoskond nr. 1 Hellenurme
kultuurimajas,
valimisjaoskond nr. 2 Nõuni kultuurimajas.
Puka vallas:
valimisjaoskond nr. 1 Puka Rahvamajas.
Sangaste vallas:
valimisjaoskond nr. 1 Sangaste vallamajas.
Tänases Otepää Teatajas said kõik kandidaadid kokku 6 leheküljel võimaluse
ennast tasuta tutvustada. Lisaks avaldavad paljud kandideerijad tasulist valimisreklaami. See peaks aitama valimistel
teha õigeid otsuseid.
Kasutage oma õigust valida koduvallale
tegus volikogu!

Valgamaa aasta õpetajad on selgunud
5. oktoobril tähistatakse järjekordselt ülemaailmset
õpetajate päeva, millele panid aluse 1994. a UNESCO
ja Õpetajate Maailmaorganisatsioon EI. Õpetajate päeva
künnisel tehakse kokkuvõtteid senitehtust, tunnustatakse
tublimaid pedagooge nii koolides, lasteaedades kui
kohalikes omavalitsustes.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti
Haridustöötajate Liidu algatusel korraldatakse Aasta
Õpetaja valimisi. Valimise eesmärgiks on tõsta esile,
tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid,
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haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö
ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt
mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.
„Valgamaa Aasta Õpetaja 2009“ nimetus omistati
üheksale pedagoogile. Meie piirkonnast:
Velda Krillo – Aakre Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja,
Kaire Ojavee – Otepää Gümnaasiumi algklassiõpetaja

ja rahvatantsujuht,
Tiiu Sander – Otepää Gümnaasiumi keemia- ja loodusainete õpetaja,
Karin Uibopuu – lasteaed „Pähklike“ lasteaiaõpetaja.
Kõik „Valgamaa Aasta Õpetaja 2009“ nimetuse pälvinud pedagoogid olid palutud maavanema,
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehe ning Valgamaa
Haridustöötajate A/ü Liidu esimehe vastuvõtule Valga
Maavalitsuses.
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Valgamaa Aasta Koolitussõbralikum omavalitsus on Sangaste vald
Valgamaa TÕN-i (Täiskasvanud Õppija Nädal)
valis Valgamaa Aasta Koolitussõbralikumaks
omavalitsuseks Sangaste valla. Aasta õppija
on Karin Järv Pühajärve Põhikoolist. Aasta
koolitussõbralikum kool oli Pühajärve Põhikool.
Tunnustusüritus toimus 5. oktoobril Valga
Kultuuri-ja Huvialakeskuses.

FC Otepää kaotas
Florale
Tallinnas A.Le.Coq Arenal toimunud Eesti
karikavõistluste 1/16finaalis kaotas FC Otepää meeskond karikat kaitsvale Tallinna FC
Florale 1:4.

Osale fotokonkursil
„Euroopa Liit Valgamaal”
Oktoobrikuu jooksul
saab veel osaleda
Europe Direct Valgamaa
infopunkti fotokonkursil
„Euroopa Liit Valgamaal”. Konkursi eesmärk on läbi fotode
näidata Euroopa Liidu toetusel elluviidud
projektide arvukust Valgamaal. Konkursi
tulemusena valmib seinakalender.
Auhinnad parimatele võistlustöödele paneb välja Europe Directi Valgamaa infopunkt.
Peaauhind kõigi kolme (lapsed, noored,
täiskasvanud) vanuseastme võitjale on
elektroonikapoe kinkekaart väärtuses 2 000
krooni.
Võistlusfotod saab üles laadida fotokonkursi kodulehel www.valgamaa.ee/fotokonkurss kuni 1. novembrini. Võitjate nimed
avalikustatakse hiljemalt 1. detsembril
fotokonkursi internetileheküljel ja ajalehes
“Valgamaalane”.
Täpsed tingimused konkursil osalemiseks
leiad internetileheküljelt www.valgamaa.ee/
fotokonkurss.

Täiendav info: Marika Muru, tel: 766 6137,
e-post: marika.muru@valgamv.ee

Otepäälane,

palun
osale valimistel!

Otepää valla Kääriku külas suvila omanikuna ja Eesti Suusaliidu
presidendina olen huvitatud Otepää heast käekäigust ka tulevikus.
Tänu pidevale arendustööle on Otepääst ja Tehvandi spordikeskusest kujunenud Euroopa üks tuntumaid spordi- ja puhkekeskusi,
kus rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamine on tuntuse üheks
parimaks näitajaks.
Vaadates tagasi tehtule ja tutvudes Reformierakonna Otepää järgneva nelja aasta valitsemiskavaga olen kindel, et selle elluviimisel
jätkuks Eesti talvepealinna tasakaalustatud areng ka edaspidi, mis
kindlustaks Nuustaku inimestele ühe parima elukeskkonna Eestis.
Reformierakond on Otepääl võimul olles näidanud, et nende poolt
antud lubadused ei jää ainult sõnadeks, vaid need viiakse ka ellu.

Selle heaks tõestuseks on kasvõi Otepää kõrge 22. koht
Eesti 227 omavalitsuse pingereas.
Kutsun kõiki otepäälasi valima ja toetama Otepää
Reformierakonna nimekirja.
Lugupidamisega
Toomas Savi

Olev Matt
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba Indrek Tiidole üksikelamu
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla
Kauruveere maaüksus; OÜle Otepää Oskar lägahoidla
püstitamiseks Vana-Otepää külas Otepää vallas.
Väljastati kirjalik nõusolek Indrek Tiidole autode varjualuse püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Kaurutootsi küla Kauruveere maaüksus; Indrek Tiidole
sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi
küla Kauruveere maaüksus; Indrek Tiidole majandushoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi
küla Kauruveere maaüksus; Guido Leesikule abihoone
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Tähe
põik 3 maaüksus.
Määrati katastriüksuste uued sihtotstarbed ja lähiaadressid.
Määrati katastriüksuste uued koha-aadressid.
Kinnitati riigihanke „Tehvandi tn tänavavalgustuse
rekonstrueerimine“ pakkumusmenetluse läbiviimise
komisjoni otsused.
Kinnitati riigihanke „Otepää valla teede ja tänavate
talihooldus 2009/2010“ hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.

Vallavalitsuses tehti
kokkuvõtteid Pühajärve Jaanitule läbiviimisest
16. septembril kogunesid vallavanema kutsel
Otepää vallavalitsusse 2009. aasta Pühajärve
Jaanitule korraldajad, Keskkonnaameti ja
politsei esindajad, et teha kokkuvõtteid ürituse
läbiviimisest.
2009. aasta Pühajärve Jaanitule viis läbi
Audiomeedia OÜ, kes korraldas üritust ka
2008. aastal. Korraldajad märkisid, et kuna
eelmisel aastal oli nõrgaks kohaks turvalisuse
tagamine ja territooriumi korrashoid, siis sellel
aastal pöörati neile kahele asjaolule erilist
tähelepanu. Sellel aastal vastutas turvalisuse
eest Real Security OÜ ja Ökopesa OÜ.
“Mul on heameel tõdeda, et sellel aastal ei
laekunud politseile ühtegi tõsisemat kaebust
seoses Pühajärve Jaanitulega,” ütles Otepää
juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen. “Väikesi
möödalaskmisi turvamise poolelt oli, kuid
need leidsid kiire lahenduse. Kokkuvõttes võib
hinnata ürituse läbiviimist väga heaks.”
Samuti polnud etteheiteid ürituse koristamise korralduse kohta. Kõik koristustööd olid
tehtud vastavalt varem määratud kellaajaks.
Lõppkokkuvõttes tõdesid politsei ja Keskkonnaameti esindajad, et üritus läks igati
korda.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Tehase tänav sai
tolmuvaba katte
Selle aasta septembris sai Tehase tänav Otepääl tolmuvaba katte. Teetöid tegi OÜ Valga
Teed, tee maksumus oli 149 000 krooni.
Praegu on Otepää linnas peaaegu kõik teed
tolmuvabad – tolmuvaba katteta on vaid
Niidu tänav ja Tennisevälja tänava ots, kokku
230 m.
Kokku on Otepää linnas 20, 727 km tänavaid, vallas on teid 120,804 km.
MONIKA OTROKOVA

Nuustaku Pubis linetantsu õhtu

20. oktoobril algusega kell 19.00.

Ootame kõiki linetantsijaid nii Otepäält
kui ka kaugemalt.

Anti luba Olev Matt`ile paigaldada reklaambänner
suurusega 1 x 6 m Tartu mnt sissesõidule alates 1. oktoobrist 2009 kuni 15. oktoobrini 2009.a.
Anti erakonnale Eesti Reformierakond luba korraldada Otepää linnas Keskväljakul 24.09.09.a kell
14.00-16.00 avalik üritus (Südamebuss) ja lubada ürituse ajaks peatuda bussil Otepää Lipuväljak 22 a maja
ees; MTÜle Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts
luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil J.
Hurda 5 esisel platsil ja Jaani, Tähe, Hurda tänaval
03.10.2009.a ajavahemikul 09.00-15.00 avalik üritus
Sügislaat; erakonnale Eesti Reformierakond luba
korraldada Otepää linnas Keskväljakul 01.10.09.a kell
14.00-16.00 avalik üritus (Südamebuss) ja lubada ürituse
ajaks peatuda bussil Otepääl Lipuväljak 22.a maja ees;
OÜle Ilutulestikukeskus Arnika luba korraldada ilutulestik Nüpli külas Marguse Puhkekeskuse territooriumil
28.11.2009.a ajavahamikus kl 20.00-23.00 kestusega
kuni 5 min; SAle Otepää Spordirajatised luba korraldada 04.10.09.a 12.30-15.30 Otepää Spordihoone ees
Mäe tänaval ja Apteekri metsas avalik üritus „Otepää
valla spordipäev“.
Määrati lapse sünnitoetust 2le vallakodanikule.
Määrati ühekordset abiraha septembrikuus 25le val-

9. oktoober 2009

lakodanikule.
Toetati Otepää valla eelarvest eraõiguslikke spordiklubisid MTÜ Otepää Sulgpall summas 12 495 krooni,
Eesti Lume- ja Veelaua Klubi SWB summas 2300 krooni.
Kooskõlastati Otepää Lasteaed Pähklike sisehindamise
aruanne.
Otsustati viia järgmistes Otepää Vallavalitsuse
hallatavates asutustes seisuga 01. november 2009
läbi põhi – ja väheväärtuslike vahendite inventuurid: Otepää Vallavalitsus, Otepää Suusamuuseum,
Otepää Turismiinfokeskus, Lasteaed „Pähklike“,
Lasteaed „Võrukael“, Otepää Gümnaasium, Pühajärve
Põhikool, Otepää Muusikakool, Otepää Raamatukogu
(v.a raamatukogu), Pühajärve Raamatukogu (v.a
raamatufond),Otepää Kultuurikeskus.
Moodustati Otepää Vallavalitsuse vara inventeerimiskomisjon koosseisus: Vello Vou, Martin Laane, Sale
Kiuru, Elle Luhtaru, Eha Schmidt.
Määrati projekteerimistingimused OÜle Gneisenau
Invest asukohaga Nüpli küla Otepää vald Marguse
Õppe-Puhkebaasi maaüksus tenniseväljakute ehitusprojekti koostamiseks; Avo Saarele asukohaga Vana
– Otepää küla Otepää vald Piiri maaüksus, elamu ja
abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Veldur Jõgile
asukohaga Tähe tänav 5 Otepää linnas, elamu ümbere-

Üldplaneering, kus sa oled... (2)
Milleks meil uut üldplaneeringut
üldse vaja on?
Üldplaneering määrab valla ruumilise arengu eesmärgid, üldised ehitus- ja maakasutustingimused, väärtuslike alade kasutamistingimused, liiklusvõrgustiku
jne. Seega üldplaneeringu kehtestamisega saab sellest
õigusakt, mille alusel eelnimetatud valdkondi vallas
korraldatakse. Üldplaneering on valla arengukava ruumiline illustratsioon. Kõik, mis on kirjas valla arengukavas, peaks ruumilisena väljenduma ka üldplaneeringus.
Oma olemuselt on üldplaneering kokkulepe erinevate
osapoolte vahel. Üldplaneeringu puhul on osapoolteks
valla kodanikud, ühendused, ettevõtted, asjassepuutuvad riigiasutused ja teised võimalikud huvilised, kes
protsessis aktiivselt osalevad. Me lepime kokku näiteks,
millised teed vajavad mustkatet, kus asuvad puhkealad,
kuhu rajame spordiplatsid, parklad ja tootmisalad,
millistel tingimustel ehitatakse elamuid, millised alad on
kaitse all jne. Üldplaneeringu ülesanne on ka hinnata,
millised majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised
mõjud kavandatuga kaasnevad ning milline on selle
mõju looduskeskkonnale. Selline kokkulepe peab tagama kõigi osapoolte õiguste võrdse kaitstuse ja piirkonna tasakaalustatud arengu. Ehk naljaga pooleks öeldes
peaks kehtestatud üldplaneering tagama kindluse, et
kui minu elukoha naabruses on üldplaneeringus ette
nähtud elamute rajamine, siis lähiaastatel sinna kellegi
uitmõtte ajel heast peast saekaatrit või lennuvälja
rajama ei hakata. Kuigi 100% ei saa kunagi kindel olla,
sest elu, olud ja vajadused muutuvad. Üldplaneering
peaks olema siiski koostatud nii, et seda muudetakse
erandkorras ja muudatused toimuvad üldsuse huvisid
silmas pidades.
Valla arengukava ja üldplaneering on pikaajaliste
investeeringute aluseks. Investeerimist vajavad tegevused peavad olema kajastatud nii arengukavas kui
üldplaneeringus. Seega on üldplaneering ka investeerimiskava.

Seadusandja on määranud, et igal Eestimaa linnal
peab olema kehtiv üldplaneering 2006. aasta 1. jaanuariks ja vallal 2007. a. 1. juuliks. Meie vald päris ilma
üldplaneeringuta siiski ei ole, kehtivad Pühajärve valla ja
Pühajärve ümbruse üldplaneeringud 1999. aastast ning
Otepää linna generaalplaan 1991. aastast. Vahepeal on
aga väga palju muutunud. Otepää linn ja Pühajärve vald
on ühinenud, Eesti on ühinenud Euroopa Liiduga, muutunud on seadusandlus, osaliselt on toonased eesmärgid täidetud või minetanud oma tähtsuse, tekkinud on
uued vajadused, on vaja kasutusele võtta tänapäevased
mõisted ja põhimõtted. Osa põhiväärtusi on kajastatud
neis vanades dokumentides ja leiavad kajatamist ka
uutes. Otseselt ei saa riigivõim omavalitsust karistada
kehtiva üldplaneeringu puudumise eest, kuid vitsad
tulevad teistpidi.
Otepää valla üldplaneeringu koostamist korraldab
Otepää Vallavalitsus ja otsuseid langetab Otepää Vallavolikogu. Üldplaneeringu menetlemisel teeb Otepää
Vallavolikogu kolm olulist otsust:
1.algatamine, 2.vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning 3.kehtestamine.
Lihtsustatult kirjeldades algab planeeringuprotsess
omavalitsuse otsusega algatada planeering. Seejärel
asub planeerija planeeringut koostama ehk valmivad
joonised ja seletuskiri. Kui leitakse, et planeering on
valmis, esitatakse see kooskõlastamiseks riigiasutustele
(Päästeamet, Maanteeamet, Keskkonnaamet jne). Kui
kõik vajalikud kooskõlastused on tehtud, saab omavalitsus teha planeeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise otsuse. Avalikul väljapanekul võib iga
isik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Peale edukat
avalikustamist saab teha planeeringu kehtestamise
otsuse. Otepää valla üldplaneering asub praegu algatamise ja vastuvõtmise vahel, kooskõlastamise faasis.

Täpsemalt järgmises numbris.

hituse ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Otepää vallas Tõutsi külas asuva telefonijaama
hoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 89m²;
Otepää vallas Sihva külas asuva telefonijaama hoone
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 54m².
Moodustati ajutine komisjon riigihangete „Audiovideo – fototehnika ja tahvlite ostmine koos paigaldamisega“, „Otepää Gümnaasiumile söökla sisustuse ostmine koos paigaldamisega“, „Otepää Gümnaasiumile
tööõpetuse klassi sisustuse ostmine koos paigaldamisega“
ja „Mööbli ostmine (koolimööbel)“ avatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aivo
Meema, Mati Lüdimois, Urmas Jaagusoo.
Muudeti hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingut.
Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi raames Veiko
Meema poolt esitatud aruanne.
Eraldati reservfondist projekti „ Vana- Otepää küla
arendamine“ kaasfinantseerimiseks 3,5 tuhat krooni,
Otepää Ajaloo Teemapargi tehnilisele projektile täiendavate uuringute teostamiseks 30,0 tuhat krooni.
Kehtestati Otepää Muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise, koolist lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja
kord.

Tänati laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhte
16. septembril kogunesid Otepää valla isetegevuskollektiivide juhid Otepää Kultuurikeskusesse, kus
tänati kõiki XXV laulu- ja XVIII tantsupeost osa võtnud kollektiivide juhte.
Üheskoos meenutati laulu- ja tanstupidu ning räägiti algava hooaja plaanidest. Kultuurijuht Sirje Ginter
tutvustas ka kultuurikeskuse rekonstrueerimise
plaane.
Vallavalitsuse tänukirja pälvisid 11 kollektiivi juhti:
Eve Eljand (Otepää Gümnaasiumi lastekoor, poistekoor, noortekoor, Vilve Maide (Otepää Gümnaasiumi
mudilaskoor, Otepää segakoor Eveko), Ain Kruusmaa (Otepää segakoor Eveko), Pille Möll (Otepää
Gümnaasiumi mudilaskoor), Arno Anton (Pühajärve
Puhkpilliorkester), Kaire Ojavee (Otepää segarühm
Nuustaku, Otepää Gümnaasiumi noorterühm,
Pühajärve naisrühm Vesiroos, Otepää Gümnaasiumi
võimlejad), Angela Toome (Otepää naisrühm Nuustaku), Anneli Teder (Pühajärve Põhikool 3.-4. klassi rahvatantsurühm Linavästrik II), Maie Eensalu (Pühajärve
Põhikool 3.-4. klassi rahvatantsurühm Linavästrik II),
Merle Soonberg (Otepää laste rahvamuusikaorkester
Musakarud, Otepää Noorte rahvamuusikaorkester
Karupojad), Lille Tali (Otepää laste rahvamuusikaorkester Musakarud)
MONIKA OTROKOVA

KULTUURIKESKUSES
N 15. okt. kell 20.00 KINO Vääritud tõprad. Alla
14 a. keelatud. Pilet 20,R 23. okt. kell 20.00 Kultuurikeskuses
I Tantsusalong. Tantse õpetab tantsutreener Veiko Ratas. Tantsuks mängib ansambel
“Kondor”. Töötab puhvet.
Pääse 50,-

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

arendusnõunik.
Nõuded kandidaadile:

kõrgharidus, võõrkeele oskus,
projektitöö kogemus. Palk 11 000
kr (bruto).
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt
11.10.2009 aadressile: Otepää
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405
OTEPÄÄ või e-maili aadressile
vald@otepaa.ee
Lisainfo www.otepaa.ee

Info tel. 52 14 683, Karin.

Valgamaa Partnerluskogu ootab
projektitaotlusi
5. oktoobrist 13. novembrini võtame vastu taotlusi Valgamaa

mikroettevõtjatetelt (kuni 9 töötajat) meetmesse Tugev tegija, kus
on võimalik taotleda toetust toodete-teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Küsimustega palume pöörduda Anneli Kattai poole e-mailil
anneli@valgaleader.ee või telefonil 528 0802.
Endiselt on avatud meede Külakukkur, kuhu ootame projekte mittetulundusühingute majandustegevuse alustamiseks ja arendamiseks.
Küsimustele vastab Aili Keldo e-mailil aili@valgaleader.ee või telefonil
5373 5503.
Jätkub koostööprojektide vastuvõtmine meetmesse Noor
Valgamaa, kuhu ootame vähemalt kolme omavalitsuspiirkonna
noortele suunatud taotlusi. Rohkem infot Marek Mekkilt e-mailil
marekmekk@gmail.com või telefonil 523 7793.
TIINA IVASK Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht www.valgaleader.ee

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

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

Neljapäeval, 22. oktoobril kell 18 toimub
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)

LOODUSÕHTU
Eestimaa kotkad – Tarmo Evestus, MTÜ Kotkaklubi
Meie 24 pesitseva röövlinnuliigi seas kutsutakse võimsaid,
laiade tiibade ning kõvera nokaga röövlinde kotkasteks. Meil
pesitseb 6 liiki kotkaid, seejuures ei ole aga kõik “kotka” nime
kandvad linnud sugugi lähisugulased. Loodusõhtul pajatab
kotkastest ja nende uurimisest Eestis üle kümne aasta röövlinde uurinud linnumees ja Kotkaklubi liige Tarmo Evestus.

Loodusõhtul osalemine on tasuta. Kohtade arv on
piiratud. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda
tel 766 9290 või margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Korraldajad on Keskkonnaamet ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

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.

Lisainfo: 766 9290.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. oktoobril.
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aas sai teoks õpilasvahetus Otepää
Gümnaasiumi ja Tarpi reaalkooli õpilaste
vahel. Seekord korral startis Saksamaa
poole 7. septembri varahommikul 11 õpilast ja
õpetaja Terje Aasaroht. Eriti põnevaks tegi selle
reisi tõsiasi, et nüüd sõideti Saksamaale ja tagasi
lennukiga. Nii mõnelegi oli see esimene lennukogemus. Pealegi ei pidanud me pealinna sõitma,
vaid kasutasime uue Tartu aerodroomi teenuseid.
Paari tunniga olimegi Hamburgis, kuhu olid meile
vastu tulnud vanad head sõbrad Tarpist.
Taaskohtumine oli väga südamlik. Meid
olid tervitamas Tarpi reaalkooli direktor proua
Lehmann ja Tarpi linnapea proua Eberle. Kogu
nädala elasime peredes, nii et saksa keeles sai
suheldud hommikust õhtuni. Nädal oli väga
sündmusterohke. Viibisime tundides, ent samas
ei unustatud meile näitamast ka oma kodukoha
ümbrust, olgu siis kanuuga või jalgsi matkates.
7 päeva möödus väga kiiresti. Lahkumisõhtul
öeldi välja mõte, et kohtutakse juba varsti, 2010.
aasta veebruaris, Otepääl. Saksa sõbrad on meil
ikka käinud sügisel, kuid meie tahaksime neile
tõelist talvepealinna näidata. Ja seda lootuses, et
meil ikka lund jätkub!

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Seitse toredat keeleõppepäeva Saksamaal Tarpis

S
L

inetants on tulnud Eestisse Ameerikast
kümme aastat tagasi ning saavutanud siinse
rahva seas suure populaarsuse. Selline tantsustiil ei nõua partneri olemasolu ja võimaldab
tantsida erinevat muusikalise maitsega igas vanuses tantsijatel. Otepääl on linetantsijad tegutsenud
Karin Uibopuu juhtimisel tänaseks seitse aastat.
Käesoleva aasta suvel lõid Otepää linetantsijad
MTÜ Bossanova, kus on 21 liiget.
Augusti viimasel nädalavahetusel oli suurepärane võimalus kaasa lüüa üle-eestilisel linetantsu
hooaja avaüritusel ”Dance Until You Drop 2”
Otepää Spordihoones, mille korraldajaks oli MTÜ
Saku Linedance Klubi “Happy Feet”.
Eelnimetatud üritus toimus eelmisel aastal
Põhja-Eestis Kiili vallas. Põhjus, miks toodi
üritus Lõuna-Eestisse, oli pakkuda paremat
osalemisvõimalust siinkandis tegutsevatele
linetantsijatele.
Workshoppe ehk õpitunde juhtisid kahel päeval
neli maailmatasemel tantsukoreograafi: Kate Sala
Inglismaalt, Daan Geelen Hollandist, Maurice
Rowe Florida Tampast ja Guyton Mundy Florida
Orlandost. Õpetajad viisid läbi kokku 12 tantsutundi, igas tunnis õpetati üks uus tants ning
ühe lisatunni tegi ürituse peakorraldaja Marek
Linnutaja. Õpetajad olid õpilastega igati rahul
ja loomulikult vastupidigi.
Otepää linetantsijad tutvustasid külalistele
kohalikke vaatamisväärsusi. Tantsijad käisid
võimeid proovimas Otepää Seikluspargis, ronisid

15. septembril toimus Pühajärve Põhikoolis lastevanemate üldkoosolek, kus tutvustati uue kooliaasta muudatusi ja suundi: 5.
klassis jagatakse õpilastele 1 kord nädalas õpioskuste saladusi ja
8. klassi neiud/noormehed saavad tegeleda uurimustööga alates
selle vormistamisest kuni ettekandmiseni.
Õppeaasta läbiv teema on KESKKOND, mis kannab motot:
UUS ON UNUSTATUD VANA. Eesmärk on kujundada säästvat
suhtumist keskkonda. Elurikkuse, loodusnähtuste ja looduses
valitsevate seoste hea tundmine viib arusaamale loodushoiu
vajalikkusest.
Keskkonnaprobleemide tundmine suurendab inimese vastutustunnet ressursside kasutamisel. Keskkond ja säästlikkus on
tegevused, mis aitavad välja kujundada loodusõpetusliku suuna
järgmisteks aastateks igale kooliastmele. Aasta lõpetab õpilaskonverents, kuhu oodatakse ka sõpruskoolide õpilasi.

MIIA PALLASE

Otepää Motoklubi suvehooajast

uvi on lõppenud ja koos sellega ka järjekordne motohooaeg. Otepää Motoklubi
eestvedamisel on läbi viidud mitmeid
üritusi, meelitamaks Otepääd külastama mootorrattaturiste ja ameerika autode huvilisi.
Kevadel soojade ilmade saabumisega viidi läbi
motohooaja avaüritus ”Mootorratturite kevad-

Pühajärve koolist

Kooli hoolekogu esimees Rain Kimmel esitas aruande tehtust.
Elevust tekitasid lastevanemate rühmatööd, mis andsid mõista,
et kool ja kodu astuvad ühes suunas ja rütmis. Rühmatööde tulemusena selgus, millised on väärtused nii kodu kui ka kooli jaoks.
Nenditi, et käitumishinne „eeskujulik” ja „hea” on võrdväärsed
ja õpilasele antav hinnang klassitunnistusel on subjektiivne.
Kool peaks andma käitumisele hinnangu, kas RAHULDAB või EI
RAHULDA.
Aitäh koosolekul osalenud lastevanematele!
Tähtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, vaid tahe ja
oskus muuta maailma paremaks, oskus tunda rõõmu elu üle ja
rõõmustada teisi.

Keelehuvilised Otepää Gümnaasiumist

Motomehed lasteaias.
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päevad”. Traditsiooniliselt toimus eelmisel
päeval huviliste kogunemine Annimatsi
kämpingus ning
laupäeval korraldati
Tartus tsiklite paraad
läbi linna ning pargiti
mootorrattad kesklinna tänavatele linnaelanikele uudistamiseks.
Kokkutulnutele esines
bänd, tsiklimeeste hooaja alguseks
esinesid tervitustega
linnaisad ja Eesti Politsei esindaja, valiti kõige
kenam ja „rotim“ tsikkel ning anti üle auhinnad.
Kokku osales kevadpäevadel üle 600 mootorratta
ning kindlasti jättis see kohaletulnutele vägeva
mulje.
Juba 19. korda korraldas Otepää Motoklubi
rahvusvahelist mootorrataste kokkutulekut

”Otepää Tour” ja nagu igal aastal toimus see
vahetult enne jaanipäeva. Kohale oli tulnud
300 motomatkajat Eestist, Soomest, Rootsist,
Saksamaalt, Lätist ja Venemaalt.
Kokkutulekul viidi läbi nii sportlikke kui ka
rahvalikke jõukatsumisi, esinesid bändid ja kulminatsiooniks oli laupäevane tsiklite paraad Otepää
linna keskväljakul. Toimus juba tavaks saanud
mootorrataste mäkketõusu võistlus Marjamäel.
Motoklubi oli sel suvel ka 9. korda Otepääl toimunud ameerika autode kokkutuleku ”Power Camp”
korraldajaks. Tänavu osales paraadil üle 50 USA
auto ning traditsiooniliselt valiti Otepää keskväljakul selle aasta kokkutuleku kõige kaunim auto,
milleks osutus Buick Elektra 1959. aasta väljalase.
Loodame ka järgnevatel aastatel jätkata traditsiooniliste motoürituste korraldamist, mis mitmekesistab Otepää kui turismilinna mainet.
ARGO RAID
Otepää Motoklubi

Dance Until You Drop 2

Õpetajad pidasid kultuurikeskuses pidu
5. oktoobril oli rahvusvaheline õpetajate päev. Otepääl tähistati
seda meeleoluka kontserdiga. Õpetajatele esines E STuudio tütarlastekoor Põlvast. Koor on rahvusvahelise koorifestivali “Tallinn
2009” parim lastekoor ja Norra III Griegi rahvusvahelise koorikonkursi laste -ja noortekooride kategooria võitja. Koori dirigent on
Külli Lokko, abidirigent Kersti Juurma.
Kontserdil tunnustati ka Otepää valla õpetajaid. Nimelt omistati
Valga maakonnas Valgamaa Aasta Õpetaja 2009 nimetus üheksale pedagoogile, kellest kolm olid Otepää vallast. Samuti pälvisid
tunnustuse oma töö eest kaks haridusasutuse töötajat. Pühajärve
Põhikool paistis silma aasta õppijasõbralikuma organisatsiooni
nominendina, samuti oli Pühajärve Põhikoolist pärit Valgamaa
Aasta Õppija 2009. Aasta õppijat ja aasta koolitussõbralikuma
organisatsiooni tunnustab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.
Otepää vallavalitsuse tänukirja said:
Valgamaa Aasta Õpetajad 2009: Otepää Gümnaasiumi algklassiõpetaja ja rahvatantsujuht Kaire Ojavee, Otepää Gümnaasiumi
keemia- ja loodusainete õpetaja Tiiu Sander ja lasteaed Pähklike
lasteaiaõpetaja Karin Uibopuu ning Audentese Spordigümnaasiumi medõde Anni Juus – kohusetundliku ja pühendunud töö
eest, lasteaed Võrukael muusikaõpetaja Anneli Narusk – pühendunud ja eduka töö eest, Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja
Karin Järv – Valgamaa Aasta Õppija 2009, Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni nominent 2009 Pühajärve Põhikool.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää suveturniir võrkpallis
on lõppenud
Annimatsi kämpingu palliväljakutel Oti Spordiklubi poolt korraldatud 5etapilisel Otepää suveturniiril võrkpallis ”Annimatsi
Muruvolle 2009” osales 50 mängijat Otepää ja Palupera vallast,
Tõrvast, Põlvast, Elvast, Puhjast ning Tartust. Augusti lõpus
toimunud lõppvõistlusele pääses 30 parimat mängijat. Viieliikmelised segavõistkonnad moodustati vastavalt eelvõistluste kolme
parima etapi tulemuste pingereale.

Otepää linetantsijad koos koreograafidega, vasakult neljas Guyton Mundy, tagareas keskel Daan Geelen, paremal äärel esimene Kate Sala ja Maurice Rowe.

Tehvandi hüppetorni vaateplatvormile, külastasid
Otepää Lipumuuseumi ja Suusamuuseumi ning
ammutasid energiat Energiasambast. Ürituse hea
kordamineku eest täname Saku Linedance Klubi
“Happy Feet”, Otepää Spordihoonet ja Otepää
Vallavalitsust.
MTÜ Bossanova kutsub tantsima algajaid.

Kellel on huvi, võtku ühendust Kariniga telefonil 5214 683. Tantsutunnid toimuvad Otepää
Kultuurikeskuses teisipäeviti 19.30 ja pühapäeviti 18.00. Koostöös Nuustaku pubiga toimub
iga kuu kolmandal teisipäeval algusega 19.00
linetantsijate tantsuõhtu.
Otepää linetantsijad

Finaalvõistlusel saavutas esikoha võistkond koosseisus: Jaan
Kolga, Rando Pähn, Heiki Ernits, Riina Savisaar, Merlin Müür, teise koha saavutasid Ingvar Sepp, Toomas Tiidt, Urmo Prants, Kerli
Rajaste, Ülle Ernits ning kolmanda koha Reijo Ainsoo, Kaul Karja,
Reijo Hausenberg, Terje Oberg, Karin Birnbaum.
Parimateks mängijateks kogu sarja kokkuvõttes osutusid Riina
Savisaar, Jaan Kolga ja Hans Teder, kes osales ainsana kõikidel
etappidel.
Nagu eelturniiri vältel tavaks saanud, kulges ka lõppvõistlus
tasavägiste ja võitluslike mängudega, mis andis hea sportliku
emotsiooni kõigile osavõtjatele, sõltumata saavutatud kohast.
Omapoolse panuse andis finaalvõistluse õnnestumisele ka päikesepaisteline nädalavahetus. Auhindu jagus parimatele, kõik lõppvõistlusest osavõtjad said mälestuseks muruvolle reklaamsärgid.
Muruvolle suveturniiri kordaminekule aitasid kaasa Annimatsi
Kämping, Otepää vald, Eesti Kultuuriministeerium, Otepää
Seikluspark, Wõro Kommerts, Tehvandi Spordikeskus ja Pühajärve Puhkekeskus.
Suur tänu ka kõigile kohtunikele ja abistajatele palliväljakutel
ning lõpuürituse korraldamisel.
NEEME ERNITS

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KA NDIDA A DID volikogusse

ARMAS OTEPÄÄLANE, TEE ÕIGE VALIK!
Ja ongi käes aeg, kui uued „libekeelsed“ lubajad on avalikustatud ning kammitult-viksitult stardijoonele rivistatud.
Keegi ei tunne ennast marginaalse tühikargajana, kõik tahavad olla talvepealinna tegijad!
Õigustatud ootusega vajab Otepää tervikuna noorte ja vanade solidaarsust, mitte põlvkondade vastuolusid õhutavaid otsuseid.
Julgen väita, et Eestis tervikuna ei ole mitte pensionärid sangpommiks pidevalt kreeni kiskuva riigieelarve küljes, vaid
selleks mõõtühikuks on töötud, sest praegune töötute arv viib riigieelarvest ümardatult 10 miljardit krooni aastas.
Vallavanema kandidaat
Olles ise olnud töötu, tean et selliseid inimesi miski ei lohuta, sest kaalukausil on saatus. Järgnevad kuud on kriitilised,
kuna oktoobris läheb olukord sotsiaalselt veelgi raskemaks, paljudel koondatutel lõpeb töötuskindlustus ja samas
kaovad suvised töökohad. Otepää pisaraid ei usu, vaja on tegutseda
Head valimispartnerid ! Teie kriitika konkurentide aadressil olgu konstruktiivne, sest üksteise mustamisest ja süüdistamisest pole abi, kui reaalsed võimalused ratsionaalseks otsustamiseks ja tegutsemiseks on piiratud. Vaesust
ümber jagades me rikkamaks ei saa! Tuleb tunnistada, tehtud on ka vigu, kuid hukka mõista on kerge. Püüdkem
jõuda arusaamisele – Otepääl ei ole ju senini halvasti läinud. Ei ole probleeme, on lahendused ja nende poole me kõik üheskoos liigume. Halamisest
pole abi, tuleb luua.
Majanduses on kuldreegel: töökohad, majandustõus ja edukus saab tulla erasektorist. Seega saab erainitsiatiiv olla eduteguriks. Muuta tuleb suhtumist
ettevõtlusse ja ettevõtjaks olemisse. Ka sotsiaalne tootlikus on märksõna.
Otepääl jääb vajaka väikeettevõtlusest. Kus on vallapildis meie kodused kohvi-, kommi-, aiasaaduste-, liha-, kalapoekesed, mida Euroopa linnades
näeme. Muuta tuleb ühiskondlikku teadvust. Kui valitsus töökoha ette ehitab – see ei ole väljapääs! Majanduses on oluline tööturgude ja hariduspoliitika paindlikkus. Majandus on tsükliline, ja makromajandusteadlased kogu maailmas ei suuda ennustada tsükli ülemist ega alumist pöördepunkti.
Kui kiiresti uuesti hoog sisse saadakse, sõltub majanduspaindlikkusest, mille määrab tööturu kohanemisvõime, mis omakorda sõltub haridussüsteemi
paindlikkusest.
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Kohalike omavalitsuste valimised ei ole võlukepp, mis lahendaks koheselt kohalikke probleeme. Tähtis on ka vallakodanike isiklik initsiatiiv. Kui otepäälane on oma eelistatud kandidaadi volikogusse valinud, ei maksa arvata, et nii on minu panus antud, jään ootama arenguid! Elukeskkonna arengusuutlikkus sõltub ikka kogukonna liikmete arengu suutlikkusest. Volikogu kompetentsist sõltub, kas toetatakse jätkusuutlikku arengut või hääletatakse
selle vastu.
Kaasamõtlev otepäälane teab, et jälgida tuleb lubaduste sisu, sest riigi rahakoti suurus ei sõltu poliitikute valimislubaduste suurusest. Mittevalimine
ja hoolimatu valik on halvim valik, mis toob kaasa halvad tagajärjed.
Kohaliku omavalitsuse valimistega tuleb leida tegijad inimesed kohaliku elu-olu parandamiseks. Arukad ja teostussuutlikud inimesed suudavad seda,
kui nad vaatamata erakondlikule kuuluvusele teevad piirkonna patriootidena konstruktiivset koostööd.
Kandideerin esimest korda Otepää vallavolikogusse, et läbimõeldult edasi arendada Otepää jätkusuutlikust, mis mul jäi pooleli aasta tagasi. Tahan
olla see uus, kes võtaks teatepulga üle auväärsetelt senistelt tegijatelt, kes tunnevad, et volikogus nende teostussuutlikus on ammendunud. Jõudsin
Otepää vallavanemana töötada kaks aastat ja neli kuud. See ei olegi nii lühike aeg, mõistmaks, kuidas käib töö ühes omavalitsuses. Palju sai õpitud ja
kokku puututud huvitavate inimestega.
Minu kindel soov oli toona, kui mind vallavanemaks oli valitud, et Otepääl peab vaibuma tüli volikogus. Et alustataks konstruktiivset koostööd ja otepäälane saaks uhkust tunda oma valla tööde ja tegemiste üle. Kahjuks see päris nii ei läinud. Minu ametiaja jooksul vahetus ja juhtis volikogu kokku neli
esimeest. Halenaljakas! Raske uskuda, et on vastu panna mõnda teist omavalitsust, kus vallajuhte vahetataks nii sageli. Julgen väita kindlalt, et Otepää
maine on tänu poliitilistele kemplemistele terves riigis langenud ja muutunud Valgamaa häbiplekiks.
Kindlasti on üks minu prioriteete jätkata korruptiivsete tegude väljajuurimist. Paljud juba tehtud teod on kriminaalõiguse mõistes ammu aegunud ja
vastutusele pole kedagi võtta! „Tegijad“ ainult irvitavad ja tunnevad sellest rõõmu. Pean väga oluliseks, et volikogus ei tohiks üks võim pikalt domineerima jääda, see ainult suurendab korruptsiooniohtu. Sama kehtib ka allasutuse juhtide kohta, rotatsioon on hädavajalik.

Palju segadust on vallas planeeringutega
Mäletan hästi, kuidas planeeringuid suruti läbi volikogus, kasutades ära valla juristi eemalolekut ning kehtivat seadust eirates. Külainimeste arvamusest
sõideti lausa tankiga üle, üks „tegija“ vahetas volikogus oma „värvi“ lausa neli korda , et saaks oma detailplaneering läbi surutud. Ma ei mõista, kuidas
sellised inimesed volikogusse valituks osutuvad, kui kogu huvi on ainult omapoolne.
Tänane üldplaneeringu menetlemine on samuti takerdunud nn. poliitilise omakasu ja Otepää Looduspargi kindla seina taha. Palju on segast, menetlus kestab aastaid, pikad on kohtuteed ja halvemal juhul jääb kaotajaks pooleks maaomanik. Kurb on näha eelkõige nende maaomanike saatust, kes
soovivad oma valdusi korrastada ja kaasaegsemaks muuta, mitte elada võsas! Vähe sellest, kui mul on Otepää vallas tore ja kallis krunt, aga isegi metsa
seenele minna ei saa, kuna seal pesitseb kaitstav looma- või linnuliik. Olen täiesti seda meelt, et kohalik omavalitsus peab siin toetama ja abistama
oma valla sissekirjutusega kodanikku.
Ma ei väida, et me peaksime looduspargi ära kaotama. Tarvis on maastikukaitseala maaala üle vaadata ja teha korrektuurid, sest olukord valla ehitustegevuses ei ole enam see, mis aastakümneid tagasi. Kindlasti on tarvis ka riigi initsiatiivikust ja omapoolset tegutsemisvalmidust, et lasta tegutseda
maaomanikul ning kohalikul omavalitsusel.
Kahtlemata on ilus kuppelmaastik, põlismetsadega loodus ja kaunite järvedega maaala Otepää üks suuremaid turismimagneteid. Aastas külastab
Otepääd üle saja tuhande turisti ja mitte kõik nad ei ole seotud spordiga. Kaunis loodusvaade maksab ka midagi.
Valla üldplaneering on kindlasti seotud valla rahakoti ehk siis eelarvega. Teatud puhkudel ka uusasukate sissekirjutamisega, nende ärilise tegevusega
ja uute töökohtade loomisega.
Olen täiesti veendunud, et kui üldplaneeringu lõplikul valmimisel on leitud kompromissid. Siis on otepäälase südamesse tekkinud rahulolu ja valla
areng jätkub tõusuteed.
Palju ilusat ja käegakatsutavat on Otepääl juba valmis. Ka minu vallavalitsuses töötatud aja jooksul sai vallakodaniku ja heaolu tarvis palju tehtud.
Pole aus, kui mõni „tarkpea“ või poliitiline kooslus ainult endale loorbereid lõigata tahab. Paljud suured ja head mõtted sünnivad ikka meeskonnatöös
volikogus, vallavalitsuses või komisjoni töörühmas.
Otepää vallavolikogu liikmena tahan anda oma panuse väikeettevõtluse toetamisse; senisest paremini rakendada eurotoetusi uute töökohtade loomiseks; rakendada oma teadmised korrakaitse ja avaliku korra kitsaskohtade lahendamisesse ning tegeleda väga aktiivselt Otepää nõrkade külgedega.
NEED ON:

-väga tagasihoidlik kohalik koostöö;
-piirkond on väike, puudub vajalik mass inimesi;
-ettevõtjate vähesus;
-kehv teeninduskultuur;
-madal sissetulek, vähene kohalike elanike otsustusvõime kohapeal.

Olen volikogus valmis konstruktiivseks koostööks Otepää arengu nimel. Tahan olla koostöövalmis
suunanäitaja, mitte suundumustega kaasamineja.
Palju toredaid inimesi, kes tahavad anda oma parima panuse järgmiseks neljaks aastaks valla arenguks, on koondunud valimisliidu Meie Otepää ühise mütsi alla. Just need aastad peavad olema väga
töösisukad ja koostöövalmid, kuna Euroopa rahakott sulgub ja kõne all on ka omavalitsuste ühinemine.
Kas seda tahame või ei, aga arvan, et ühinemisest me ei pääse. Meil peab olema ühinejatele pakkuda
tõsimeelset töökust ja konstruktiivsust, mitte ainult kemplemist ja üksteisele ärategemist.
Loodan siiralt, et täna on juba jõudnud otepäälase koju valimisliidu Meie Otepää valimisprogramm ja meie mõtted ühtivad paljuski. Üsna pea seame sammud valimisjaoskonda, et anda oma
hääl valimisliidu Meie Otepää hea meeskonna eest.

Mul oli hea meel korraldada 1. oktoobril
juba kaheksandat korda eakate päeva.
Rõõmu teeb see, et huvi ürituse vastu oli suur
ja saal huvilisi täis. Oli palju positiivset vastukaja, eakatele see päev meeldis. Minu jaoks
ongi see kõige suurem tänu ja annab jõudu ka
uuteks ettevõtmisteks.
Tänan kõiki, kes seekord kohal viibisid. Soovin
kõigile tervist, rõõmu, tegevustahet ning positiivset ellusuhtumist. Jõudu meile kõigile ja
ikka üheskoos edasi!

HELLE KULDMAA , nr. 105

enneolematu poliitiline debatt,

9. oktoober 2009
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Valimisliit Otepää

nr 135
JAANUS RAIDAL

liikmed suudavad ja tahavad võtta vastutust, et
Teie soovide elluviimise
eest seista.
Inimeste tööd väärtustades ja mõistlikult majandades muudame Otepää
vallaelaniku elu paremaks.
PÜHENDUDES TÄNASELE
LOOME PAREMA HOMSE.
Otepää valla abivallavanem

Aare Matt

Vallavolikogu kandidaat

nr. 137
Reedel, 16. oktoobril

kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses

SALONGIÕHTU
Jaanus Raidaliga.

Konfereerib Jüri Aarma.
Prantsuse šansoone esitab
Diana Klas
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nr. 155 KÜLLI UIBO
nr. 156 MERLE SOONBERG
nr. 157 KRISTIINA MASER
nr. 158 REET TINNO
nr. 159 INGA VAHERPUU
nr. 160 KASPAR UIBOKAND
nr. 161 OLEV MATT
nr. 162 RIIDO TINNO
nr. 163 JAANUS VISNAPUU
nr. 164 ARGO KUNGUS
nr. 165 VILJAR RAIDMETS
nr. 166 ANTS MANGLUS

Valimisliit MEHED EI NUTA
Ärge jääge püsima minevikku,
ärge unistage tulevikust,
vaid keskenduge oma mõtted ja meel
praegusele hetkele .

HAKKAME
TEGUTSEMA!

IGATAHES!

(Budha)

HEA VALIJA!
SINU KORD ON

18. OKTOOBRIL.

TULE KAASA!

nr 171 MERLE ANTON

nr 176 KUNO OJA

kodukohaks on Pilkuse küla

kodukohaks on Otepää linn

nr 167 TIIMAR LAINE

nr 172 JAAK EENSALU

nr 177 AHTO SAAR

kodukohaks on Otepää linn

kodukohaks on Arula küla

kodukohaks on Kaurutootsi küla

nr 168 INDREK TIIDO

nr 173 MAGNAR FREIMUTH

nr 178 ERKI SAAR

kodukohaks on Kaurutootsi küla

kodukohaks on Otepää aedlinn

kodukohaks on Mäha küla

nr 169 IVIKA NÕGEL

nr 174 GRETE KÕIV

nr 179 JUHAN SEER

kodukohaks on Vidrike küla

kodukohaks on Kaurutootsi küla

kodukohaks on Arula küla

nr 170 TARMO AAVOLA

nr 175 MATI LÜDIMOIS

nr 180 PILLE VILLEMS

kodukohaks on Otepää linn

kodukohaks on Sihva küla

kodukohaks on Otepää linn
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Aivar Nigol
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Evi Lill
nr 182

Enn Sepma
nr 183

Luule Saar
nr 184

Katrina Liiva
nr 185
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Aivo Meema
nr 186

Kalle Kuusik

Merlin Müür
nr 187

Andres Arike
nr 188

Alar Arukuusk
nr 189

Reet Tiido
nr 190

Avo Orav
nr 193

Argo Raid
nr 194

Avo Tarikas
nr 195

Rein Pullerits
nr 196

Toivo Lukka
nr 197

Andres Kirt
nr 199

Silver Rõõmussaar
nr 200

Tanel Ojaste
nr 201

Aili Konts
nr 202

Aleksander Mõttus
nr 203

Arvo-Annes Jägel
nr 204

Kalev Teder
nr 206

Olev Järv
nr 207

Silver Drenkhan
nr 208

Kristjan Rõivassepp
nr 209

Tiiu Saar
nr 205

Otepää Spordihoone 22 milj krooni
Muusikakooli hoone 3,5 milj krooni
Pühajärve Põhikool 6,5 milj krooni
Õpilaskodu 3,1 milj krooni
Gümnaasiumi põhikorpus 18 milj
krooni
Otepää Keskväljaku arendus (sh
Külastuskeskuse
ehitus) 14 milj krooni
Pühajärve pargi ja rannaala arendus
5,5 milj krooni
Sihva Seltsimaja ehitus 1,5 milj
krooni
Kultuurikeskus 1 0 milj krooni

Meie eestvedamisel ja koostööl
on tehtud suuremad investeeringud aastatel 2002-2009.
Otepää on Siseministeeriumi
koostatud uuringu järgi 227 omavalitsuse hulgas kõrgel 22 kohal.
Oleme tõestanud, et suudame
teha kõik endast oleneva Otepää
elanike hea käekäigu nimel.
Kui Sa soovid, et Otepää areng
jätkuks siis vali Otepää

nr 192

Margo Krüünvald
nr 198

Parem Otepää kõigile!

Meil on parim programm ja parim meeskond!
Otepää Vallavalitsus

Toomas Liiva
nr 191

Maanteeam

Otepää-Kääriku
Otepää- Arula 9
Otepää-Vana-Ote
Otepää-Valgjärve 5,5 milj krooni
Otepää-Palupera- Rõngu 110 milj krooni
Tartu mnt kõnnitee 3 milj krooni
Otepää-Kanepi 77 milj krooni
Otepää-Väike-Munamägi kergliiklustee 3,3 milj krooni
Kokku: 266,3 milj krooni

SA Tehvandi Spordikeskus

EL toetus kokku 2005-2009 aastatel 98 milj krooni:
sh K90 hüppemägi 37 milj krooni ja staadion 61 milj krooni
Riigieelarvest investeeringute toetus kokku 2005-2009

AS Otepää Veevärk
Otepää vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ÜF
48 milj krooni
Otepää reoveepuhasti 17 milj krooni
Otepää reoveepuhasti kompostväljak
2,1 milj krooni
Palupera mnt torustikud 1,6 milj krooni
Sihva keskasula reoveepuhasti 1,6 milj krooni
Otepää linna torustikud (Keskasula, Pikk tn,
Virulombi tn, Uus tn, Tennisevälja tn, Saare tn)
3,0 milj krooni
Keskkatlamaja hakkepuidu hoidla 2,2 milj
8 milj krooni

u
ilj krooni

Abituriendid ja Eesti poliitiline eliit

K

ooliaasta alguses käisid Otepää
Gümnaasiumi poliitikast huvitatud noored õppereisil Tallinnas,
et tutvuda Eesti ajalooga ja seejärel uurida,
kuidas rahvaesindajad oma tööd teevad.
Seda võib vabalt ka õues õppeks nimetada,
sest eesmärk oli täiendada oma teadmisi
riigikaitses ja ühiskonnaõpetuses.
Esimene sihtkoht oli Eesti Sõjamuuseum,
mis pakkus õpilastele palju uut ja huvitavat. Eriliselt oluline oli see, et saime relvi,
mundreid ja muud sõjavarustust näha oma
silmaga, mis on vajalik vaheldus koolitunnis normiks saanud piltidele. „Motikad on

päris tuusad, usun, et sõja ajal oli neist palju
kasu,“ ütles 12A õpilane Gert Kautlenbach
pärast seda, kui giid näitas, missuguseid
kaherattalisi Vabadussõjas kasutati. Henri
Ruul aga arvas, et sai nii mõndagi uut
teada just Eesti Vabadussõjast.
Järgmisena siirdusime Riigikogusse, et
näha, kus töötab Eesti seadusandlik võim.
Kuna tegemist oli kolmapäevaga, oli peale
Otepää laste parlamendihoones ka palju
teisi uudishimulikke inimesi, kuid see
polnud kuigi suur probleem, sest hoone
on ikkagi suhteliselt suur. Õpilastel oli
võimalus ka paari minuti jooksul kuulata

Riigikogu infotundi, kus tol hetkel vastas
küsimustele Rein Lang.
Riigikogus said õpilased võimaluse
kohtuda majanduskomisjoni esimehe
Urmas Klaasiga, kes rääkis parlamendisaadiku tavaliselt tööpäevast, mis vastupidiselt massimeedias levivale arvamusele
on päris tihedalt sisustatud. Veel sai puudutatud üldisi tähtsamaid seaduseelnõusid,
näiteks uut liiklusseadust, sellega kaasnevaid muudatusi ja nende põhjuseid.
Edasi liiguti Stenbocki majja, ei tutvuda
sealsete töötingimustega ja lõpuks kohtuda
peaministri endaga. Andrus Ansipi nõunik

rääkis õpilastele natuke maja ajaloost
ning näitas ka tähtsamaid ruume. Eriti
jäi meelde pressisaal, mis üllatas paljusid
oma väiksusega. Sealt suundusime juba
Riigivanemate saali, kus jäime peaministrit ootama.
Kui Ansip ruumi sisenes, jättis ta endast
kohe väga hea ja lõbusa mulje. Kõigepealt
tutvustas ta veel Stenbocki maja ajalugu,
mille järel juhiti õpilased istungitesaali,
kus kiirematel õnnestus hõivata ministrite
istekohad. Seal rääkis peaminister oma
tööst ning vastas paljudele õpilaste küsimustele, tutvustades olukorda riigis ning
natuke ka oma isiklikku elu.
Tutvuti veel Rohelise saali ja peaministri töökabinetiga. Viimases näitas Ansip

õpilastele muuhulgas üht õnnitluskirja
endiselt USA presidendilt George W
Bushilt.
Märkamatult oli peaministri seltsis
möödunud kaks tundi ning jõudis kätte
aeg koduteele asuda. Tagasiteel oli kuulda
palju heakskiitvaid avaldusi õppereisi üle.
Enamus õpilastest arvas, et päeva huvitavaim aeg oli Stenbocki majas veedetud
paar tundi. „Mulle meeldis igatahes see, et
peaminister on muhe mees,“ kommenteeris
12B klassi õpilane Maia-Liisa Voolaid.
Enamus osalejatest loodab, et Tallinnas
käigust on kasu ka kevadel toimuval ühiskonnaõpetuse riigieksamil.
SIIM LASSMANN 12B
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
istung 29.09.2009:

Koostati menetlustoimingu protokoll, kus anti
oma arvamus AS KIIRKANDUR maavara kaevandamisloa taotlusele Miti kruusakarjääris Sapi
kinnistul. Tuvastatud asjaoludele põhinedes (suvel
2009 viidi läbi Sapi kinnistul 3 erinevat ekspertiisi
– brüoloogiline ekspertiis; ekspertiis linnustiku ja
imetajate looduskaitseliste väärtuste väljaselgitamiseks ja taimkatte inventuur), oma arvamust põhjendades, andis Palupera vallavolikogu järgmise arvamuse nimetatud kaevandamisloa väljastamisele
– Mitte nõustuda Aktsiaseltsile KIIRKANDUR
(registrikood 10111516) Miti kruusakarjääri (Miti
küla, Palupera kruusamaardla) mäeeraldise maavara kaevandamise loa andmisega. Palupera valla
üldplaneeringu kohaselt on ette nähtud Sapi kinnistu senise maakasutuse jätkamine (üldplaneeringu p
5.4.). Planeerimismenetlust maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks ei ole algatatud.
Kinnitati Palupera põhikooli arengukava 20102013.
Anti ülevaade Tartu Ringkonnakohtu otsusest OÜ
Tava Mets kaebuse kohta. Tartu Ringkonnakohus
jättis apellatsioonikaebuse rahuldamata ja Tartu
Halduskohtu 17.02.2009 otsuse muutmata. Seega
pole Palupera Vallavolikogu andnud nõusolekut
OÜ Tava Mets geoloogilise uuringuloa taotlusele
geoloogiliste uuringute läbiviimiseks Astuvere külas
Simona kinnistule.
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu
otsus nr 1-1/3 (03.02.2009). Samas tehti uus otsus
taotleda munitsipaalomandisse Vabariigi Valitsuselt
Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 2114 m²,
nimetusega „Puuriida”. Maa on vajalik valla seaduses
sätestatud ülesannete täitmiseks: tagada võimalused ridaelamute elanikel kasutada elamumaad, kus
valmistada ette talvepuud kütteks ja ladustada puuriidad talvekütteks. Sihtotstarve tulenevalt detailplaneeringust on maa-alal 100% elamumaa (E). Ehitiste
rajamist munitsipaliseeritavale maa-alale pole ette
nähtud.
Tänati kõiki vallavolikogu liikmeid, vallarahva
esindajaid peagi mööduval valimisperioodil antud
töise panuse eest vallaelu korraldamisel.

Palupera vallavalitsuses
istung 24.09.2009:

Määrati Mäelooga külas Haljala Põllu katastriüksuse lähiaadressiks Haljala põld.
Kuulutati välja avatud pakkumismenetlusega riigihange „Investeerimislaenu teenuse teostaja leidmine
Nõuni külaraamatukogu jt. 2009. aastal teostatavate
ehitustööde, hangete teostamiseks“. Määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks vallavanem Terje Korss.
Kinnitada riigihanke hankedokumendid ja moodustati Palupera Vallavalitsuse juurde neljaliikmeline
avatud pakkumismenetlusega riigihanke menetlusetappide hindamise komisjon, koosseisus: komisjoni esimees vallavanem Terje Korss ning komisjoni
liikmed vallasekretär Imbi Parvei, pearaamatupidaja
Merike Terve ja vallavalitsuse liige Toomas Kikas.
Kiideti heaks ja kinnitati Ilvar Sarapsoni projekti
”Veehaarde puurkaevu rajamine” aruanne, esitatud
26.08.2009. Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta
toetuse saaja ak-le 5973 krooni.
Kiideti heaks ja kinnitati Irina Kukk projekti
”Päidla küla Kalme kinnistu sahtkaevu- ja torustiku
rajamine” aruanne, esitatud 26.08.2009. Hiljemalt
10 tööpäeva jooksul maksta toetuse saaja ak-le 5856
krooni.
Kiideti heaks ja kinnitati Tõnu Raak projekti
”Lutike küla Jõntsi talu veekaevu- ja veetrasside
renoveerimine” aruanne, esitatud 28.08.2009.
Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta toetuse saaja
ak-le 6236 krooni.
Kiideti heaks ja kinnitati Elle Kangur projekti
”Aru talu puurkaevu rajamine” aruanne, esitatud
21.08.2009.
Kiideti heaks ja kinnitati Liia Kukk projekti ”Valgamaa Palupera vald Urmi küla kinnistu
Tallermaa-1 kü 58201:002:1620 salvkaevu ehitus ja
hoonevälise veesüsteemi rajamine” aruanne, esitatud
26.08.2009. Hiljemalt 10 tööpäeva jooksul maksta
toetuse saaja ak-le 3909,80 krooni.
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 4367 krooni.
Anti kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni,
kaks toetust 1.klassi astujate laste vanematele 1000
krooni lapse kohta ja puudega laste toetust kogusummas 3248 krooni.

PALUPERA
PROJEKTID
Erinevate kogukondade noored
ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina,
kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel
eraldati riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme
noortekeskuse noortele piirkondlikele ühisürituste,
tegevuste teostumiseks 23 694 krooni. Otsustamisel
oli oluline, et meie noored soovivad koostööd teha
naaberpiirkonna, Puka Avatud Noortekeskuse noortega, et luua paremaid suhtlemisvõimalusi, arendada
ühistegevust. Korraldatakse 4 ühisüritust:
MD, Ph M Mare Liigeri empiiriliste andmetega, tähelepanekutega, mõtlemapanev arutelu „Alkohol-noored-Eesti rahva saatus” – 25. okt. algusega
kell 11 Hellenurme noortekeskuses.

Teadlaste ÖÖ, 2009
Palupera põhikooli õpilastel oli võimalik osaleda
Teadlaste ÖÖ üritustel Tartus. Reisi tegi eriti huvitavaks õhtune pimedus. Esmalt sõitsime lodjaga.
Mõnus tõrva lõhn tungis ninna, kui nautisime sõitu.
Arturil oli võimalus ka tüürimist proovida. Lodjal
vaatasime loodusfilme ja kuulasime loengut lindude
rännetest. Lodja meeskond oli väga külalislahke,
pakkudes meile kuuma teed ja saia.
Järgmisena külastasime Raekoja platsil füüsika-teatrit. Saime füüsikatelgis ka oma teadmisi
proovile panna. Nägime palju erinevaid katseid.
Etendus lõppes suure lõpupauguga, mis meeldis
küll kõigile.
Õhtu lõpuks külastasime RMK infopunkti, kus
saime ise katseid läbi viia ja otsida oma küsimustele
vastuseid. Võõrustajad olid taas lahked ja kostitasid
meid maiustustega. Päev oli pikk, kuid möödus väga
kiirelt. Kogu Teadlaste ÖÖ-l oldud aeg oli põnev ja
väga kaasahaarav. Täname võistluse „ Suitsuprii“
korraldajaid, kes võimaldasid meile sõidu Tartusse
tasuta. Suur-suur aitäh ka teadlastele, kes meiega
tegelesid!
HANNA-LIISA TAMM, Palupera PK 8. klass

TEEDEÄÄRSE VÕSA KORRASTAMINE
Palupera vallavalitsus OTSIB erateede hulka
mittekuuluvate vallateede või omanikuga
kooskõlastatult teede äärse võsa koristajat.
Koristamisele kuulub mitte ainult kütteks sobiv
materjal, vaid ka ülejäänud võsa (äravedu, põletamine). Tasuks on saadud küte! Teelõigud on:
Reimann-Uuemaa tee, 100 m pikkune lai lõik kurvi
kohal ja Rootsu-Roni tee 1,5 km pikkune lõik.

Anna huvi korral endast teada kirjalikult
20.oktoobriks palupera@palupera.ee või tulles
vallamajja kohale.
Kui oled eratee omanik ja sul on kohustus
hoida teeääred korras, kuid oma jõud ei hakka
peale, võid meiega ühendust võttes leida
samuti tööde teostaja.
Kontakt: 76 79 501, 517 4740, Terje Korss.

Hea Hellenurme piirkonna noor, tema pereliige ja külaelanik!
Tule appi 10. oktoobril algusega kell 11.00 Hellenurme noortekeskuse territooriumi haljastamisele
– istutame puid, põõsaid, püsikuid. Võta kodust
kaasa labidas, reha ja muidugi hea tuju. Koos on
lõbusam ja 530 taime saavad kärmelt mulda. See
on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist:
Euroopa investeering maapiirkondadesse, Valgamaa
Partnerluskogu poolt rahastatud projekti omapoolne
vabatahtlik töine panus. Novembris saame ehitajalt
kätte ka meie uues kuues noortekeskuse.
Hellenurme NOORTEKA pere
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Paintballi turniir Tartusse 31. okt. algusega
kell 13 (kaks 7liikmelist võistkonda Hellenurmest ja 2
Pukast – 14-17a. ja 18-20a., nii noormehed kui neiud).
Ühiselt sõidetakse bussiga õigeaegselt kohale.
Räätsamatk Kakerdaja rabasse kevadel
2010, kokku 18 osalejat.
Sportlik turniir (lauatennis vms.) kevadel
2010.
Üritustel osalevad noored kajastavad jooksvalt üritusi
kohalikus ajalehes, veebilehtedel ja CD-na. Noored
ise tutvustavad valminud CD-d kohalikes koolides.
Lisainfot jälgige www.palupera.ee – Kolmas sektor
– meie noortekeskus.
Projekti lõpp – 30. aprill 2010.a.
PS. Lisaks nimetatud projekti raames toimuvatele
üritustele on noortekeskusel pakkuda veel tegevusi
– võimalust osaleda koolivaheajal Valgas paintballi
maakondlikul võistlusel, minna koos Puka noortekeskuse sünnipäevale 16.-17. okt. jms. Jälgige ikka
infot kodulehel, noortekeskuse
infostendil ja suhelge
noortejuht Kadiga!

Täiskasvanud õppija
nädal
2. oktoobril tähistasid Palupera Põhikooli töötajad
täiskasvanud õppija nädalat teadmiste omandamisega
Tartumaal Luke mõisapargis. Meie õpetajaks-lektoriks-giidiks oli suurepäraste teadmistega VapramäeVellavere-Vitipalu SA juht Gea Järvela. Tänu temale
täienesid meie teadmised oluliselt ajaloost ja kultuuriloost seoses Eestis asuvate mõisatega, eriti Luke
mõisaga. Päev oli päikeseküllane, täis sügisvärve.
Tore oli olla jälle õpilase rollis.
Täname Palupera kooli hoolekogu liikmeid, kes
võimaldasid meile selle toreda päeva, olles sel päeval
koolis õpetajateks!
Palupera PK töötajate nimel
direktor SVETLANA VARIKU

Palupera rahvas, tulge
kokku
Kevadistel mõttetalgutel pakuti Palupera pritsikuuri
mõttekojas välja idee, et külarahvas, kellel aega, võiks
saada külamajas aeg-ajalt kokku ja lihtsalt veeta koos
toreda pärastlõuna.
Nüüd kutsumegi kõiki Palupera kandi inimesi
21. oktoobril kell 12.oo pritsikuuri.
Tuleme kokku, ajame juttu ja kavandame oma edaspidist tegevust.
Info: 513 9071, KALEV

Hea matkahuviline
Matkasarja Valgamaa Liigub raames toimub

10. oktoobril
PALUPERA VALLA MATK.
Registreerimine algab 11.30 Palupera Pritsikuuri
juures.
Matka orienteeruv pikkus 10 km ja aega kulub 2 tundi.
Info: 513 9071, Kalev

KORSTNAPÜHKIJA
Vallakodanikud on huvi tundnud korstnapühkija
teenuse vastu, kes väljastab peale küttekollete puhastamist ja kontrolli ka akti, mis kehtiv Päästeametile
või kindlustusfirmadele esitamisekski. Palupera
Vallavalitsus pakub siin omapoolselt abi – palume
anda endast teada 12.-16. okt. vallamajja (767 9502,
palupera@palupera.ee).
Kui ühest piirkonnast on 5 huvilist, mis on ühe
päeva max maht, saab OÜ-lt Tartu Tuli teenuse
transporditasuta ja väljakutse 100 krooni jaotada 5
tellija vahel. Teenus ise maksab min. 400 krooni, kui
on tavapäraselt 4 küttekollet puhastada – nt. ahi, pliit,
2 korstnat. Kui koldeid rohkem, lisandub iga eest 100
krooni. Orienteeruv järjekord teenusele jääb juba
oktoobrikuu lõppu.
Kütteseadmeid tuleb hooldada vähemalt kord aastas, sest kogunev tahm ja nõgi põhjustavad süttides
sageli tulekahju. Vähemoluline pole ka kutsetunnistusega korstnapühkija teenuse tellimine, kui teil maja
kindlustatud ja midagi juhtuma peaks...

Palupera vallavalitsuses
istungil 05.10.2009:

Sõnastati ümber Palupera Vallavalitsuse korraldus nr 103 (03.09.1999) järgnevalt: Punkt
1: Kinnitada Palupera Vallavalitsuse 11.07.1997
korraldusega nr 70 määratud isiku poolt arvutatud,
Miti külas nõudeõiguse osast suurema pindalaga
õigusvastaselt võõrandatud Pajomäe 1 maaüksuse
tagastamisel riigile tasutava võla suurus.
Sõnastati ümber Palupera Vallavalitsuse
korraldus nr 2-1/05/22 (15.02.2005) järgnevalt: Preambula 6 lõik: Vastavalt 03.09.1999
korralduse nr 103 muutmise korraldusele kinnitada
Palupera Vallavalitsuse 11.07.1997 korraldusega nr
70 määratud isiku poolt arvutatud nõudeõiguse osast
suurema pindalaga, õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamise korral riigile tasutava võla suurus. Punkt
1: maa suurus 18,68 ha asendada suurusega 16,3
ha.
Anti nõusolek loomakasvatushoone omanikule P.S-ile Palupera külas Pauli kü, suurusega
3,8 ha ostueesõigusega erastamiseks.
Väljastati kaeveluba Eesti Energia
Võrguehituse AS-ile Astuvere külas Nurme
kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse väljaehitamiseks.
Anti üksteist koolitoetust a´600 krooni, üks
toetus lapse 1. aastaseks saamisel 1500 krooni
ja üks ravimitoetus 420 krooni.

TE ATE D
Vabandame eelmises OT-s olnud perearst

Evi Lille vastuvõtuinfo apsaka pärast nii perearsti kui ka vallakodanike ees. Perearst Evi Lill hakkab vastu võtma 2 korda kuus, mitte nädalas.
Täpsustunud on aga nüüd vastuvõtupäevad
ja need on iga kuu teine ja neljas teisipäev kell
9-13. Oktoobrikuus siis vastavad kuupäevad
13 ja 27. Registreerida tuleks end Hellenurmes
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse administratiivhoone infolauas, tel. 7679 505.
Muudatuse tegi ka hambaarsti kabinet
– kaasaegses kabinetis töötav hambaarst võtab
vastu vallakodanikke Hellenurmes Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse administratiivhoones igal neljapäeval. Registreerida tuleks end tel. 53 043 450.

Selgitus Nõuni uue külaraamatukogu-infokeskuse
avatuse kohta
Palupera valla mõlema raamatukogu juhatajad
töötavad 0,5 kohaga. Nõuni raamatukogu
juhataja on lisaks 0,5 kohaga sotsiaaltöötaja.
Sellest tulenevalt on jagatud tööaeg järgnevalt
– otseselt raamatukogu tööle E ja T kell 9-12
ja 13-17 ning K 12-15 ja 16-19. Sotsiaaltöötaja
tööle kulub N ja R kell 9-12 ja 13-17. Kui sotsiaaltöötaja ei pea N ja R majast välja minema
tööülesandeid täitma, on saadud aastaid siiani
ja edaspidiseltki külastada ka raamatukogu
ning arvutituba. Ei ole kedagi seetõttu raamatuta jäetud, pole nädala alguspäevilgi sotsiaalteema käsitlemine keelatud.
Erinevalt eelmistest aastatest on muudetud
ühel nädalapäeval, kolmapäeval tööaeg kella
19-ni. Kui teenuse tarbijatel on ettepanekuid,
pöörduge raamatukogu või vallavalitsuse
poole. Katsume kesktee leida.

Kuna Nõuni raamatukogu võrgus on arvuteid rohkem, kui enne ja lisaks samas võrgus ka kultuurimaja arvutid, siis

ei ole enam võimalik avalikku
WiFi ühendust kasutada koduse
internetiühendusena.
Aeg on edasi läinud ja mahud, mida netis
olles liigutatakse, on oluliselt suurenenud.
Las WiFi jääda ikka esmasteks/kiireteks
vajadusteks/toiminguteks, mida praegune
ühendus ka võimaldab, mitte aga filmide ja
muu laadimiseks, mida võrgu logi avamisnädalal näitas.
Koduseks ühenduseks peaks praegu küll
igaüks sobiva leidma. Hetkel on valla territooriumil netti pakkumas vähemalt 7 firmat
(HellNet, Kernel, Elion, Kõu, Elisa, EMT,
Tele2).
Mõnelgi on hinnakirjas ka “säästupaketid”.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

MALLE PENTSA

nr. 101
Eesti Keskerakond
Võtame oma mureks, et
ka vallasiseste teede ääred saaks võsast puhastatud ja
niidetud. Nii on prügiautolgi lihtsam iga koduni jõuda.
Puhas ja korras koduümbrus rõõmustab kõigi silma ning meelt.

Hea valija!

Valimisliit

Uus Võimalus

Oleme otsuste lävel ning üheskoos kujundame
18. oktoobril Palupera valla arengud järgmiseks
neljaks aastaks.
Volikogus on 11 liiget ning vaatamata sellele kui suured
on valimisliidud, kujuneb volikogu koosseis just selliseks
nagu meie valijad seda soovivad.
Muutused ja õppimisvõime on edu aluseks ning koostöös peitub jõud.
Parimad ja mõistlikumad otsused inimeste jaoks sünnivad läbi sisuliste diskussioonide ja mitmekülgsete arutelude, mille eelduseks on aga erinevate teadmiste ja
kogemustega inimeste olemasolu volikogus ja vallavalitsuses. Uued kandidaadid
aitavad näha seda, mida teised enam ei näe või ei soovi näha, ning aitavad muuta
valla tegemised usaldusväärsemaks. Samuti on nii võimalik muuta esialgu paratamatuna tunduvaid asju, kui on olemas rahva soov ja tahe ning volikogus arukust.
Kõik sõltub meist endist.
Me soovime oma teadmiste abil aidata ellu viia Palupera valla elanike soove/ideid
ning leida lahendused probleemidele, mida kohalikud elanikud peavad oluliseks.
Kandidaatidena oleme valmis kandma vastutust valla arengusuundade eest ja meie
jaoks on suureks väljakutseks anda valla arengule uus hingamine.
Meie programm peaks olema jõudnud kõikide teie postkastidesse. Samuti on
programm nähtav internetis www.elh.ee/palupera.
Kutsume Teid pühapäeval, 11. oktoobril Pannkoogi Pühapäevale Nõunis Maakultuurimajja kell 10.00, Palupera Pritsikuuri kell 13.00 ja Hellenurme ümaraita
(vallamaja kõrval) kell 16.00, kus üheskoos saame arutada uusi ideid ja mõtteid, mis
meie valda aitaksid paremaks ja mõnusamaks muuta.
Ja lõpetuseks – tule 18. oktoobril valima!

Ermo Kruuse
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Aile Viks

121
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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Perepäev Puka lasteaias
23. septembril toimus Puka lasteaias traditsiooniline perepäev.
Lasteaia juhataja Tiina Trees tervitas kõiki osalejaid ning märkis ära,
et üritusega tähistame lasteaia 45. sünnipäeva ning sügise algust.
Loendades saime osalejate arvuks ligi 100 inimest. Muusikaõpetaja
Sille ja rühmaõpetaja Milvi koostöös on valminud meie lasteaia laul,
mille esmaesitus kõlas perepäeval. Ettevalmistusi tehes arutasime,
mis võiks lastele kõige rohkem rõõmu valmistada? Nii leidsimegi, et
tellime kohale lapsi lõbustavad atraktsioonid.
Lastele meeldis batuudil hüppamine, suure läbipaistva palli sees
jooksmine ning hiiglase ketsides kõndimine. Nendes tegevustes
abistasid lapsi Agnes, Annika ja Elmar. Milvi ja Ingrid viisid läbi
viskevõistlust, kus veega täidetud pudelite ümber tuli visata rõngaid.
Võistlus kujunes väga populaarseks, kuna auhinnad olid üsna ahvatlevad. Näomaalinguid tegid lastele Anne, Tiia ja Aire. Ja muidugi
oli tore minna pannkoogi kohvikusse, kus sai süüa maitsvaid kooke
moosiga. Koogid küpsetasid kokatädid Merle ja Mari. Lastele aitasid
neid jagada Sirje ja Aime.
Täname kõiki, kes ürituse korraldamisele kaasa aitasid. Suur tänu
AS Jumekile, kes lasteaia perepäeva toetas.

petajate päevast on ülekaalus meeldivad emotsioonid. Neljanda klassi
joonistamise tunnis soovisid õpilased
meid joonistada, seega pidime mängima modelle ega tohtinud üldse liigutada. Pildid riputasime klassi seinale, et ka klassijuhataja saaks
neid vaadata.
RAINIS OSAK, ARDI KURG

M

Abituriendid Airi Markov ja Kätlin Herm on rahul oma rolliga.

Õpetaja AIRE

Pukas on nüüd Bruno Jungi
nimeline tänav
Pukast alustas oma sportlasteed Eestile käijana au ja kuulsust
toonud mees Bruno Junk. Käesoleva aasta 27. septembril oleks ta
saanud 80aastaseks. Puka vallavolikogu nimetas olümpiapronksi
mälestuseks Pukas tema nimega tänava, mis viib majani, kus Bruno
Junk elas. 26. septembril toimus koos Bruno Jungi laste, lähedaste
ja sõpradega tänavasildi paigaldamine. Vaatama oli tulnud ka mitmeid tema talendi austajaid ning pukalasi.
Tänavu rajatakse Puka rahvamaja juurde Puka pritsumehe park,
kuid haljastamist ning kujundamist ootab ka ala sauna tiigi juures.
Nüüdsest on idee ka selle haljastamiseks olemas, sest sellest saab
Puka valla kuulsuste park. Esimene puu selles pargis on istutatud
olümpiapronksi Bruno Jungi mälestuseks. Olen kindel, et peagi
saab seal olema uusi nimelisi puid, sest meil on tegusaid inimesi.
Puka valla inimestel on hea võimalus austada meie sangareid ja olla
nende üle uhke.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

10. oktoobril toimub Puka
sügisjooks
Kell 11 lastejooksud (tüdrukud ja poisid): kuni 4a – 100 ; 56aastased – 400 ; 7-8aastased – 400 ; 9-10aastased – 800 ; 1112aastased – 800 .
Kell 12 sügisjooksu 7 km (13-15a T-P; 16-18a T-P; 19-34a N; 19-39a
M; 35 ja vanemad naised; 40 ja vanemad mehed.
Start Puka staadionilt. Info: Kunnar Vahi, 5330 7160

Puka Vallavalitsus kuulutab välja HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI täiendava taotlusvooru alates 12. oktoobrist
2009. Taotlused tuleb esitada paberkandjal koos kohustuslike
lisadokumentidega ja allkirjastatult hiljemalt 15. november
2009.
Infot programmi kohta saab telefonil 7668 443 esmaspäeval ja
kolmapäeval 9.00-13.00.

Puka Vallavalitsus müüb 11. novembril 2009 kell 10.00 Puka
vallavalitsuses (Kooli tn 6 Puka alevik) toimuval suulisel enampakkumisel alljärgnevad varad (sulgudes alghinnad):
Sõiduauto Volkswagen Passat (1992, 6400.-); buss Mercedes Benz
(1979, 32 000.-); autokraana Zil (1985, 8000.-); gaasihoidla Aakre külas (maa sees mahutid, 1600.-); kinnistu Pedaste külas (laut ja puurkaev), katastritunnus 60801:002:0017, 2,58 ha (24 000.- ); kinnistu
Aakre külas (Aakre viinavabrik), katastritunnus 60801:002:0018,
2954 m², ( 60 000.-); kinnistu Aakre külas (Suka paistiik), katastritunnus 60801:002:2520, 13 148 m² (20 000.-).
Osavõtutasu 100.- krooni ,tagatisraha 10% eseme või objekti alghinnast tasuda vähemalt üks tund enne enampakkumise algust kohapeal
kassasse või Puka Vallavalitsuse arvelduskontole SEB 10202000580004.

Avaldusi enampakkumisel osalemiseks võetakse vastu
kuni 06. november 2009 kell 16.00. Info telefonil 5187 285.

Puka rahvamajas alustab tööd tantsurühm VOKIRATAS.
Koguneme 13. oktoobril kell 16.00.
Oodatud on kõik endised tantsijad ja ka uued liikmed.
Veedame ühiselt vaba aega ja valmistume ühisüritusteks.

Puka rahvamajas alustab tööd KABERING.
Esimene kogunemine 15. oktoobril kell 18.00.
Info tel 769 2117 Enno Allev.

Aakre rahvamajas 17. oktoobril kell 20.00 tantsuõhtu, kus muusikat teeb NAABRI VALVE.
Piletid eelmüügist ja broneerimisel 50.-, kohapeal 75.Info ja broneerimine tel 539 45031.

Päikese värvi koolipäevad

R

eedel, 2. oktoobril, tähistas Puka Keskkool traditsiooniliselt õpetajate päeva.
Abituriendid ja ka 11. klassi õpilased
said kätt proovida õpetajaametis.
Abituriendid saatsid õpetajad koos Valga
muuseumi teaduri Mari Juzariga tutvuma Puka
muinsuskaitse objektidega. Nendega liitusid
Aakre Lasteaed-Algkooli ja Puka lasteaia
õpetajad. Külastati näiteks Pukamõisas säilinud
aidahoonet ning raudteejaama. Peale seda käisid
õpetajad surnuaias küünalde süütamisega
austust avaldamas endistele kolleegidele.
Samal ajal käis koolis aga aktiivne õppetöö.
Abiturientidena tundsime end õpetajarolli
sisse elades autoriteetsemalt. See peegeldus
ka kaasõpilaste käitumises – õpilased tervitasid
õpetajahakatisi viisakalt. Järgnevalt abiturientide muljeid päevast.

K

eskkooli klassides oli näha õpihimulisi
noori, ka keskastme klassides oldi tublid.
Mõningatel õpilastel võttis veidi aega, et uue
olukorraga kohaneda, kuid suur osa klassist
tahtis õppida. Samas oli hea minna tagasi
õpetajaks keskkooliklassi, seda teeksin meeleldi edaspidigi.
ARDO KURG

K

olmanda klassi õpilased olid tunnis väga
aktiivsed, eriti poisid. Vahel tundus, nagu
oleksin sattunud võimlemistundi, kui mõni
õpilane tõusis püsti ja hakkas kohapeal hüppama, sest tahtis midagi kangesti öelda. Pinget
tekitas ka võistlus, mis tulenes sellest, kes saab
õige vastuse kiiremini tahvli peale kirjutada.
Lastele meeldis joonistada ja arvutada, kui
vaja, siis suudavad hästi käituda.
LAURA TIIRMAA, KERTTU MÄNNISTE

A

Olime klassijuhatajaiks teisele klassile.
Nad olid meeldivalt õpihimulised ja töötasid
tunnis aktiivselt kaasa. Väga suhtlemisaltid
lapsed, näitasid üles austust oma õpetaja suhtes.
Vaheldust pakkus matemaatikatund viiendale
klassile, kus õpilased olid üliaktiivsed nii heas
kui ka halvas mõttes. Oli neid, kes tahtsid väga
kaasa mõelda, kuid nende püüdlusi takistas
mõne kaasõpilase hoolimatu käitumine.

ndsime õpilastele kehalise kasvatuse tunde. Õpilased olid aktiivsed ning
käitusid tunni nimele vastavalt, tuli ka ette
mõningaid korrarikkumisi, kuid erimeelsused
õpetajate ja õpilaste vahel said kenasti lahendatud. Oli klasse, kes käitusid väga hästi ning
täitsid õpetajate korraldusi nagu kord ja kohus.
Puhkust õpetajatele pakkus vahetund, mis näis
kiiremini mööduvat kui tavaliselt.

KÄTRI HERM, AIRI MARKOV

HENRI PÜÜA, ANDI SPRENK

inu kui direktori päev tööpostil algas
kell kaheksa. Hommikul pidin mingitele tähtsatele dokumentidele allkirja viskama
ning seejärel suundusin juba kell 8.30 esimesse
tundi, milleks oli eesti keel, kolleegiks Tarmo.
Juba esimese poole tunni jooksul õnnestus mul
konfiskeerida mobiiltelefon. Targemad õpilased
olid Kätlin, Anni, Peeter, Kersti.
Pärast esimest tundi oli mul vaba aega kuni
kella kümneni. Sel ajal kasutasin võimalust ja
külastasin teisi kolleege ning uurisin, kuidas
nad oma tööga hakkama saavad. Samuti sai
ka igast klassist paar pilti tehtud.
Aktus algas planeeritud kellaajal pärast teist
tundi. Vahetult enne aktuse algust oli probleeme
laste paigutamisega pinkidele. Et vestlushimulised väga jutustama ei hakkaks, tuli nad
üksteisest eraldada. Aktus oli ilus, lihtne ja
viisakas. Õpetajad said dire ja õpside allkirjaga tänukirjad, roosi ja moosipurgi. Tänukirja
üleandmise ajal esitas õppealajuhataja Laura
õpetajale ka küsimusi, millega kontrolliti nende
teadmisi või lihtsalt paluti jutustada midagi
naljakat ja huvitavat, mis on nende õpetamise
aja jooksul juhtunud. Aktuse vahepaladena said
mudilased esitada õpetajatele paar päevakohast
laulukest.
Samuti oli seinale üles riputatud õpilaste
valmistatud portreepildid õpetajatest ja nende
nimed kirjapildis. Pärast aktust said vabatahtlikud koristada teise korruse põrandat, viia
ära toolid ja helitehnika. Koolipäev jätkus
tunniplaani järgi ning kujunes ilma suuremate
vahejuhtumiteta meeldivaks ja kordaläinuks.
MADIS LEPASAAR

T

äname kooli juhtkonda meeldiva
võimaluse eest olla ühel päeval nende
ametis. Selle tulemusena meie austus
nende vastu suurenes veelgi.
Puka Keskkooli abituriendid KÄTRI HERM JA
AIRI MARKOV

Õpetaja Velda on maailma parim!

S

el aastal valiti Valgamaa aasta õpetajaks
Aakre Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja Velda Krillo.
Velda sattus Aakre lasteaeda tööle 6 aastat
tagasi saatuse tahtel. Nende aastatega on ta
käinud erinevatel koolitustel ja kogemusi
on andnud ka igapäevatöö. Tegelikult oligi
plikatirtsuna tema soov suureks saades hakata
õpetajaks. Järgmine ametisoov oli kondiiter, sest
ilmselt ei leidu maailmas last, kellele koogid
ei meeldiks. Ja aastakümneid hiljem mõneti
üllatavalt lapsepõlvesoov ka täitus.
Mis teeb kõige rohkem rõõmu?
Velda Krillo: „Suurimaks väärtuseks on
kahtlemata sõbralikud kolleegid ja pisikesed
kasvandikud. Minu südame teeb soojaks see, et
meie lasteaia lapsed tulevad hoolivatest kodudest. Ka aasta õpetaja tunnustus kuulub meile
kõikidele, sest ilma laste, lapsevanemate ning
koolitöötajateta ei oleks ju sellist pidulikku
päeva. Vahel lapsi kõrvalt jälgides paneb mind
taas ja taas üllatuma nende ausus, mõttemaailma kirkus, taibukus, oskus näha toimuvat
hoopis teistsuguse nurga alt, võrreldes täiskasvanutega. Ma ei väsi kiitmast lapsevanemaid,
kes iialgi ära ei ütle, kui oleme palunud abi
ühistegevustel. On näha, et nad hoolivad oma
lastest ja koduümbrusest.“
Mis lasteaias uudist, mis teoksil?
Velda Krillo: „Hetkel teeme koos lapsevanemate ja kolleegidega kooli parki õpperada. Tahame
välja selgitada võimalikult paljude pargipuude
liigi ning need kaardistada. Nagu ikka, on meil

seal on vahvad lasteaiaõpetajad. Lasteaiaõpetaja
Velda on just selline õpetaja, kelle hoolde jätad
oma lapse rõõmuga. Ta on väga sõbralik, hooliv
ja tähelepanelik. Heatujuliselt ootab ta hommikul lasteaia uksel, et jagada hoolt ja teadmisi
kõigi laste vahel.“
Samamoodi hindavad Velda Krillo tähelepanelikkust ja kindlat tuge tema kolleegid. Temale
võib alati loota!
Velda, palju õnne Sulle!
Õpetaja LIINA LAASER

Puka rahvamaja pargis toimub

10. oktoobril algusega kell 8.00

Puka sügislaat.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Puka rahvamajas 10. oktoobril
kell 20.00

Õpetaja Velda lastega rahvusvahelist
loomakaitsepäeva tähistamas.

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

lasteaias oma igapäevased tegemised, eks sügis
on ka tänuväärne aastaaeg, mil tegevusi jagub
kuhjaga.“
Lapsevanem kirjutab: “On tore, kui laps on
lasteaias, kus tal on hea olla. Veel parem, kui

Info tel 527 4812.

SÜNNID
Oskar Mattias Koort

3. september

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

PUKA
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TEEME PUKA PAREMAKS!

Erakond:

Eesti

Ära jää ootama muutusi, aita neile ise kaasa!
EESTI KESKERAKONNA
VALIMISNIMEKIRI
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Demokraadid

Ausam ja avatum vallajuhtimine
Õpikeskkonna parandamine ja püüd säilitada keskkool

nr 116

Eakate vallaelanike heaolu tagamine

IRJA SÕNUM

AGO RAND

Rahvamajad kultuurisõbralikuks (Pukka õige juht, Aakresse

NR 102 KALEV KIISLER
NR

KRISTLIKUD

MEIE JAOKS ON OLULINE

PUKA VALLAS
NR 101

uus katus ja aknad)

KARIN-KAJA LIIGAND

Tänavavalgustite lisamine Pukka ja Aakresse

NR 104 SIIRI LIIVA
Lastele aastaringselt lasteaiakoht

NR 106 VELVO MÕTTUS

NR

108

ARVO PUIESTEE

Külaelu elavdamine ja kodanikualgatuse toetamine
Ettevõtluse toetamine töökohtade loomiseks

AVO NEEMESTE

Turismi arendamine
ANDRUS NIIT

Teede korrashoid aastaringselt

NR 109 CARMEN OJA
NR 110

nr 117

Sotsiaalmajad elamiskõlbulikuks

NR 105 KRISTJAN MOORAST

NR 107

11

üksikkandidaat

Võtame kõrgendatud tähelepanu alla

MAIU PÜÜA

Vee- ja kanalisatsiooni arengukavade täitmise

NR 111

KARIN SALLOK

NR 112

AVO SARNIT

NR 113

LEO TAUR

NR 114

TRIIN TENSING

NR 115

RIIVO TUTK

nr136
SIRLE LÜÜS,
Olen sündinud, kasvanud
ja elanud Puka vallas,
Aakres. Õpin TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuseõpetaja

Veska-Arula teelõigu mustkatte alla viimise

eriala III kursusel, spetsialiseerunud olen kultuurkorraldusele. Olen vabatahtlikuna tegev Puka Avatud
Noortekeskuses.

Just Sinu hääl otsustab, kes tuleb võimule
pärast kohalikke valimisi Pukas!
Tee oma valik kandidaatide nr 101 – 115 hulgast!

Väärtustan väga maaelu ja kultuurielu
maal, seetõttu pean väga oluliseks võimalusi,
mis on juba olemas ning uusi võimalusi, mida
saab luua. Väga tähtsaks kohaks pean rahva
- ja seltsimajasid. Minu jaoks ei ole need kohad, kus käia heal juhul kord kuus peol, vaid
kohad, kuhu külarahvas tahab tulla. Koht, kus
teda oodatakse. Rahvamajade uksed peavad
olema avatud kogu aeg ja kõigile. Leian, et
kaasatud peavad saama kõik inimesed, alates
väiksest lapsest kuni pensionärini.

PILDIL taga vasakult:

Valimisliidu Meie Koduvald

KANDIDAADID

nr 121 KALLE PÕLDMÄGI
AS Valmap Grupp projektijuht

PILDIL ees vasakult:

nr 130 TÕNIS LEOSK

nr 132 ÕNNE PAIMRE

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsnik

Kuigatsi raamatukogu juhataja

nr 122 AARE JAAMA

nr 131 ILME HÕBEMÄGI

Füüsilisest isikust ettevõtja

Aakre Lasteaed-Algkooli juhataja

nr 125 KAJAR TILGA

nr 123 HELGI PUNG

Driblet OÜ juhatuse esimees

Puka rahvamaja juhataja

nr 134 RANNUS PRII

nr 135 KATRIN ILVES

Keskkonnaameti Põlva, Võru Valga
regiooni metsandusspetsialist

AS Eesti Post Puka postkontori
klienditeenindaja

nr 133 AIRIN HERMANN

Valimisliidu Meie Koduvald
tegevusprogramm

Puka Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

nr 120 TIINA TREES
Puka Lasteaia juhataja

1. Tagame kõikidele Puka valla lastele
lasteaiakohad.

nr 124 ANU UINT
OÜ Laadi ja Kõrgesaar pereõde

2. Remondime koolimajad.
3. Säilitame olemasolevad haridusasutused.
4. Rajame Aakres ja Kuigatsis tänava-

Kandidaatide kohtumine valijatega
reedel, 9. oktoobril
Puka rahvamajas
kell 16.30-18.00,
Aakre rahvamajas
18.15-19.45.

valgustuse.

5. Heakorrastame valda läbi talgute.
6. Tihendame koostööd naabervaldadega.
7. Loome Aakresse ja Soontagale külamaja

8. Rajame lisaks olemasolevatele mängu-

nr 119 HELDUR VAHT
AS Valga Gomab Mööbel tootmisdirektor

nr 118 HEIKKI KADAJA
Puka vallavanem

väljaku Tööstuse tänavale, külaplatsi

nr 127 ANDRUS TEOREIN

Komsile ja Kuigatsisse.

AS Jumek meister

9. Rajame Vooremäe puhkeala koos
vaatetorniga.

10. Rajame Pukka turuplatsi.
11. Rajame Puka Keskkooli sisespordikompleksi.

nr 128

JAANIS VESKIMETS

AS Kiilung meister

nr 129 ANDRUS LOOSKARI
Balti Kliima OÜ tegevjuht ja
juhatuse liige

12. Lisake kunstiharidusele, loome Puka

ning remondime Aakre rahvamaja ja

vallas muusikalise hariduse saamise

Kuigatsi külamaja.

võimaluse.

nr 126 ÜLLAR SARV
Merel Ehitus OÜ juhataja

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

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMI

täiendava taotlusvooru.
Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna vallavalitsusele koos kohustuslike lisadokumentidega hiljemalt 28.10.2009.
Täiendavat informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab Sangaste Vallavalitsusest
abivallavanemalt Priit Arengult (telefon 766 8040,
e-post priit@sangastevv.ee).

algusega kell 18.00
on võimalik osaleda

otoobril

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

ETTEVAATUST LEEDU TSIRKUSEGA!
Teadmiseks kõigile, kes te plaanite teha koostööd Leedu tsirkusega ARINO. Need inimesed ei pea oma lubadustest kinni.
Tsirkus jäi ära nii Sangaste Seltsimajas kui ka Kuldre Põhikoolis.
Palume vabandust kõigilt lastelt ja vanematelt, kes said pettuse ja pettumuse osaliseks.
MERLE TOMBAK

Hei naised, tulge aeroobikasse
pühapäeviti kell 13.30 Sangaste seltsimajja.
Mõnus enesetunne on garanteeritud!
Lisainfo: Merle Tombak

9. oktoober 2009

Arimäe Haridusseltsi lugu

Sangaste Vallavalitsus
KUULUTAB VÄLJA

Alates 15.

SANGASTE

Harimägi (Arimägi) ka Leenardi mägi, on mere
pinnast 212 m. Seega Munamäe ja Emumäe
tippude järel kolmas oma kõrguse poolest. Mäel
on säilinud Sangaste mõisale kuuluv esimese
vaatetorni alusmüür. Esimese vaatetorni laskis
Sangaste mõisa omanik krahv Berg ehitada 1816.
aastal, kui W. Struve tegi mõõdistamisi.
Torni alusmüüri sissekäigu kohal oli aasta arvuga
kivid, kuid need viis ära Toomas Savi ja paigaldas
oma suvilasse kaminasimsiks.
Hakkajad Mäekülade naised ja mehed suhtlesid
aktiivselt omavahel. Kohtumise käigus kasvas
mõte moodustada selts – siis oleks suurem õigus
kooskäimiseks ja peoõhtute korraldamiseks.
Peoõhtuid korraldati Sangaste mõisale kuuluvas
jahimajas Harimäel. Jahimaja oli valla bilansis,
seega mõis ei saanud seal tegevust keelata.
Otsustatigi korraldada 1922. aasta kevadel
pidu Harimäe kaunil nõlval. Luuleread selle
peo toimumise kohta on seadnud Mäeküla neiu
Helene Kukk (sünd. Mädarõigas /Mäddareikkas/
1894-1969).
Harimäe Seltsi sünd
Päev paistab koidukullas
Kaste pärlid särawad
Harimäe puude latwus
Kõik linnud laulawad
Kõik mured ja häda
Sa oled unustand
Ja pühatus su rinda
On asund elama
Mis männik mühiseb
Ja kaasik kohiseb
Haab haljas õbe helgil
Omi lehti liigutab

Mis kõlab laulu hääl
Lipp lehvib kõrgel sääl
Ja rahvas suurel hulgal
Mäe pääle tõttawad
Sääl wanemuine wõimsalt
Oma waimu wäljentab
Sääl rahvast palju koos
Ja rõõmsas pidu hoos
Nad tantsu keerutawad
Ja laulu lasevad
See on üks wõimas pidu
Mis tunda annab end
Nii Harimäe pääl sündis
Rahva Harituse selts.

Restu seltsimaja valmis 1934. aastal ja kanti
kinnistusse 1935. aasta 1. märtsil. 1934. aasta 19.
novembril ostis Arimäe Haridusselts rahvamaja
340 krooniga (väljavõte Tartu Ajaloo arhiivist).
Seltsi omandusse sai koos hooneostuga 1,7 hektarit maad, sealhulgas pool mõisa parki ja hobuste
tall (praegu töökoda).

Kultuuriline tegevus sai õige hoo sisse 1934.
aasta sügisel, kui seltsimaja oli vastvalminud
Restu mõisa karja sõnnikulauda seinte vahele
saanud. Töötas näitering, laulukoor, korraldati
teeõhtuid, mis olid alkoholivabad.
Olin esimest talve koolis, nüüd toimus ka Restu
Algkooli jõulupidu seltsimajas. Ning pärast spordivõistlusi käis tants kuni hommikutundideni
seltsimajas.
Puhkenud II maailmasõda lõi lünga sisse kultuurielusse. Paljud osavõtlikud mehed olid värvatud
sõjaväkke. Siiski tehti vaikselt mõned üritused.
Spordipäevad toimusid, kuid väheste võistlejatega. Sõjatulest jäi seltsimaja puutumata. Pärast
sõja lõppu hakkas kultuurielu vaikselt hoogu
koguma. Seltsimaja nimetati ümber rahvamajaks. Juhatajaks sai Väino Maala, kes oli muusik

MERLE TOMBAK
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ja laulumees.
Tulin sõjaväest koju 1947. aasta suvel. Sukeldusin
ise kultuuri ja sporditöösse. Eakamad mehed
Johann Aaviste ja Eduard Pantalon olid aktiivorganisaatorid. Restu algkooli kehalise kasvatuse
õpetaja Hans Konik oli hea spordiorganisaator, organiseerides tõste- ja maadluskursuseid.
Juhendajaks Tammearu Tallinnast. Võtsin neist
osa – eriti meeldis minule maadlus. 1948. aasta
novembris osalesin vabariiklikel tõste-maadlusvõistlustel Türil.
Restu Rahvamaja laval sai mitmeid kordi matti
tallatud. Nüüd oli koolis kehalise kasvatuse õpetajaks Nigul Kesküla, kes tegeles kooliväliselt
spordiorganisaatorina. Osalesin kergejõustikus
lühimaajooksudes. Ükskord elus olen 3000 m
jooksus saavutanud kolmanda koha – Tsirguliinas
rajooni spordivõistlustel.
/ järgneb

HEINO KÄNGSEPP

Sangaste valla Aasta Õpetajad 2009

Pildil vasakult Merike Tiimann Sangaste Lasteaiast ja Eve Karimõisa Keeni Põhikoolist. Eve Tamm (samuti Keeni Põhikoolist) puudub pildilt.

2009. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab
järgmisi andmeid:
1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ametipalk; 5.
Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond
ja kinnistu number; 6. Riiklikku registrisse kantud sõidukid: sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad
ja muud väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus; 8. Pangaarved: pank, arve liik ja nende
arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 10. Muud
varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 12. Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised
majanduslike huvide deklaratsioonid:
Sangaste Vallavolikogu liikmed
* 1. Arvo Kõiv 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 674640 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1319940 (abikaasade ühisvara).
6. Sõiduauto Audi 80, v.a. 1991 (abikaasade
ühisvara); Sõiduauto Toyota Avensis Verso,
v.a. 2002 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8.
Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Eesti
Vabariik 181 900 krooni. 11. AS ATKO
Liinid bussijuhi töötasu; vanaduspension.
12. 13.05.2009
* 1. Katrin Kõiv 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1442440 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 764340 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1163940 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1345740 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 5040 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1759340 (abikaasade ühisvara);
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1915840 (abikaasade ühisvara);

maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1865940 (abikaasade ühisvara).
6. Sõiduauto Suzuki Leana, v.a. 2006 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Puka Kultuurimaja ringijuhi
töötasu. 12. 22.04.2009
* 1. Tatjana Laadi 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Korteriomand Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1706840 (abikaasade ühisvara); korteriomand Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1831940 (abikaasade ühisvara);
korteriomand Tartumaa Tartu linn, kinnistu nr 4305603 (abikaasade ühisvara). 6.
Sõiduauto Jeep Cherokee, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara). 7. OÜ Laadi&Kõrgesaar
1 osa, 20 000 krooni, koguväärtus 20 000
krooni; OÜ Heart 1 osa, 20 000 krooni,
koguväärtus 20 000 krooni. 8. Swedbank
arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9.
Swedbank 375 000 krooni. 10. Ei ole. 11.
OÜ Laadi&Kõrgesaar perearsti töötasu;
OÜ Terviseagentuur perearsti töötasu. 12.
12.04.2009
* 1. Aiki Martinson 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1496840; maatulundusmaa Valgamaa
Sangaste vald, kinnistu nr 723840. 6.
Sõiduauto Volkswagen Passat, v.a. 1991; sõiduauto Opel Vectra, v.a. 1996. 7. Ei ole. 8.
SEB Pank arveldusarve. 9. SEB Pank 28 110

eurot. 10. Ei ole. 11. AS Sanwood operaatori
töötasu. 12. 13.05.2009
* 1. Andres Palloson 2. Volikogu liige.
3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 715740. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Õru
vallavanema töötasu. 12. 09.04.2009
* 1. Ivo Pill 2. Volikogu liige. 3. Sangaste
Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Ei ole. 6.
Sõiduauto Ford Mondeo, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swdbank
arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9.
Ei ole. 10. SEB Pank 54 000 krooni. 11.
Tsirguliina Keskkooli õpetaja töötasu. 12.
30.06.2009
* 1. Virgo Roose 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 1546640. 6. Sõiduauto
Volkswagen Jetta, v.a. 1989; sõiduauto
M-2140, v.a. 1986; sõiduauto Volkswagen
Passat, v.a. 1995 (abikaasade ühisvara). 7.
AS Sangaste Linnas 25 aktsiat, 100 krooni,
koguväärtus 2500 krooni. 8. Swdbank arveldusarve; Swdbank väärtpaberiarve; SEB
Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Füüsilisest isikust ettevõtja tulu (veterinaarravi ja -profülaktika). 12. 23.04.2009
* 1. Einar Toomemägi 2. Volikogu liige.
3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 466840, 1/2 osa kaasomandist. 6.
Sõiduauto Honda CRV, v.a. 2003; sõiduauto Volkswagen Transporter, v.a. 1992;
sõiduauto Opel Vectra, v.a. 1993. 7. Ei ole.
8. Swdbank arveldusarve. 9. Swedbank 320
383 krooni. 10. Swedbank 300 000 krooni.
11. AS Sangaste Linnas operaatori töötasu.
12. 27.05.2009
* 1. Rando Undrus 2. Volikogu liige. 3.
Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5.
Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,

kinnistu nr 1346040, 1/2 osa kaasomandist;
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 2003840 (abikaasade ühisvara).
6. Ei ole. 7. SEB Progressiivne Pensionifond
6127 osakut, koguväärtus 70 109 krooni;
SEB Aktiivne Fondifond 849 osakut, koguväärtus 8545 krooni. 8. Swedbank arveldusarve; Nordea Pank arveldusarve;
SEB Pank arveldusarve; SEB Pank krediidiarve. 9. SEB Pank 92 653 eurot. 10. SEB
Ühisliising 223 031 krooni; SEB Pank 55 000
krooni. 11. Maksu- ja Tolliameti Lõuna
Maksu- ja Tollikeskuse osakonna juhataja
töötasu. 12. 15.04.2009
* 1. Aavo Vällo 2. Volikogu liige. 3. Sangaste
Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Ei ole. 6.
Sõiduauto Toyota Carina E, v.a. 1997 (abikaasade ühisvara). 7. AS Silva-Agro 2100
aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 210000
krooni. 8. Swedbank arveldusarve; SEB
Pank arveldusarve. 9. Swedbank 113 000
krooni. 10. OÜ Viinamäe Teenused 240 000
krooni. 11. AS Silva-Agro juhataja töötasu.
12. 30.04.2009
Sangaste Vallavalitsuse liikmed
* 1. Ruth Muttik 2. Vallavalitsuse liige.
3. Sangaste Vallavalitsus. 4. Puudub. 5.
Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1202240 (abikaasade ühisvara);
elamumaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1549040, 1/3 osa kaasomandist
(abikaasade ühisvara); maatulundusmaa,
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
949840 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
1497040 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu
nr 1788540 (abikaasade ühisvara); korteriomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr
2296740 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto
Ford Escort Turnier, v.a. 1997 (abikaasade
ühisvara); veoauto GAZ 53-14, v.a. 1987

(abikaasade ühisvara); veoauto IŽ-271511,
v.a. 1988 (abikaasade ühisvara); ratastraktor T-16, v.a. 1979 (abikaasade ühisvara);
sõiduauto kerghaagis MAZ 81144, v.a. 1990
(abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank
arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei
ole. 10. Eesti Vabariik 25 557 krooni. 11.
Sangaste Pansionaadi juhataja töötasu; töövõimetuspension; puudega inimese toetus.
12. 29.04.2009
* 1. Tõnu Saarman 2. Abivallavanem. 3.
Sangaste Vallavalitsus. 4. 33. aste, 13000
krooni. 5. Elamumaa Tartumaa Ülenurme
vald, kinnistu nr 705204 (abikaasade ühisvara); elamumaa Pärnumaa Tahkuranna vald,
kinnistu nr 2472306 (abikaasade ühisvara);
korteriomand Tartumaa Ülenurme vald,
kinnistu nr 1586704 (abikaasade ühisvara);
korteriomand Võrumaa Võru linn, kinnistu nr 1739641 (abikaasade ühisvara); ehitis Jõgevamaa Põltsamaa linn (abikaasade
ühisvara). 6. Sõiduauto VAZ 2121, v.a. 1983
(abikaasade ühisvara); sõiduauto VAZ 2121,
v.a. 2003 (abikaasade ühisvara); sõiduauto
Audi A4, v.a. 2000 (abikaasade ühisvara);
sõiduauto Volkswagen Touareg, v.a. 2008
(abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. SEB Pank
arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 9. Ei
ole. 10. SEB Ühisliising 230 000 krooni. 11.
Parlamendipension. 12. 30.04.2009
* 1. Diana Sarapuu 2. Vallavalitsuse liige.
3. Sangaste Vallavalitsus. 4. Puudub. 5.
Elamumaa Võrumaa Urvaste vald, kinnistu nr 1422241 (abikaasade ühisvara). 6.
Sõiduauto VAZ 21063, v.a. 1990 (abikaasade
ühisvara); sõiduauto Škoda Octavia, v.a. 2009
(abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank
arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei
ole. 10. SEB Ühisliising 250 000 krooni; SEB
Pank 100 000 krooni. 11. Keeni Põhikooli
direktori töötasu; töövõimetuspension. 12.
30.04.2009

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Vallavalitsuse tegemistest olulisemaks peame valla arengukava järgimist eelarve koostamisel.
Noorte mõtted ja tegemised volikogusse ja sealtkaudu vallavalitsusele täitmiseks.

TAIVI RÄSTAS
KÜLLIKE REBANE
IVO PILL
KEVEN KALJUMÄE
ANDRES PALLOSON

Keeni ja Sangaste vee ja toasooja hind kontrolli alla.
Sangaste bussijaamast ja mujalt avalikest paikadest kadugu joodikute
paradiis!

Suurte asjade kõrval ei tohi unustada ka igapäevaseid probleeme!
Keeni peab tolmuvabaks saama. Keeni peab saama keskse bussijaama, et kõik reisijad saaksid bussi oodata vihma- ja tuulevarjus ja et
kõigil oleks üheselt selge, kust kohast mis kell buss väljub.

Rohkem korda ja tähelepanelikkust.
Kõikvõimalike valdade ühinemise või ühendamise puhul – vabatahtlikult siis või sunniviisil, tuleb koostada ja sõlmida üksikasjalised
ja põhjalikud lepingud, et Sangaste vald ei muutuks õigusteta ääremaaks, vaid areneks edasi ja hoiaks alal oma näo.

Austatud Sangaste valla kogukond!
Käes on jälle see aeg, kus tuleb valida neljaks aastaks oma vallale
juhid. Nii nagu eelnevadki korrad, asuvad kandideerijad taotlema teilt
volitust vallaasjade ajamiseks. Ennemalt on praegu teie ette asetatud
seltskond olnud teile tuttav suuresti just valimisliidu nime all. Sel korral
on valitud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lipp, mille all välja tulla.
Otsus sai ühiselt tehtud selline, sest vald vajab oma asjaajamistes ka
väljundit riigitasandile ning SDE on Sangaste valla asjades olnud siiani
kõvaks toeks just välisrahade kasutamisel ja asjajamiste nõustamisel.

nr 106 RANDO UNDRUS
nr 107 KAIDO TAMBERG
nr 108 TÕNU VARJUN
nr 109 KARLI OJA
nr 110 KATRIN KÕIV
nr 111 MARJANA LEHEPUU
nr 112 DIANA SARAPUU

Kuna paljud meie kandideerijad on olnud eelnevalt vallajuhtimise juures, siis on meil võimalik
viidata ka juba äratehtule. Praegune volikogu on silma paistnud hea koostöövõime- ja terve
tööõhkkonnaga. Siit kummardus ka neile häädele senistele partneritele, kes kandideerivad
konkureerivas nimekirjas. Loodetavasti selline konstruktiivne ja Sangastele omane ümarlauastiilis
ning ilma ,,ärapanemisteta“ koostöövorm jätkub ka peale neid valimisi. Meil on olnud õnn kaasata
eurorahade võimalusi nii, et oleme parimate hulgas nende ärakasutamisel vabariigis elaniku
kohta võetuna. Oleme efektiivselt saanud korrastatud oma kooli, seltsimaja ja muidki vallaehitisi.
Asfaldi all on keskasulad, valminud on uus spordiväljak ja valmib kohe ka eurorahade abiga Keeni
Noortekeskus. Tehtud on palju ja siin me väga häbenema ei pea, kuigi tehagi on ju küll ja veel.

nr 113 LEA KORBUN
nr 114 RUTH MUTTIK

nr 120 MARJU KARAVIN

Hää valija! Kui tahad, et Sinu kodukandi tasakaalukas areng samal
moel jätkuks, et asju aetaks arukalt, ilma tühja lärmita ja tõhusalt,
siis usalda neid inimesi siin nimekirjas! Siin on nii nooremaid, kui ka
vanemaid! Siin on nii meha, kui ka naisi! Sangaste vald oma väljapeetud
väärikuses on väärt asjatundlikku juhtimist. Ja juhul, kui jõutakse valdade
liitmiseni, siis vajame selget mõistust ja kogemusi, et kokkuminemisel
meie kogukonna huvid maksimaalselt kaitstud saaks. See on ka üks
põhipõhjus minu enese jätkuval kandideerimisel, sest loodan toetuda
oma siinomandatud oskustele ja kogemustele minule kalli kandi
huvide eest seismisel. Niisiis, armas vallakodanik! Siin me oleme ja loodame Sinu usaldusele!

nr 121 VIRGO ROOSE

Austusega

nr 115 TATJANA LAADI
nr 116 AIRI LINDE
nr 117 KAJAR LEPIK
nr 118 VIIVE PUUDIST

TULE valima!

nr 119 TÕNU SAARMAN

Rando Undrus ja Kaido Tamberg

Kindel EI ohtliku jäätmeterminali rajamise vastu
Sangaste valda.
INIMENE EELKÕIGE JA SIIS ÄRIHUVID.

Raul Nämi
Alor Kasepõld nr.123

122

nr.

Väga tähtis on minu jaoks puhas ja ilus
kodukant, mida meie vald ka on
ning teeksin omalt poolt kõik, et see
selliseks jääks. Samuti peab meie
valla valitsemine läbinähtav, elanikele
arusaadav ja mõistetav olema.

Maila Rohtla

nr

124

Olav
Kängsepp
nr

125

Vastu tulles eakate soovidele avada
uuesti apteek Sangastes.
Majandame arukalt ja muudame
volikogu töö läbipaistvamaks.
Toetame ettevõtlikke inimesi ja
noori.
Oleme sõltumatud võõrastest
käskudest ja keeldudest, otsuste tegemisel lähtume vallakodanike soovidest
ja tõekspidamistest.
Tule kohvi-tee ümarlauda Sangaste
valla arengu teemadel arutama:

pühapäeval, 11. oktoobril, kell 15
Sangaste seltsimajja.
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reklaamid visiitkaartidest valguskastideni

OÜ Aqua ja
Waste Services

kujundus, värviprint,
visiitkaardid, lamineerimine,
laserkoopiad, kammköide.

aws@hot.ee

pakub teenuseid:

* trasside ehitus
* santehnilised tööd
* veemõõtjate paigaldus
* kaevetööd
OÜ AWS Elva ,Valga mnt.7

tel. 5293 783, 7356 466

OÜ NÕUNI

Tammuri talu
restoran OTSIB

TAIMEKASVATUS
teeb järgmisi teenustöid:

osalise tööajaga

SÕNNIKU vedu
koos laotamisega

köögiabilist.
Sooviavaldused saata

erki@tammuri.ee

SÜGISkünd
heakorrastustööd

Oktoobrikuus
kuldsed sügishinnad!

Müüme söödateravilja
Tel. 506 4609, 765 7418

Ujula täispilet E-R kl 12-16 45 EEK
Ujula sooduspilet E-R kl 12-16 25 EEK (õpilased, pensionärid)
närid)

Otepää Maamõõdubüroo OÜ
Katastriüksuste
mõõdistamine ja jagamine.

Piirimärkide taastamine.
Geodeetilised alusplaanid.
Hoonete, rajatiste mahamärkimine ja teostusmõõdistamine.
Hoonete inventariseerimine.

Tel: 51 33 962,

Pisikestele lastele
pisikesed ponid,
suurematele suuremad ponid,
täiskasvanutelegi mõni hobune.

erinevate firmade

Info: 5540 659,
Telefon töökojas

Helista 53 402 171 Pamela

766 3795.

neerutiponimaa@gmail.com

Vesimassaaživoodi 75 EEK
Massaažitool 75 EEK
Soolakamber 50 EEK
Mediq Harmony energiakookon:
Mediq vibrosaun (30 min) 175 EEK
Mediq vibrosaun koos Vichy dušiga (30 min) 175 EEK
Mediq lõõgastuspakett (45 min) 345 EEK
Mediq ilupakett naistele (60 min) 425 EEK

JOOGA TERVISEVÕIMLEMINE
teisipäeva õhtul lasteaias Pähklike – 18.30

Meditsiiniline konsultatsioon soovi korral tasuta!
Pakkumised kehtivad kasutamiseks kuni 31.10.2009
Info ja broneerimine tel 76 65 555

laupäeva hommikul Pühajärve Puhkekodus – 8.30.

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Otepääl kohe üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega korter. Tel.
7348 470, 5020 797.

Müüa naastrehvid 175/70R13
VW velgedega. Tel. 5076 819
Vajatakse Otepää aedlinna
koduabilist (tööülesanneteks
muru niitmine, rohimine, lumekoristus jm.) Tel. 5620 4444.
Otsime lapsehoidjat 2 ja 3,5 a
poisile mõneks päevaks nädalas.
Tel. 55 877 84
Esmaspäeval, 12. okt. kell 10.0012.00 Otepää Kultuurikeskuses
kasutatud riiete müük, Norra
kaup.
Siseviimistlustööd, (pahteldus,
värvimine, tapeetimine). Tel.
5331 1086.

Metsatu talu Otepääl müüb
mahenisu. Tel 506 4609

Mõttes tuleme ikka Su juurde,
hinges mälestus hell ja soe.

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb hetkeks ja katkeb siis ...

VELLO POKK

02.10.1934-03.06.2002

03.12.1935-07.10.1994

KALJU PUUL

75. sünniaastapäeval mälestavad abikaasa,
tütar ja tütretütar peredega.

Mälestame kallist abikaasat, isa, vanaisa ja
vanavanaisa 15. surma-aastapäeval.
Omaksed

75. sünniaastapäeval mälestavad
õde ja õetütar perega.

ENN OTT

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 6423

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Õpetaja Marika Kapp, 5561 3320

Vaikus kõnnib ümber maja,
siin kased leinalehtedes,
kodupaik sind nutab taga,
kodused on kurbuses.

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Müüa küttepuud soodsalt. Tel.
5110 574

Nelja uue
vabrikurehvi ostul
VAHETUS TASUTA.

Trennid toimuvad valgustatud
liivaplatsil, käiakse metsas.

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

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

hindlusega müügil

vabrikuREHVID.

NEERUTIS

Korstnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents olemas. Telef. 5345 9609

Välja üürida 3-toaline ahjuküttega korter Sihval. Tel. 5660 0738

kuni 40% alla-

Ratsutamine

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

Välja üürida 2-toal. mug korter
Otepääl. 5820 0871

OÜ Raudsepa
Autos

tonu.riivik@otepaa.ee

KUULUTUSED

1934-1973

Tere, mina olen
Kutsu.
Kaotasin oma kodu
lõhna ära ja enam
tagasi minna ei
oska.
Hea peremees,
tule palun järgi!

Tel: 5666 0987

REKLAAM
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Keskerakond – kes siis muu!
Täna ei taha ma kirjutada Otepää saavutustest. Ka mitte meie oma ettevõttest, mille loomisest möödub peagi 20
aastat. Ent oma saavutusi ei unusta meenutamast võimumehed Aivar Nigol, Jaanus Raidal jt., kes kõik saavutused
enda heaks tööks loevad. Osaliselt kindlasti, kuigi vahendeid teenivad kõik maksumaksajad.
Täna ei kirjuta ma ka sellest, mida Otepääl teha tuleks ega luba ilma tööta raha- ja vararikast tulevikku. Kuigi
meie imekaunist kalmistut kaunistavad kuivanud puud, meie teid on vahel võimatu jalgsigi läbida. Võimuvõitluse kõmin Otepäält
kaigub aga üle Eestimaa. Peab ikka valitsemisest suurt saaki tulema, et umbusaldusavaldust üle 2-3 kuu volikokku anda. Vanasti
öeldi: “Inimestel pole häbi kah!“.
Aga kes teab, ehk tõesti vallamajas olevad töökohad võimaldavad paksemat leivakääru, rammusamat võid leivale ja kergemat
Maie Niit nr
elu. Raha, mida seal jagada, tuleb eelarvega nagu kingitus: „saagu raha ja raha tuligi“. Rahajagamise kunst käib aastasadu põhimõttel „veri on paksem kui vesi“ ehk võimulolevale bändile igal aastal oma ports.
Aasta Ema 2009
Kui võimukampa kuulub spordimees, sotstöötaja, haridustöötaja või soojamajandaja, leitakse muljetavaldavad summad nendele
anda. Teised jäävad kõigest ilma ja see ongi võimul püsimise võti. Kui üks bänd on pikka aega võimul, põhjustab selline igikestev võim demokraatia hävingu, sest
mõned majandusharud jäävad välja arendamata, nagu Otepää aiandus või põllupidamine, loomakasvatus. Ühekülgselt arendatud majanduse lükkab küljeli väiksemgi tuuleiil, rääkimata suurtest tormidest.
Otepääl on olnud pikka-pikka aega võimul ühed ja samad, kes on läinud julgeks, kohati ülbeks ja nahaalsekski. Ei või lasta valitseda ülbetel, sest siis juhtub
piimatööstuse saaga, kus oma valla loomakasvatajad ootavad piimaraha pool aastat või rohkemgi. Ilma rahata loomapidaja on määratud hävingule. Tal pole ravimite
ega masinatele tagavaraosade ostmise raha. Ega see, kui üks mees elab lossis ja sõidab kalli autoga, ei arenda jätkusuutlikku tootmist, vahendid kuluvad sel moel
luksuseks. Nii me olemegi vahendajad, spahotellide kasutajad, turistid, elame laenudest, ega leiagi enam masust väljapääsu.
Koos tegutsedes, üksteise suhtes alati kohustusi täites ( nt. piimaraha makstes), üksteist raskel ajal aidates, nõu pidades ja õppides tuleme välja igast olukorrast.
Kohe-kohe astume valimiskasti juurde. Istume ja mõtleme enne valima hakkamist! Paneme kirja kandidaatide teod, ühiskonnatunnetuse, aususe, omakasupüüdmatuse, tahtejõu ja tegutsemislusti, võrdleme kandidaate ja alles siis otsustame, kellele anname oma poolthääle.
Ei kõlba kuhugi mõte valima mitte minna, sest siis loobute valikust, jättes teile sobimatutele võimaluse oma tahet läbi suruda. Kindlasti minge valima, aga mitte
500 krooni eest, sest teie hääl on mitusada korda kallim! Kui võimulolijad vähendavad pensione või toetusi igal kuul 1000 krooni võrra, siis olete korralikult pügada
saanud. Nelja aastaga kaotate 48 000-50 000. Valimispäeval kingitud 500 ei korva seda kaotust.
Valige inimesed, kes on õiglased, siis on teilgi lootust ühiskonna hüvedest osa saada. Muidu saab üks inimene jätkuvalt emapalka 35 000, teine aga sada korda
vähem. Inimesed peavad saama areneda, töötada ja asju ajada võrdseid võimalusi kasutades. Valides „kauka kummardajad“, saame võrdseid võimalusi nautida vaid
kabelisse minekul!

128

Lugupeetud Otepää kodanikud!
Tulge kõik valima! Valige volikokku elutargad, oma tegudega ennast tõestanud kandidaadid, kes saavad öelda: “Tehke minu
tegude, mitte minu sõnade järgi!“
Andke hääl nende poolt, kes vähem lubavad, aga tegutsevad kire ja tahtega.
Tehke oma valik kaine mõistusega!
Kui valite valitsema inimesi, kes on kaaslastele võlgu, kes ei tunne austust maksumaksjate vastu, ei ole iialgi lootust õiglasemale
ühiskonnale. „Mammonapartei“ liige on alati seal ja kõigega nõus, kus on loota suuremat raha. Te ju teate, kes meie vallas raha eest
müüvad au, õigluse ja oma lubadused. Teid ei kaitse seadus, vaid ennekõike kohalikku elu juhtima valitud inimesed!
Volikogu koosseisust sõltub, kelle külavaheteed saavad lumest lükatud, kuhu asfalt maha pandud või panemata jäetud, missugused firmad ehitavad ja missugused mitte.
Kallid otepäälased! Olge otsustajad! Olge õnnelikud oma kodudes ja tööl.
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MAIE NIIT
MARET PUUSEPP
VELLO SOOTS
ILMAR STAMBERG
VIIVI ILVES
ESTER VILLEMSON
KARIN KUTSAR

Seeniorid pääsesid kandideerima
Kui ei ole raha või toetajaid, ei ole mõtet kandideerida
valimistel. Kohalikeks valimisteks saime kokkuleppele
ja moodustasime seenioride ja Keskerakonna ühise
valimisliidu.
Keskerakonna valimisplatvormi iga punkt on seenioridele
vastuvõetav. Toetame ja aitame jõudumööda edule kaasa.
Meie, seeniorid, ei paku välja oma vallajuhi kandidaati.
Tahame, et vallavalitsuses valitseks asjalik tööõhkkond.
Lõppegu kemplemine võimuvahetustes!
Seeniorid tahavad jälgida, et oma rahvale mõeldud
objektid ei oleks nii mõtetud ja totrad, nagu on turuhoone
ja rannas luilaskmise renn.
Olid ajad, mil igaüks tahtis pensionipõlve saabumist. See
helge tulevik kadus koos suure riigi lagunemisega. Nüüd
on ajad muutunud ja kõik erakonnad lubavad taas helget
tulevikku ka pensionäridele. Samas on kuulda ärevaid
noote: selleks, et päästa riiki, peab kärpima niigi väikseid
pensione!
Kõige parem kaitse pensionäri huvidele on tema enda
aktiivsus.

VELLO SOOTS, kandidaat nr. 130

Teerullipoliitika peab Otepääl asenduma
kompromisside otsimisega!

