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Meenutusi Otepää Teataja taassünnist
Te hoiate käes kohaliku
väikelehe kolmesajandat
numbrit. Lehe praegusele
toimetusele pakub see
võimalust meenutada suurte
muutuste aegu ja Otepää
Teataja taassündi.

oli mitut puhku tõeliste avastuste varasalv! Põnevat lugemist ja teadmist
andsid need ammused lehekaustad nii
eelkäijaist kui ka lehe mitmekülgsetest
teemadest. Tegin väljakirjutusi oluli-

olulisemad sündmused 1989. aasta viimasest kolmest kuust (Otepää linna
generaalprojekti arutelu (autor Jürgen
Vähi), J. Hurda monumendi (aut. Villu
Jaanisoo) avamine, ”Parvepoiste”

Ega see Otepää Teataja esimene
number oma sisukuse poolest (rääkimata trükikvaliteedist) millegi suurejoonelisega silma ei paistnud. Pealegi
tuleb nüüd tagantjärele tark olles tun-

Just selliste sõnadega kommenteeris toimunut Tristar111 Estonia triatlonivõistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson võistlusjärgsel
päeval.
6.-7. augustil toimunud triatlonivõistlus
Pühajärve ümbruses ja Otepää valla
territooriumil kujunes edukaks ja hästi korraldatud võistluseks, millega jäid rahule nii
pealtvaatajad kui ka võistlejad. Kokku osales
triatlonivõistlusel kahel päeval 394 individuaalvõistlejat ja 74 kolmeliikmelist võistkonda
616 võistlejaga. Võistlesid 15 riigi sportlased,
sh. Austraalia, Valgevene, Belgia, Eesti,
Soome, Saksamaa, Itaalia, Läti, Venemaa,
Slovakkia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi,
Suurbritannia, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide esindajad.

AILI MIKS

Üleöö ei sünni ükski lehelaps!
Ajakirjanikutööle lisandus lehe toimetajana terve hulk eeltöid ja lisakohustusi. Kirjandusmuuseum Tartus
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Väljavõtteid ühe koosoleku
protokollist
12. oktoobril 1989 toimus koosolek,
kuhu arenduskeskuse töötajad Avo
Raid ja Arno Kaseniit ning linnapea
Jaanus Raidal olid kutsunud ajalehe
Valgamaalane kirjasaatjad Otepää
piirkonnast, korrespondent Aili Miksi,
viimase soovil nõuandajaks ka TÜ ajakirjandustudengi Olavi Paide.
Koosoleku peateema: kohaliku lehe
väljaandmisega seonduvad ülesanded.
Esialgne toimetajakandidaat, EPA aspirant ja oma õpingute ajal infolehte
Agro toimetanud Arno Kaseniit ning
Otepää Arenduskeskuse juhataja Avo
Raid esitasid toimetajakandidaadiks
Aili Miksi, kes üldhääletamise järel
toimetajaks nimetati.
Otsustati, et lehte hakkab välja andma arenduskeskus, kes kohustub varuma vajaliku paberi, valima trükikoja ja
vajadusel lehe väljaandmist ka doteerima. Protokolli märgiti, et leht peab
end ise ära tasuma, esialgseks müügihinnaks kinnitati 20 kopikat.
Koosolekul arutati läbi ka hetkeseis
ja eesmärgid. Need märkis vastne toimetaja kõik hoolsalt töömärkmikku, et
uude ametisse asudes oluline meelest
ei kaoks.
Siin need olulised asjad reas seisavadki (väljavõte raamatust „Elust ja
inimestest ajalehe peeglis. OTEPÄÄ
TEATAJA – 75”):
1.Hea eeldus on oma lehe ilmumise
traditsioon, mida veel mäletatakse.
(18. märtsil 1932 sai alguse samanimeline lehe sünnilugu).
2.Valgamaalases 19. märtsist 24. aprillini 1989 avaldatud isemajandava
Otepää (IMO) programm, kus juba
lehe taasilmumist ette kuulutati.
3.Arenduskeskuse ja linnavalitsuse ühesugune arusaam lehe vajalikkusest.
4.Otepäälaste-kirjasaatjate soov
kaasa aidata ehk teisiti öeldes – kirjutada oma lehte kaastöid honorari
küsimata.

„Väga hästi õnnestunud võistlus, aga ilm
oleks võinud jahedam olla“

sematest leidudest, valisin teemasid,
mis uuemalgi ajal sobiksid leheveergudel kajastamist, nagu näiteks lühiteave kultuuri- ja ühiskonnaelu sündmustest.
Esimene number planeeriti Otepää
omavalitsuse moodustamise ajaks.
Leht ilmuski 1989. aasta detsembri I
poolel 8leheküljelise kaksiknumbrina.
Tiraaž oli 3000.
Esimese lehenumbri kokkupanemise ja selle ilmumisega jõulukuul 1989
saime küll kogu Eesti ulatuses tähelepanu (olime oma väikelehega omavalitsuste tekkimise aegu ESIMESED)
– telemees Ragnar Kond oli uudist valgustamas ja vastukajad enneolematud
– soojad, tervitavad ja jõuduandvad!
Kaastöid esimeses lehenumbris oli
Avo Raidilt, kes kutsus lehele saatma
igaüks oma „naela” e. ideed omavalitsuse vundamenti, Arno Kaseniit avas
oma loos arenduskeskuse töö sisu ja
suunad. Inforubriigis olid jäädvustatud

esimene lugemisproov rahvateatris, Sõprusühingu esimehe Vambola
Sipelga tööreis Soome, arutamaks
koostööplaane sõprusvalla Vihtiga,
ETV sarisaate „Viljaveski” võttegrupp
Otepääl, jäädvustamas IMO hetkeseisu jpm.)
Kultuuriväärtuste tutvustamise rubriik „Mida hoida, mida kaitsta” sai alguse Otepää kiriku oreli restaureerimise faktist (lugu koos fotoga restaureerijast).
Otepää Teataja algus oli hoogne – detsembris ilmus veel teinegi
8leheküljeline kaksiknumber. Kõik
laabus – oli piisavalt kirjasaatjaid,
trükkimisega ei tekkinud probleeme,
tehnilise külje eest (side trükikojaga,
levi Valgas, Tartus, Pukas, Otepää
ümb-ruses jne.) hoolitses arenduskeskus.
Leht tõi küll esimese kahe numbriga
ligi 1000 rubla kahjumit, kuid esialgu
ei peetud seda veel probleemiks.

nistada, et olin endale võtnud igas mõttes ülejõukäivad ülesanded: kogusin lehematerjali, kirjutasin artikleid, tellisin
ja redigeerisin kaastöid, otsisin abilisi
trükikodadest (Võrust, Valgast), tellisin transporti, lehtede voltijaid(abilisi),
pakkijaid, levitajaid, kogusin müügitulu… Ja ega seda tulu suurt ei tulnudki…Varsti olime miinuses.
Vastu pidasin ainult kuus aastat, põhitöö kõrvalt Valgamaalases.
Otepää Teataja 100. number ilmus 15. jaanuaril 1998, lehte tegid
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti
Lambot ja Meelis Naudi. Alates sellest
numbrist liitus Otepää Teatajaga Puka
vald.
Otepää Teataja 200. number
nägi ilmavalgust 22. septembril 2005.
aastal. Siis kuulusid tegevtoimetusse Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa ja
Kirsti Lambot.
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Põhivõistluse võitis 21aastane inglane
Philip Graves (pildil), kes läbis 33 kraadise
õhutemperatuuri käes 1 km ujumist (veetemperatuur 25 kraadi), 100 km jalgrattasõitu ja
10 km jooksu koguajaga 3:13.42. Parim eestlane oli Priit Ailt 6. kohaga. Naiste arvestuses
oli teistest üle ameeriklanna Desiree Ficker,
parim eestlanna oli kolmanda koha saanud
Alma Sarapuu.
Meeskonnavõistluse parimad olid „Jooksuekspert“ (Lodi, Korts-Laur, Pirksaar), „Sparta
2“ (Makarenko, Prous, Talves) ja „Rattaässad
(Oras, Kirsipuu, Kodanipork). Võistkond
„Suusamehed“ (Veerpalu, Olle, Mae) lõpetas
10. kohaga.
Võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson:
„Kordaläinud võistlus, mille eest suur-suur
tänu paljudele vabatahtlikele, meie ustavatele sponsoritele ja toetajatele, Pühajärve
Spa & Puhkekeskuse kollektiivile, Otepää
vallale ja loomulikult kohaliku valla rahvale,
kellele me teede kinnipanemisega võisime
põhjustada pisut ebameeldivusi. Võistluspaik
ja võistlustingimused on Otepää ümbruses
suurepärased, mida välisvõistlejad hindavad
väga kõrgelt. Seetõttu usume, et sellise
võistlusega arendame ka kohalikku turismi
ja tõstame Otepää kui imekauni looduspaiga
väärtust.“
„Hea meel on ka selle üle, et suutsime
kolme päeva jooksul võistlusalas toimunud
heategevusliku aktsiooniga koguda üle 13
000 krooni Tallinna Lastehaigla vähihaigete
laste toetuseks. Selle eest kõigile suur aitäh,
kes aktsioonist osa võtsid“, lisas Juhanson.
Rahvusvahelise triatlonivõistluse Tristar111
Estonia järgmise aasta võistluse ettevalmistus on juba alanud. Kohtumiseni 6. augustil
2011.
ANDRE POOPUU
TriStar111 Estonia
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

O T E P Ä Ä

13. august 2010

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
30.06- 04.08.2010

Määrati lapse sünnitoetust juunikuus 11-le
vallakodanikule.
Anti nõusolek MTÜ`le Trismile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikus 4.-9.07.2010 Marguse
Puhkekeskuses.
Anti MTÜ`le Stamina Spordiklubi luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Otepää Pühajärve park
ja selle ümbrus 10.07.10 kell 12.00 – 14.00 29.
Jooks ümber Pühajärve ja 11.07.10 kell 12.00
– 14.00 Pühajärve rahvatriatlon.
Tagastati Amendero OÜ poolt tasutud
riigilõiv 300.- krooni.
Väljastati kirjalik nõusolek Martin Petersonile väikeehitise püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Mägestiku küla Hobukaku
maaüksus.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Pikalombi 10/0,4kV alajaama, maakaabelliini ja kaablikilbi püstitamiseks seoses Tähe
tn 2 maaüksuse liitumisega elektrivõrguga
Otepää linnas.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Siberi 10/0,4kV alajaama, 0,4kV maakaabelliiinide ja kaablikilpide püstitamiseks seoses
pingeparandusega Pilkuse külas Otepää vallas.
Väljastati kasutusluba OÜ`le Jaotusvõrk
J. Hurda 10 maaüksuse kaitsme nimivoolu
suurendamiseks Otepää linnas.
Peeti võimalikuks Suure-Kalda katastriüksuse jagamine ja kinnistutele nime andmine.
Sõlmiti äriruumi, asukohaga Lipuväljak
13, III korrus ruum nr 306, üürileping
Annimatsi OÜ`ga tähtajaga kuni 30. juuni
2013.a.
Anti Eesti Ujumisliidule luba korraldada
Otepää Valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Otepää Pühajärve rand 11.07.10
kell 12.00 – 17.00 39. avaveeujumise seeriavõistluse III etapp.
Hüvitati sotsiaalteenused puudega lapsele.
Jagati Tõuvälja katastriüksus ja anti kinnistule nimi.
Väljastati kasutusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Vaateratta alajaama 0,4kV maakaabelliiinide
ja liitumiskilbi ehituseks seoses Vahtra tn 6
maaüksuse liitumisega Otepää linnas.
Väljastada kasutusluba OÜ´le Jaotusvõrk
Kanaküla 10/0,4kV alajaama, liitumiskilbi ja
10kV maakaabelliiinide ehituseks seoses Piiri
maaüksuse liitumisega Kaurutootsi külas.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Pasila ehitise
püstitamiseks Otepää vallas Nüpli külas
Suure- Kalda maaüksusel.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Tehvandi alajaama 0,4kV maakaabelliini ja
liitumiskilbi püstitamiseks seoses Tehvandi
maaüksuse liitumisega elektrivõrguga Nüpli
külas Otepää vallas.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Resti 10/0,4kV mastalajaama 10kV ja 0,4kV
maakaabelliiinide püstitamiseks seoses
Metsakuru ja Liivaaugu maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Kastolatsi külas Otepää
vallas.
Väljastati ehitusluba OÜ`le Jaotusvõrk
Bursa alajaama 0,4kV F1 maakaabelliinide
püstitamiseks seoses Vallijaani, Suure-Pursa,
Metsanurga ja Kivistiku maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Mäha külas Otepää
vallas.
Väljastati ehitusluba Jane Lillemetsale
ehitise püstitamiseks Otepää vallas Märdi
külas Kakulaane maaüksusel.
Väljastati kasutusluba Priit Jaagant`ile
kuuluvale elamule Joosti maaüksus Tõutsi
külas Otepää vallas.
Väljastati kasutusluba Priit Jaagant`ile
kuuluvale garaažile Joosti maaüksus Tõutsi
külas Otepää vallas.
Väljastati kirjalik nõusolek Pille Eiknerile
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Otepää valla üldplaneering edeneb
Otepää vallavalitsus on välja kuulutanud lihtsustatud
riigihanke „Otepää valla üldplaneeringu koostamise
konsulteerimine kooskõlastuste etapil“.
Valla üldplaneeringu sisulise koostamisega hakati
tegelema 2008. aasta lõpul, 2009. aasta alguses.
Praeguseks on valminud Hendrikson & KO abiga valla
üldplaneeringu eskiis, mida esitleti avalikult 10. märtsil
2009.
Kuna Otepää valla territoorium jääb mitmete riigiasutuste (Keskkonnaamet, RMK, Muinsuskaitse)
haldusalasse ning üldplaneering puudutab ka maaomanikke, siis on üldplaneeringu koostamise protsess
küllaltki aeganõudev ja detailiderohke. Otepää vallavalitsusele on üldplaneering üks tähtsaim temaatika,
seega tegeletakse sellega jätkuvalt ja tõsiselt.

Lihtsustatud riigihanke väljakuulutamine tähendab
sisuliselt seda, et püütakse süstematiseerida ja analüüsida tehtud ettepanekuid ning võimalusel teha muudatusi üldplaneeringu seletuskirjas ning kaardimaterjalis,
vastata kõikidele tehtud ettepanekutele, kooskõlastada
üldplaneering eri ametiasutustega ja esitada vastuvõtmiseks Otepää vallavolikogule.
Kindlasti ei ole see lihtne, hea tulemuse saavutamiseks
on vaja dialoogi erinevate osapooltega. Otepää valla
uus üldplaneering on koostatud sel moel, et poleks
kannatajaid ja kaotajaid ning kasu saaksid Otepää vald,
selle elanikud ja erinevad huvigrupid.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Q

Q

Q

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse
saajad on selgunud
26.04.-31.05. 2010 sai esitada hajaasustuse veeprogrammi taotlusi. Otepää vallast esitati 10 taotlust.
Taotlusi hindas vallavolikogu keskkonna- ja maaelukomisjon.
Abivallavanema Andres Arikese andmeil ei olnud 5
taotlust abikõlbulikud, 5 taotlust sai veeprogrammist
raha, mille tulemusena paraneb vee kätte saamine 20
isikul.
Toetuse saajad: Hendrik Kurvits, Ene-Mall VernikTuubel, Heldur Jauhka, Lembit Urm, Rein Mõttus, Jaan
Jüris, Indrek Pähno ja Lilian Holts.

Hajaasustuse veeprorgammist toetuse taotlejaks
saab olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmetel
elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt
alates 01.01.2009 või mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates
01.01.2009.
Täiendav info veeprogrammi kohta: www.otepaa.ee
→ Veeprogramm
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
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Otepää valla esindus Orissaares
23.-25. juulil oli Otepää valla esindus ning valla võrkpalli mees- ja naiskond Saaremaal, osaledes Orissaare lahtistel võrkpalli karikavõistlustel. Mõlemad meie
võistkonnad said esikoha. Otepää vald planeerib sõlmida sõprussidemeid Orissaare vallaga.
Vallavanem Aare Matt ja valla esindus kohtus Orissaare vallavanema Aarne Põlluääre ning Orissaare
valla ametnike ning volikogu esindajatega. Kohtumisel
arutati tulevasi koostöövõimalusi, mida nähakse peamiselt spordivaldkonnas. Plaanis on ka lähiajal sõlmida kahe valla vastastikune koostöölepe. Otepää valla
esindus kutsus Orissaare valda külla ka Talvepealinna
avamisele.

Idee hakata arendama koostöösuhteid pärineb Orissaare valla spordijuhilt Kaire Nurjalt, kes on endine
Kääriku Spordikeskuse juhataja.
Orissaare vald asub Eesti Vabariigi suurima saare,
Saaremaa kirdeosas Väikese-Väina tammi lähedal.
Seega võib Orissaaret nimetada Saaremaa väravaks.
Pealinna Tallinna on 163 km ning Saare maakonna keskus Kuressaare on 54 km kaugusel.Valla pindala on 163
km², elanikke 2 004 (01.01.2010. a. seisuga). Valla keskus on Orissaare alevik, kus elab 993 inimest. (www.
orissaare.ee).
MONIKA OTROKOVA
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ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Väike- Juhani
maaüksusele Pilkuse külas Otepää vallas.
Väljastati ehitusluba Lauri Kikerpillile ehitise
püstitamiseks Lepikmäe maaüksusel Märdi külas.
A rvati SA Otepää Tervisekeskus nõukogust välja Heli Linnamägi, määrati sihtasutuse
Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmeks Silver
Drenkhan.
Hüvitati K.L`ile 12.06.2010.a Otepää Turismiinfokeskuse infotahvli purunemise tagajärjel isiklikule sõiduautole tekitatud kahju summas 5000.krooni.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 10
taotluse esitanud füüsilist isikut.
Määrati puudega inimese toetust 19le vallakodanikule.
Eraldati reservfondist 13 800 krooni vallavalitsuse
ja vallavolikogu juriidiliseks nõustamiseks.
Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha
62 eksemplari töövihikuid summas 3182,00 krooni.
Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 158
eksemplari õpikuid summas 18 879,00 krooni.
Väljastati kirjalik nõusolek Gustav Tammele
väikeehitise püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Tammiku maaüksus.
Väljastati ehitusluba OÜ´le Lemmikmees ehitise
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla
Aida maaüksus.
Väljastati ehitusluba OÜ´le Lemmikmees ehitise
rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Sihva
küla Aida maaüksus.
Määrati projekteerimistingimused Äärmusliku
Spordi AS Kuutsemäe spordibaasi vee- ja kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni torustike ning
reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks Arula
külas.
Peeti võimalikuks moodustada Annemäe katastriüksuse jagamine ja kinnistutele nime andmine.
Väljastati ehitsuluba OÜ´le Jaotusvõrk Aini alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks seoses Alajaama 4 ja Alajaama reoveepuhasti
maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Otepää külas
Otepää vallas.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Otepää
linna tänavate remont 2010“ lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus Andres Arike,
Merlin Müür, Ülle Veeroja.
Anti luba avalikuks ürituseks (Otepää käsitöölaat).
Määrati puudega inimese toetust 13le vallakodanikule.
Kinnitati lihtsustatud riigihanke „Otepää linna
tänavate remont 2010“ komisjoni otsus tunnistada
edukaimaks pakkumuseks Valga Teed OÜ pakkumus maksumusega 449060 krooni.
Määrati kahele lapsele sünnitoetust.
Anti luba avalikuks ürituseks (Triatlon)
Väljastati ehitusluba OÜ-le Pasila suvemaja püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla.
Peeti võimalikuks Mäe 31 katastriüksuse ja
Kevade 8 katastriüksuse vaheliste piiride muutmist.
Määrati kultuuriürituse korraldamise toetus
MTÜ-le Otepää Teater summas 3000 krooni.
Väljastati taksoveoluba FIE Heino Kikkale.
Väljastati sõidukikaart FIE Heino Kikkale.
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Ettevõtjate ümarlaual räägiti koostööst
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Q

21. juulil toimus Otepää kohaliku ettevõtja Mart Salumaa talus Otepää piirkonna ettevõtjate ümarlaud. Otepää vallavalitsuse algatusel kokkukutsutud ümarlaua
eesmärgiks oli uute koostöövõimaluste arendamine
ettevõtjate vahel.
Ümarlaual osales vallavalitsuse esindus eesotsas
volikogu esimehe Aivar Nigoli ja vallavanema Aare
Matiga, kaasatud olid Otepää Turismiinfokeskuse esindajad ning peamiselt piirkonna majutusettevõtjad.
Tutvuti Ketta talu sepikoja ja rehielamuga ja ettevõtja
Mart Salumaa tegevusaladega.
Ühises arutelus sündisid mitmed huvitavad ideed
ja ettepanekud ettevõtjatelt. Näiteks pakuti Otepää
ettevõtjate messi korraldamise ideed järgmise aasta
alguses. Messil saaksid kõik piirkonna ettevõtjad oma
tooteid tutvustada ning tekiksid ka omavahel tihedamad kontaktid.

Samuti kiideti Otepää päeva Tallinnas, mis toimus
2009. aasta detsembris, mil Raekoja platsil said Otepää
ettevõtjad tutvustada oma toodangut ja teenuseid.
Leiti, et tulevikus võiks Tallinnas või isegi mõnes muus
riigis olla oma nn Otepää maja, nagu on Tampere maja
Tartus. Otepää majas tutvustataks Otepää ning miks
mitte ka kogu Lõuna-Eesti tooteid.
Räägiti veel Otepää turundusplaani tegemise vajalikkusest, mis aitaks paremini tutvustada piirkonda nii
Eestis kui ka välisturgudel.
4.-10. oktoobrini toimub EASi üle-Eestiline ettevõtlusnädal. Otepää ettevõtjad avaldasid soovi, et see
nädal toimuks ka Otepääl.
Ümarlaual osalenud tõdesid, et taolised arutelud on
vägagi vajalikud. Edaspidi sooviti neid jätkata ja siis
juba erinevate ettevõtjate juures, et paremini üksteist
tundma õppida.

Abivallavanem sotsiaal- ja
haridusalal on Merlin Müür

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja lihtsustatud
korras riigihanke Otepää linna tänavate remondiks
2010. aastal.
Laekus üks pakkumus Valga Teed OÜ-lt, mis tunnistati ka väljavalituks pakkumuseks. Pakkumuse
maksumus on 449 060 krooni.

Alates 2. augustist töötab Otepää abivallavanemana
sotsiaal- ja haridusalal Merlin Müür.
Merlin Müür on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusmagistri kraadi ning hetkel õpib sama
ülikooli doktorantuuris majandust. Ta on varemalt
töötanud Tallinna Ülikoolis ning Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta on olnud vastavalt turunduse lektor
ning turundusspetsialist. Merlin Müür on töötanud SA
Otepää Spordirajatised juhatuse liikmena ja Otepää
vallavalitsuses arendusnõunikuna, kus tema tööülesanneteks oli valla arendusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine.
Abivallavanema peamiseks töökohustuseks on
valla hariduse-, sotsiaal-, tervishoiu- ja spordialaste
arenguprogrammide, projektide ja tegevuste koordineerimine ja nende elluviimine.

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

Otepää teedehanget hakkab
teostama Valga Teed OÜ

Valga Teed teostab töid lisaks Niidu, Tennisevälja,
Saare, Lipuväljaku, Pika, Hurda, Mäe, Oru, Õuna
tänavatele veel Kolga ja Sulaoja teel ning PiiriVõidu tänavalõigul. Samuti parandatakse teeaugud
Otepää-Kääriku kergliiklusteel.
Teetöid alustatakse augustikuus.Vabandame
teetööde ajal tekkivate ajutiste liikluskorralduste
muudatuste pärast!

Q

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

Otepää Lasteaed Pähklike
PAKUB TÖÖD

lasteaiaõpetajale.
CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 24. augustiks palun aadressile
Pühajärve tee 22, Otepää 67403. Info tel. 765 5363.

SÜNNID
Marion Must
Adele Voolaid
Raigo Lain
Reigo Lain
Markus Saar
Sebastian Rehk
Brigita Brett
Oliver Reijo

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.

19. juunil
2. juulil
6. juulil
6. juulil
8. juulil
11. juulil
22. juulil
22. juulil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. augustil.

13. august 2010

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Talvepealinnas peeti esimene omanäoline laste
jalgpalliturniir – Otepää Cup 2010

S

oojas talvepealinnas toimus 18. ja 25. juulil
Otepää läbi aegade esimene laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2010. Mängiti kahes
vanusegrupis (U-8 ja U-10), kus võistlustulle
asus kummaski 8 võistkonda. Päevaprogrammi
mahtus hulganisti veel seiklust nii lastele kui ka
täiskasvanutele, samuti laste säravate jalgpallioskuste kõrvale ka ohtrasti rõõmsat meeleolu,
kaasaelamisi ja rõõmuhõiskeid.
U-10 laste turniir toimus 18. juulil, kuhu
võistlema oli saabunud võistkondi igast Eesti
ilmakaarest. Tulihingeliste kaasaelamiste saatel näitas turniiri vältel kõige enesekindlamat
ja väravaterohkemat mängu FC Elva noored
jalgpallisõbrad, kes napsasid enda valdusesse ka Otepää Cup 2010 esimese võidukarika.
Turniiri käigus said FC Elva noored tunda koguni neljal korral võidurõõmu ja ühel korral
mängiti vastasega viiki. Pingelised heitlused
toimusid varajaste õhtutundideni välja, kus 2.

koha võitis JK Tammeka Sinine võistkond ja 3.
koha saavutasid JK Tallinna Kalevi poisid.
U-8 vanusegrupi turniir 25. juulil algas kohe
rohke väravatesajuga – oli märgata, et paljud
võistkonnad olid saabunud just suvepuhkuselt
ja jalgpallituhin oli seda üüratum, et joosti kasvõi koos palliga vastasvõistkonna väravavõrku.
Päeva vältel oli kuulda üksnes rõõmuhõiskeid,
sest endale lastud väravatest end väga häirida
ei lastud. Loomulikult, kui ise aga väravavõrku sahistati, siis hõisati pasunate ja fännide
saatel kogu hingest.
Toreda jalgpallipäeva lõppedes väljus võitjana FC Tartu võistkond, kes edestas teiseks
jäänud Harju Jalgpallikooli tublisid pallivõlureid. 3.-4. koha peale andsid korraliku etenduse
FC Santose ja FC Helios Võru pallurid, kellest
võitjana väljus sel korral FC Helios Võru, millega kindlustati endale tubli 3. koht.
U-8 turniiril oli esimest korda ka võistlemas

korraldajaklubi FC Otepää tublid noored jalgpallipoisid ja –tüdrukud. FC Otepää noored
näitasid kogemuste puudumisest hoolimata
kohe esimestest mängudest peale, et midagi
kergelt vastastele ei kingita. Kui esimeses mängus jäi veel ründeteravusest vähe puudu, siis
kõikides järgmistes mängudes löödi vastastele
mitmeid ilusaid väravaid. Viimases mängus
võeti see kaua oodatud võit, mida terve turniiri
vältel noored usinasti taga asjasid. FC Otepää
– tubli 7. koht!
Otepää Cup 2010 päevakava oli mitmekülgne ja huvitav nii lastele kui lastevanematele,
kes Otepääle jalgpallimängu nautima sõitsid.
Noored said peale jalgpalli mängimise ka puhkepausi ajal võistelda omavahel jalgpallibowlingus, millest tublimad olid FC Santos ja FC
Helios Ülenurme võistkonnad. Lisaks toimus
kaasaelajatele ja treeneritele viktoriin teemal
„Tunne Otepääd!“, kus kõik soovijad said oma
teadmised Otepää kohta proovile panna.
Puhkepausi üheks suurimaks tõmbenumbriks oli nii laste kui ka täiskasvanute Eesti esimene õhujalgpalliralli, millest võttis osa kahe
pühapäeva peale kokku üle 200 osaleja. Lisaks
kõigele tänasid Otepää Cup 2010 korraldajad
kõige vahvamat fännklubi, et nende sära ja
hõiskeid oleks kuulda ka tulevikus.
Otepää Cup 2010 kodulehekülg: http://cup.
fcotepaa.ee.
KORRALDAJAD

Toimus traditsiooniline Otepää käsitöölaat
1. augustil toimus Otepääl traditsiooniline käsitöölaat ja rahvamuusikapäev. Seekord juba
14. korda.
Laadalisi tervitas ja avasõnad ütles Otepää
vallavolikogu esimees Aivar Nigol. Laadalt ei
puudunud traditsioonilised kaubad – rahvuslik
käsitöö, toidukaubad, roosiistikud, lilletaimed
ja palju muud.
Vaadata sai näitust Sindi käsitöömeistrite
ja Aire Hulkko töödest, samuti oli üleval Ave
Kruusmaa maalimaratoni akvarellinäitus. Ei
puudunud ka Põltsamaa roosiaia näitus roosidest. Huvilised said osaleda maali- ja pärlitöö

alastes õpitubades. Lastele olid avatud Heili
Rea laste õpitoad. Lapsi tulid vaatama Pipi ja
Annika ning Potsataja.
“Täname kõiki kauplejaid ja õpitubade korraldajaid,” rääkis Riita Aader. “Tulevikus tahame
aga oma kauba müüjatele südamele panna, et
peetaks kinni laada traditsioonidest – meil on
käsitöölaat ning tavaesemeid siin ei müüda.”
Tantsu- ja laululusti pakkusid segarühm
Nuustaku, naisrühmad Nuustaku, Vesiroos
ja Tantsurõõm, noorterühm Nuustaku noored
ja naisansambel Relami ning Laura Danilas.
Torupillil esines Ants Taul, laadameeleolu aitas

luua Pühajärve Puhkpilliorkester, kogu päeva
juhtis Alar Haak.
Laada korraldas Otepää Naisselts, toetasid ja aitasid Otepää Vallavalitsus, Otepää
Kultuurikeskus, Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Eesti Kultuurkapital ja isetegevuskollektiivid.
Otepää vallavolikogu ja vallavalitsus tänavad
Otepää Naisseltsi ja kõiki teisi kaasaaitajaid
käsitöölaada korraldamise eest!
MONIKA OTROKOVA

Juhtus nii, et sattusin muudel põhjustel arsti
juurde. Arsti polnud sel päeval ja mind võttis
vastu medõde. Silmitsedes mind, ütles: “Peate
minema Tartu Ülikooli Kliinikumi uuringutele.” Ja
samas helistas Tartu registratuuri.
Tartus leidis arst uuringutega halvaloomulise
kasvaja. Mind opereeriti. Pärast operatsiooni
pidin pöörduma perearsti poole. Doktor Evi Lill
ja med.õde Ene Väärsi tegid kõik, et minu tervist
parandada. Poolteist kuud käisin iga päev dok.
Lille juures (ka siis, kui arstil polnudki tööpäeva).
Teine poolteist kuud käisin med.õde Väärsi
juures. Ta küsis pidevalt: “Ega teil valus ei ole?
Ega teil külm ei ole?” Julgustas: “Kõik haavad
paranevad!” See oli nii südant soojendav, et
tundsin end peaaegu tervena, olgugi, et ees
ootab veel mitmeid uuringuid.
Nad on imeinimesed! Tänan südamest!
Laine Kõiv

Otepää vallavalitsuse moto:
HEA TÖÖTAJA PRÜGIKASTI?
Külastasin eelmisel nädalal oma kodukohta ja
sainteada šokeeriva uudise, Otepää vald vallandas hooldekodu juhataja Helle Kuldmaa. Kas

14. aug. kell 20.00 GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi stiilselt!
Esineb Taavi Peterson. Kontsert prii.
19. aug. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. Kino: NAGU ÖÖ JA
PÄEV (alla 12.a mittesoovitatav). Pilet 25.20.-22. aug. Otepää, Annimatsi kämping. X Ameerika autode
kokkutulek Power Camp. Annimatsi vabaõhulaval esineb
20.08 algusega kell 21.00 ansambel BULLFROGBROWN
(www.bullfrogbrown.com) ja 21.08. ansambel “EASY” ja
Contra. Lisaks toimub 21.08. paraad.
21. aug. kell 19.00 GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass. Pühajärve restorani suvegurmee: Naudi stiilselt!
Esineb CHALICE. Suvine terrassikontsert koos 3käigulise gurmee-õhtusöögi ning pokaali veiniga. Hind: 395.- (6,38€) (lapsed
alla 4a. tasuta). Vajalik kohtade ettetellimine! tel 799 7000, 501 0504

26. aug. kell 20.00. Otepää Kultuurikeskus. Kino: LELULUGU 3.
(Perefilm). Pilet 25.27. aug. kell 20.00 Pühajärve, Nüpli küla, Kolga talu. JÄÄÄÄR
– Kaunite kohtade kontserdid. Pilet: 125.- Piletid müügil Piletilevi
www.piletilevi.ee müügipunktides, s.h. Otepää Turismiinfokeskuses.

Naisseltsile tuldi külla nii
lähedalt kui ka kaugelt
31. juulil tähistas Otepää Naisselts Kultuurikeskuses pidulikult
oma tegutsemise 20. tähtpäeva.
Naistele esinesid Tarmo Noormaa ja Anu Taul, sai nautida
Otepää nukuteatri uut etendust “Pisikesed õnnehetked”, mille
koostas ja lavastas Marika Paavo. Naisi tunnustasid ja tänasid
tehtud töö eest Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja
vallavanem Aare Matt. Valla tänukirja said viis pikaaegset ja
toimekat naisseltsi liiget – Helge Käär, Melanija Pullerits, Sirje
Zujeva, Mare Kalev ja Sirje Möldre. Lisaks kinkisid Otepää valla
juhid Naisseltsile 2000kroonise tšeki.
Juttu ja meenutusi 20 aastat kestnud tegevustest jätkus naistel pikemaks ajaks. Otepää Naisseltsile külla, õnnitlema ja kogemusi vahetama olid tulnud Eesti Naisliidu esindajad eesotsas
liidu presidendi Siiri Oviiriga, Sindi Naisliidu, Viljandi Maanaiste
Ühenduse, Nõuni Naisseltsi ja Tartu Maanaiste Liidu esindajad.
Külalisi oli kaugemaltki – Soome sõprusvalla Vihti naisühenduse Kinnas esindajad ning Soome naisrühm Uuden Maan Marta
esindaja Anna Limpinen. Samuti olid kohal Naisseltsi toetajad
ja sõbrad – kohalikud ettevõtjad ja Otepää valla elanikud.
“Täname kõiki, kes on meid toetanud ja kaasa aidanud,”
sõnas Otepää Naisliidu esinaine Riita Aader. “Oleme oma tegutsemisaja vältel kogenud toetust kohaliku kogukonna poolt,
see ei pruugi olla alati materiaalne, teinekord aitab ka lahkest
sõnast.”
Otepää Naisseltsi tegevuste hulka on kuulunud töö noortega,
heategevus, piirkonna elanike koolitus ja palju muud. Naisselts
on ka paljude piirkonnas tunnustatud suurürituste korraldajakaasaaitaja – nii näiteks korraldatakse traditsiooniks saanud
käsitöölaata, Talvepealinna talveturgu, valla Aasta isa ja ema
valimisi, jpm. Praegu tegutseb naisseltsis 40 naist. Otepää
Naisselts kuulub Ülemaailmse Maanaiste Organisatsiooni,
Eesti Naisliidu ja Tartu Maanaiste Liidu ridadesse.
Täname Otepää Naisseltsi esinaist Riita Aaderit ja toimekaid
naisseltsi naisi nende panuse eest kohaliku elu edendamisel!
Soovime jõudu ja jaksu edaspidiseks!
OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU / OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

LUGEJA KIRJUTAB
Minu suurim tänu ja sügav
kummardus Otepää meditsiinitöötajatele!

KULTUURIÜRITUSED

tõesti vallajuhid, volikogu esimees Aivar Nigol ja
vallavanem Aare Matt vallandavad nii tubli, tööka, lapsi ja vanemaid inimesi mõistva inimese
nagu proua Kuldmaa?
Kas tõesti vald ei oska vald ei oska oma
korralikest töötajatest lugu pidada, kas tõesti
kõrgharidusega sotsiaaltöötajale ei leitud muud
rakendust?
See inimene korraldas alles jaanipäevapeo
kultuurimaja pargis, mille eest talle avaldati tänu.
Ka mina olen Helle töödel ja tegemistel silma
peal hoidnud ja saan öelda kiitvaid sõnu tema
kohta.
Kas võimuvõitlus Otepääl on nii suur, et madalama astme töötajad prügikasti, olgugi, et ta on
korralik tööinimene.
Eha Vaerand, Valga

VASTAB
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
Monika Otrokova:
Lp Eha Vaerand!
2009. aastal liideti Otepää Hooldekodu SA Otepää Tervisekeskuse struktuuri, Otepää Hooldekodu ei ole enam vallavalitsuse hallatav asutus.
Kuna kirjas tõstatatud küsimused puudutavad
SA Otepää Tervisekeskuse sisemist töökorraldust ja personali, siis ei ole see teema ei volikogu esimehe ega ka vallavanema pädevuses
vastata.

Sellepärast vastab teie kirjale SA Otepää
Tervisekeskuse juhataja Kai Ird:
SA Otepää Tervisekeskuse hooldekodu osakonna juhataja Helle Kuldmaa ametikoht koondati,
kuna asutuse struktuuris tehti ümberkorraldusi.
Seda töökohta asutuse struktuuris enam ei ole.
Helle Kuldmaa on saanud kõik seadusest
tulenevad hüvitised, mis on ette nähtud koondamise korral. Kokkuhoitava ressursi arvelt on
ühtlustatud hooldustöötajate tunnitasu määra.
Antud töökoha kadumine ja asutuses toimunud ümberkorraldused ei ole mõjutanud SA
Tervisekeskuse poolt pakutavate teenuste
osutamist ja kvaliteeti. Kõiki eakatele mõeldud
teenuseid pakutakse ka edaspidi täies ulatuses.
Helle Kuldmaa peamiseks tööülesandeks
osakonnajuhatajana oli hooldekodu osakonna
töökorraldus ja personalijuhtimine. Töökoht lõi
soodsad tingimused samal ajal tegeleda ka valla
eakatele ürituste korraldamisega.
Usun, et Helle Kuldmaal on soovi ja energiat,
et ühiskondlikus korras läbiviidud ürituste järjepidevus säiliks.

Haridusvõrgustiku analüüsist
Otepää Vallavalitsus koostab koos Koolitus- ja Nõustamiskeskusega Hared valla haridusvõrgustiku arengukava, mis peaks
valmima 2011. a. jaanuariks. Vallas on kaks kooli – Pühajärve
Põhikool ja Otepää Gümnaasium. Pühajärve Põhikoolis läheb
arvestuste kohaselt 1. klassi vaid 7 last. Kokku on hetkel kahe
kooli peale 494 last.
Kuna sündivus on väike kogu Valga maakonnas, siis ei ole
oodata ka suuremal arvul kooliealiste lastega sisserändajaid.
Arvestades statistikaameti väljatoodud trendi, et noored
lahkuvad vallast, võib õpilaste arv veelgi väheneda. Muutunud
majanduslikud olud ei luba vanaviisi jätkata ning tuleb mõelda,
kuidas vallas pakutav haridusteenus oleks jätkusuutlik.
26. juunil toimus haridusvõrgustiku alane koosolek vallavalitsuses, kus arutati Pühajärve Põhikooli klassikomplektide täituvust. Koosolekul avaldasid arvamust eri huvigrupid – Pühajärve Põhikooli hoolekogu ja õpetajate esindused. Pühajärve
Põhikooli direktor Miia Pallase tegi ettekande kooli nägemusest
järgmise õppeaasta eelarve jagunemisest ja palgakulude katteallikatest. Arendusnõunik Merlin Müür andis ülevaate võimalikest lahendustest valla haridusvõrgustiku analüüsimisel.
4. augustil toimunud vallavalitsuse istungil otsustati, et vaatamata Pühajärve Põhikoolile antava riikliku toetuse vähenemisele saavad seitse koolilast alustada oma kooliteed Pühajärve
Põhikoolis.
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla spordipäev 11. septembril 2010 Kääriku
staadionil.
Kavas 100 m ja 1000 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge ja odavise.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
10. augustil 2010

Kehtestati Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251detailplaneering.
Kehtestati Hellenurme mõisa maa-ala (kat.
tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja
mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala
detailplaneeringuid muutev detailplaneering.
Garanteeriti projektis “Hellenurme kultuurimaja katuse rekonstrueerimine ” omafinantseering 2011 aastal Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile esitatavas taotluses
selle rahuldamisel summas 95 252 krooni.
Algatati Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneering.
Jäeti algatamata Sillakese kinnistu nr 76340
katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneer
ingu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav
tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regioon nõustus Palupera vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel.
Detailplaneeringu koostamise korraldajad ja
kulude kandjad on planeeringuala omanikud
V.J ja I. B.
Jäeti algatamata Kaljumäe kinnistu katastritunnus 58202:003:0260 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata
jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole
olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes. Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regioon nõustus Palupera vallavalitsuse
seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja
kulude kandja on planeeringuala omanik H.M.
Algatati Palupera valla arengukava 20072015 muutmine. Arengukava on muudatusettepanekutele avatud 16-27.08.2010. Arengukava
muudatuste eelnõu on avalikul väljapanekul
1-24.09.2010.
Vastavalt laekunud taotlustele eraldati vahendeid valla 2010 eelarve reservfondist kogumahus
50 806 krooni.
Kohustati Palupera vallavalitsust lõpetama
Miti maastikukaitseala kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.
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Palupera Vallavalitsuses
11.06.2010:

Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri
kogusummas 7088 krooni. Kinnitati täiendava
sotsiaaltoetuse saajate nimekiri summas 200
krooni.
Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aastaseks saamisel, üks sünnitoetus 2000 krooni ja üks
õppetoetus 600 krooni.
Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri kogusummas 4560 krooni. Kinnitati
sügava puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri
kogusummas 4000 krooni. Kinnitati sügava puudega täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
kogusummas 5840 krooni. Otsustati maksta puudega lapse hooldajatoetust 300 krooni.
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02.07.2010:
Väljastati kasutusluba Nõuni külas Poe 10/04kV
alajaamale ja 10kV ning 0,4kV maakaabelliinile
koos kaablikilpidega.
Väljastati projekteerimistingimused Neeruti
külas Tsura 2 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Lubati vallavanemal sõlmida Nõuni Algkooli
kinnistusisese juurdepääsutee rajamiseks hankeleping Pinnasetööde OÜ-ga (reg.nr. 11211444,
kehtiv teehoiutööde tegevusluba nr 07129) summas 84 300 krooni, millele lisandub käibemaks.
Anti 10 põhikooli lõpetajale toetust a´300
krooni, 15 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse
lõpetajale toetust a´400 krooni ning 5 kõrgkooli
lõpetajale a´500 krooni.
Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aastaseks saamisel, üks sünnitoetus 2000 krooni,
neli retseptiravimite toetust kogusummas 1114
krooni, kaks ühekordset toetust a´300 krooni ja
üks küttepuude toetus 1000 krooni.
Otsustati tasuda 7 lapse lastelaagri tuusikute
Q

Hellenurme Lastekodu töötajate kokkutulek
Hellenurme Lastekodu tegutses vanas mõisahoones
aastatel 1945-1993. Sellel sügisel möödub 65 aastat
lastekodu loomisest.
24. juulil said kokku 23 endist lastekodu töötajat.
Tulijaid oli Palupera vallast, kaugematest valdadest
ja linnadest. Ei läinud vaja kallist meediareklaami,
kokkutuleku info levis kiirelt inimeselt inimesele.
Logopeed ja endine kasvataja Maire Lemberg avas
kokkutuleku. Seitseteist aastat direktorina töötanud
Marju Lehtmets (1971-1988) süütas küünla jäädavalt lahkunud töötajate mälestuseks. Tervituskõnes
meenutas ta oma mõtteid ja tundeid seoses direktori ametikoha, lastekodu kasvandike ja töötajatega.
Marju Lehtmetsal olid meeles peaaegu kõikide
kokkutulnud inimeste sünnikuupäevad, see tekitas
endistes kolleegides üksjagu elevust.
Sõna sai ka viimane direktor (1988-1993) Niina Uuemaa. Tema eestvedamisel loodi pärast lastekodu likvideerimist 1993. aastal hooldekodu. Paar aastat hiljem sai lasteaed ruumid mõisamaja teisele korrusele.
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eest 5565 krooni Valgemetsa Noortelaagris ja
ühe lapse jalgpallilaagris osalemise tasu 750
krooni.
Otsustati esitada vastuväide Lignator Mets
OÜ poolt taotletavale geoloogilise uuringu loa
taotlusele. Luba taotletakse Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regioonilt Miti külas Miti
maaüksusele (katastritunnus 58201:002:2260).
Uuringu eesmärk on tarbevaru uurimine
kruusa ja liiva kaevandamiseks. Uuringuruumi
teenindusala pindala on 24,13 ha, uuringuruumi nimetus on Miti III.
Kooskõlastati avalik üritus – Rahvusvaheline
autoralli Mad Croc Rally Estonia 2010 Palupera
valla haldusterritooriumil, riigimaanteedel
17.juulil 2010 kell 7.00-18.00. Korraldaja Rally
Estonia OÜ. Kaubandustegevuse korraldaja
söögi-ja karastusjookide osas BBQ Catering
OÜ.
Eraldati OÜ Palu-Teenus taotlusel valla
eelarve reservfondist 10000 krooni Hellenurme
küla akiivmudapuhastile uue pumba ostmiseks.
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Võrkpalliturniir Põrsas Cup VI 2010
Juba kuuendat korda kogunesid võrkpallurid juulikuu
esimesel laupäeval Nõuni küla palliplatsile, et mängida võrkpalliturniiril Põrsas Cup. Nagu eelnevatelgi
aastatel saatis üritust erakordselt ilus ilm. Kokku tuli
rekordarv osalejaid, kes olid tulnud kohale Palupera
vallast, Otepäält, Kambjast ja isegi Kohilast. Varakult
kogunesid võrkpallurid platsi äärde, et registreerida
ennast osalema võistlusel ja teha lihastele sooja
niigi kuumas suveilmas. Loosiga pandi kokku viis
võistkonda, kes asusid võitjat välja selgitama turniirisüsteemis.
Mürtsuva muusika saatel oli võistlus väga tasavägine ja pinev. Väikeste punktivahede tõttu püsis
võistlusärevus viimaste mängudeni. Samal ajal pani
grillimeister juba vorstid ning saðlõkivardad sütele
küpsema.
Enne viimaseid geime oli juba võitja selgunud. Tiim,
kes kogus oma arvele 7 punkti ja kuhu kuulusid Anneli Hark, Pille Nevski, Rait Murumets, Toomas Raak
ja Kaul Karja, osutusidki võitjaiks. Ajal, kui esimesed
võrkpallurid juba keha kinnitasid, käis veel võistlus

järgmistele auhinnalistele kohtadele. Teise koha tiimi
kuulusid Kristiina, Triin, Sigmar, Elmo ja Reijo ning ühe
punktiga kaotasid neile Terje, Merike, Rauno, Kalmer
ja Toomas T.
Väsinud, kuid rahulolevad võrkpallurid näksisid vorste ja liha veel mitmeid tunde. Turniir, milles esimestel
aastatel oli peaauhinnaks elus põrsas, on läinud ajaga
kaasa ja vastavalt seadustele jagab võrkpalluritele
praktilisemaid auhindu.
Auhinnapagas, mis oli ka sel aastal väga rikkalik, õla
oli alla pannud Kohaliku Omaalgatuse Programm. Projekti raames sai palliplats natuke kruusakatet juurde.
Muretseti ka uued palkpingid, taastati platsil vajalik
atribuutika. Ka ilusad auhinnakarikad ja diplomid valmisid projekti toel. Palupera Vallavalitsuse osalusest
projektis said võrkpallurid suurepärase kehakinnituse.
Mina tänan omaltpoolt kõiki osalejaid ja toetajaid!
Kohtume jaanijärgsel tervist taastaval võrkpalliturniiril
juba järgmisel suvel.
RUTA REIM
Nõuni Külaselts

Hellenurme noortekeskuse kajakimatk
8. juuli hommikul võis näha uniseid seljakottidega
noorukeid suundumas Hellenurme kaupluse juurde,
kus ees ootas neid buss, mille juhiks oli vabatahtlik
noortejuht Karli Pastak. Kokku oli tulnud 17 julget
noort, kes olid minemas nende elu esimesele kahepäevasele kajakimatkale Pakri saartele. Varustus oli
meil kõigil ühesugune, tänu eelmisel aastal Haridusja Teadusministeeriumi noorteosakonna ja Eesti
Noorsootöö Keskuse rahastatud projektile – telgid,
seljakotid, vahtmatid, magamiskotid, pea- ja telgilambid, kruusid.
Meie esimeseks ülesandeks oli jõuda lõunaks Kurkse sadamasse, kus ootasid ees kajakid ja 3 toredat
giidi. Tehti kiire ülevaade matkast ja ka varustusest,
mis matkasellidele kasutada anti. Kui kõik selgeks
sai, võtsime sihi aerutada Väike-Pakrile. Selle lühikese lõiguga õppisime aerutamise tehnikat, mis
imekombel sai kiiresti selgeks ka kõige noorematel.
Tegemist oli ikkagi tiimitööga, kuna kajakitesse jagati
meid paarikaupa. Teine peatus oli vana kabeli juures,
kus ees ootas ka piirivalve ja politsei, kes olid oma
regulaarseid tööülesandeid täitmas, kontrollimaks
olukorda saarel. Edasi aerutasime kolmandasse vahepunkti, milleks oli Peetri paemurd, kus pidasime ka
lõuna. Peale maitsvat lõunasuppi tegime jalgsimatka
Väike-Pakri sisemaale. Külastasime taastatud küla,
kus pärast pikki aastakümneid elavad taas püsielanikud. Sealsed kohalikud olid väga sõbralikud ja het-

kel oli neil väga kiire, kuna käsil oli heinategu. Meile
räägiti elust saarel ja paljudel meist oli küsimusi elu
kohta saarel ja sellest, kuidas nad seal küll aastaringselt hakkama saavad. Ise ei suudaks ehk üle nädala
küll seal olla. Meie jalgsimatk tundus väga pikk, mille
käigus nägime vanu hooneid, militaarrajatisi ja kaunist
loodust. Peale jalgsimatka võtsime suuna ööbimiskoha poole, kuhu me tegelikult ei jõudnudki, sest lained
olid merel läinud liiga suureks ja see oleks meile olnud
ohtlik. Giidid otsustasid randuda varem.
Meie esimene suurem mure oli telkide püstitamine,
sest maapind oli kivine. Targemate eeskujul korjasid
nii mõnedki meist oma telgi alla ohtralt sammalt, sest
esimesed kiiremad olid omad telgid saanud püsti
pehmemale pinnasele. Naljakas oli seegi, et enne,
kui me randusime, ei tahtnud paljud meist merelt ära
tulla ja tiirutasid oma lõbuks ranniku ääres. Mina koos
kajakikaaslasega olime viimased, kes merelt lahkusid.
Pärast telkide ülessättimist ja asjade lahtipakkimist oli
meil õhtusöök ja siis oli igaühel oma teha, kuidas ta
oma õhtupooliku veedab. Imestasime, et meie 2 giidi
olid magama läinud lausa ranniku äärele kivide peale,
kuid öösel oli siiski üks neist oma telgi püsti pannud
ja telki roninud, seda putukate pärast. Järgmisel hommikul oli äratus kell 8.00 ja hommikueine tund hiljem.
Mõnigi meist oli juba varem oma silmad lahti saanud
ja läinud ujuma sooja merevette.

23.07.2010:
Anti üks toetus 400 krooni kooli lõpetamise puhul ja kaks ühekordset toetust a´ 300
krooni.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri
juulikuus kogusummas 8860 krooni, täiendava
sotsiaaltoetuse saajate nimekiri summas 5440
krooni ning otsustati maksta kuue hooldaja eest
sotsiaalmaksu summas 8616 krooni.
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri
kogusummas 7129 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse saaja summas 200 krooni.
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9.07.2010 :
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, üks kõrgkooli lõpetaja toetus 500 krooni, üks toetus lapse
prillide ostuks 410 krooni ja üks toetus retseptiravimite ostuks 355 krooni.
Miti maastikukaitseala kaitse alla võtmise
ettepanekule laekunud ettepanekutest, vastuväidetest tulenevalt otsustati pöörduda augustikuus
2010 vallavolikogu poole arvamuse saamiseks,
kas muuta Miti maastikukaitseala moodustamise
põhiseisukohti või lõpetada menetlus. Enne vallavolikogu istungi toimumist korraldada avalik
arutelu Palupera vallamajas 5.augustil algusega
kell 18.00.
Väljastati projekteerimistingimused V.Vle Räbi külas Käo kinnistul asuva taluhoone
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse
korralduse nr 2-1/209 (15.12.2009) punkt 1, millega rahuldati täielikult Arne Kruuse taotlus
„Päidla küla veetorustiku ja vee pumpamisseadmete uuendamine ning puhastusseadmete
soetamine”. Kuna toetusleping jäi sõlmimata
6 kuu jooksul toetuse rahuldamise otsusest
arvates, jäeti toetuse väljamaksed teostamata
ja kasutatakse vabanenud vahendeid esitatud
uute taotluste rahuldamisel.
Rahuldati tingimuslikult järgmised Hajaasustuse veeprogrammi taotlused: vt. Tabel 1.
Q

Q

Q

Q

Q

SÜNNID

järgneb lk5

Gerda-Greete Mägi
Kaja-Kristin Jänes

14. juunil
28. juunil

Tabel 1.

Q

Toetuse
saaja nimi

Projekti nimetus

Q

Toetus
EEK/
projekti
kogumaht
EEK

Ermo Kruuse ja
Arne Kruuse

Päidla küla puurkaevu rajamine
ja veetorustiku uuendamine

183041/
274548

Imre Odraks

Mäeotsa talu (Atra küla, Palupera
vald, Valgamaa) olemasoleva
salvkaevu puhastus, kaevupumba
ja hüdrofoori paigaldus

22900/
34460
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Osa endistest lastekodu töötajatest hakkasid töötama
hooldekodus, osa inimesi jäi pensionile või leidis uue
töökoha Hellenurmest kaugemal.
Sõbralikus vestlusringis rääkisid kokkutulekust osavõtjad sellest, millal nad tööle tulid, mitu aastat lastekodus töötasid, millised olid nende esmased muljed
ja raskused lastekodu lastega töötamisel. Endiste töötajate mälestustes olid kesksel kohal töötatud aastate
eredamad hetked, lõbusad juhtumised, sõbralikud
kolleegid, kohanemine lastekodu kasvandikega ja lõpuks edukas hakkamasaamine oma ametis.
Jutud räägitud, kõhud täis, suunduti grupiti väikesele ringkäigule. Meenutati rühmaruumide asukohti,
välimust, sisustust. Heas seltskonnas möödus aeg
kiiresti.
Täname idee algatajaid, korraldajaid Eevi Roodlat,
Ülle Adamsoni ja MTÜ Hellenurme Mõisa võimaluse
eest lasteaia ruume kasutada.

AMETLIK INFO

Ülle Lentz

Nõuni küla Raudsepa talu
salvkaevu taastamine,
seadmete paigaldamine ja
veetorustiku rajamine

43280/
64940

Projekti eesmärgid /tegevused ja tingimused

Tegevused - puurkaevu rajamine ja veetorustiku rekonstrueerimine. Toetuse saajad on kohustatud enne
kolmepoolse toetuslepingu sõlmimist:
1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt ehitusloa puurkaevu rajamiseks ja torustiku rekonstrueerimiseks;
2. taotlema nõusoleku tehnorajatise rekonstrueerimiseks läbi riigimaantee;
3.seadma omavahel notariaalse reaalservituudi rajatavatele ehitistele;
4.sõlmima notariaalse tähtajatu veekasutuskorra 5 eramu ja 2 kortermaja omanikega.
Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine Päidla külas 5 eramule ja 2
kortermajale (tähtajatult) jt lähisoovijatele 5 aasta jooksul.
Projekti tegevus – magistraaltrassi rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu.

Projekti ajaline kestus

01.02.2011-30.08.2011
Aruande esitamise
tähtaeg 30.09.2011.

Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine ja seadmete paigaldus (pump, hüdrofor),
teostusjooniste koostamine. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine.
Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu sõlmimist:
1. taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.

01.08.2010-30.08.2011
Aruande esitamise
tähtaeg 30.09.2011.

Tegevused – salvkaevu taastamine, seadmete (pump, hüdrofor) paigaldus,
veetorustiku ehitus, veeanalüüs ja teostusjooniste koostamine. Eesmärk
– läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine.
Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu sõlmimist:
1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.
Projekti tegevus – veetorustiku rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu.

01.08.2010-30.08.2011
Aruande esitamise
tähtaeg 30.09.2011.

13. august 2010

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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2.-3. augustil kogunes Sangaste valda Kakulaane turismitallu Valgamaa
noortevaldkonna tuumik, teostamaks
esimest suurt ühisprojekti maakonna
noorsootöö ajaloos. Valgamaa noortekeskuste esimene suvekool tõi kokku
100 noort maakonna kümnest noortekeskusest, nendega kaasas veel üle 30
inimese. Läbiviijad pidasid oma esmakordset ettevõtmist eeskuju andvaks
koostöönäiteks. Noorte ainuke kahetsus
oli, et sündmus jäi liiga lühikeseks.
Suvekooli avas Valga maavanem
Margus Lepik. “Kui ma sain kutse siin
osaleda, ei olnud mul mingit kahtlust
selles osas, kas osalen või mitte, kuna
selle sündmuse eesmärgiks on suurendada maakonna noorte koostööd ja ühtsustunnet,” ütles Margus Lepik suvekooli avades.
Valgamaa noori tervitasid ka Sangaste
vallavanem Kaido Tamberg, maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja
Kalle Vister ning noorsootöö peaspetsialist Siiri Põldsaar.
Valgamaa noortekeskuse suvekooli kahte päeva aitas ohjes hoida OttoTriinuna tuntust kogunud Venno
Loosaar, kelle valikut päevajuhina kiitsid nii korraldajad kui ka noored.
Avamise järel viidi kolmes voorus läbi
paintball, seiklusmäng ja fotojaht, mille said kõikide noortekeskuste noored
läbi teha. Paintballi mängu juhendas
Kakulaane turismitalu pererahvas ja
nii mõnigi noor tuli mängu järel terve
peotäie värvikuulidega.
Nende tegevuste vaheaegadel ja puhkepausidel korraldas Venno Loosaar ise
ka noortele erinevaid võistlusi. Nii said
noored lasta õhupüssi ning püüda kinni
kukkuvat puukeppi. Lisaks said noored
mängida veel võrkpalli ja maadelda sumoringis.

Laagrilaulu tegemine pani
noored endid ületama
Suvekooli esimese päeva õhtuks oli
korraldusmeeskonnal noortele üllatus
varuks – nimelt pidid nad oma meeskondadega looma päeva jooksul tuntud
laulu viisile suvekooli laagrilaulu. Kuigi
ülesanne tundus alguses päris väljakutseterohke, võtsid kõikide noortekeskuste
noored end juhendajate utsitamisel kokku ning esinesid imetlusväärselt mitme-

TIMO ARBEITER

Valgamaa noorsootöötajad panid
suvekoolis noored õnnestunult proovile

Otepää noortele ja nende juhendajale Mari-Liisa Reigole (paremalt
kolmas) andsid korraldajad TANKLA lipu.

kesiste ja erinevate lugudega õhtuses
omaloominguprogrammis.
Sellega ei olnud suvekooli meelelahutusprogramm lõppenud. Noortele esines
lihtsat eestikeelset rokki viljelev grupp
“Kruuv” ning kella üheni öösel kestis
disko.
Teise päeva hommikul äratas laagrirahva oma hommikuvõimlemisega üles
Taheva valla noor Dagmar Hekki, kelle
pooletunnine virgutuskava pani osalema ka kõige passiivsemad noored.
Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja
Merike Soometsa ja tema tütre Merlin
Soometsa õlule langes 2. päeva tegevuste peamine osa – tuli läbi viia teatevõistlused. Noorsootöötajad otsustasid seejuures, et ka nemad tahavad aktiivselt kaasa teha. Nii pandi välja lausa
kaks 8liikmelist meeskonda, kes loosimise tahtel nii mõnegi noortekeskusega
koos said võistelda.
Teise päeva pealelõunal esines suvekoolis osalenutele Tõrva noorte improteatri trupp “Hingevärvid”, mis on koos
käinud ligi 2 aastat.

Suvekooli rändkarikas läks
Sangaste noortele
Lisamaks suvekooli tegevustele põnevust ja pinget, pandi erinevate võistluste
eest ka punkte ning suvekooli lõpetamisel kuulutati välja kolm paremat. Kõige
suuremaks üllatajaks oli maakonna noorim – Sangaste valla noortekeskus, kes
sai esikoha.

Teise koha pälvis Valga Avatud
Noortekeskus ning kolmanda Tõlliste
Avatud Noortekeskus TANK. Kõik
osalenud noortekeskused said suvekoolist kaasa raamitud grupipildi ning Puka
Avatud Noortekeskuse lauamängu “Kas
Sa Pukat tead?”.
Sangaste valla noortekeskuse noortel oli ka õigus loosida järgmise aasta
suvekooli korraldaja. Nende esindaja
Sander Teder võttis kaabu seest välja
Otepää Avatud Noortekeskuse sedeli.
Sealse noorsootöötaja Mari-Liisa Reigo
esimeseks reaktsiooniks oli: “Ma lähen
ju sügisel Tallinnasse kooli, kuidas me
selle tehtud saame?”
Hiljem, olles veidi harjunud selle mõttega, tundis ta lausa head meelt, et just
Otepääl on järgmisel suvel korraldaja
au. “Ma arvan, et meil on Otepääl palju
põnevat – näiteks viia noori seiklusrajale ja palju võimalusi, mida teha, kus
käia.”
Sündmusele tagasi vaadates ei ole ükski korraldusmeeskonnaliige kiidusõnadega kade – seda jätkub nii osalenud
noortele kui ka üksteisele. Noorte aktiivne osavõtt pakutud tegevustest oli
mõnes mõttes ka noorsootöötajatele üllatuseks – kas või see, et suur osa poisse
lõi kaasa nii omaloominguvõistluses kui
ka hommikuvõimlemises. “See näitas,
et noored löövad kaasa, kui võimalusi
pakutakse neile vastuvõetavas vormis,”
jagas Aile Viks oma tähelepanekuid.
“Suvekool läks absoluutselt korda ja
ma arvan, et noored said väga suure ela-

muse,” kinnitas Puka noortekeskuse vabatahtlik Karin Sallok. “Märkasin, et
toimus lõimumine – omavahel hakkasid
suhtlema erinevate kohtade noored.“
Valga noortekeskuse juhataja Lauri
Drubinši sõnul sai ka tema ise noorsootöötajana suvekooli korraldamisega palju indu juurde. “Ma arvan, et me astusime selle sündmusega suure sammu,
et Valgamaal noorsootöö areneks veel
edasi,” sõnas Drubinš.
Tõlliste Avatud Noortekeskuse TANK
noorsootöötaja Sigrit Säinas arvas, et
suvekoolis said Valgamaa noored tunda, kui olulised nad on ning et noorsootöötaja-noortejuht on eelkõige nende
sõber.
“Korraldusmeeskonna liikmena olen
ääretult rahul, et nii suure ettevõtmisega
hakkama saime. Kahtlemata olen nõus
selle meeskonnaga edaspidi läbi tule ja
vee minema,” kinnitab Hummuli vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootööspetsialist Jaana Butov oma valmisolekut
järgmises ühisettevõtmises kaasa lüüa.

Noored jäävad järgmist suurt
ettevõtmist ootama
Jaana Butovi sõnul ootavad osalenud
Hummuli noored heameelega veel

Matkaja WILLI PASTAK

Valgamaa noortekeskuste esimene suvekool toimus Sangaste valla
ja Hummuli noortekeskuste koordineerimisel. Selle läbiviimist toetasid
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
läbi kohaliku omaalgatuse programmi
ja Eesti Noorsootöö Keskus läbi avatud
noortekeskuste konkursi. Lisaks pani
ettevõtmisele toetava õla alla vastloodud
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla.
SIIRI LIIVA,
Valgamaa noortekeskuste suvekool 2010
projektijuht

Aakre külapäev
15. augustil
korraldab MTÜ Aakre külaselts

Külapäeva kava:
10.00 Avamine-lipu heiskamine
10.30 Õhupalli puhumine
11.00 Kotijooks (Big Bag kottidega)
12.00 Õllejoomine (kõrrega)
13.00 Õllekasti hoidmine, siidrikasti hoidmine
14.00 Murutraktorite võidusõit (standard murutraktor)
15.00 Sangpommi vise
16.00 Kultuuriprogramm (kontsert – kohalikud taidlejad, näidend
“Inimene kuhu lähed”, autasustamine, tänamine)
Lastele eraldi programm, mis sisaldab mänge ja võistlusi. Näiteks lendgolf,
veepalli edasiandmine, joonistamine, liivapiltide tegemine, mängud. Lisaks
on ülespandud järgmised atraktsioonid:sumo, suusad, ketsid, kutsikad,
T-rada.
Kaitseliidu relvade näitus, õhkrelvadest täpsuslaskmine. Võimalik on
tutvuda Puka avatud Noortekeskuse koostatud lauamängu valla ajaloost.
Pakume külasuppi-seljankat.

algus lk4
Teisel päeval aerutasime Suur-Pakrile, kohta, kuhu
on demineerijad kokku kuhjanud militaarkola. Meie
imestuseks oli seal paadiga mees, kes korjas endale
paati vanametalli. Peale lühikest matka aerutasime
teisele poole saari ühendavat tammi, läbi sisemere,
tagasi Kurkse poole. Enne ajaloolist tammi nägime
vanu laevavrakke. Laevad olid karile sõitnud ja
neis oli tohutult kuuli- ja pommiauke. Enne Kurkse
sadamat tegime veel ühe peatuse, et koguda jõudu
viimaseks suureks sõiduks. Kurkse sadamasse pidime sõitma väikese ringiga, sest lained olid suured ja
oli oht kajakiga ümber minna. Vahetult enne Kurkse
sadamat üritas üks meie meeskond ajada kalda
lähedal oma kajaki ümber, kuid see tundus olevat
võimatu. Ühesõnaga, midagi ohtlikku meie seiklus
ei olnud. Viimaks ootas meie matkalisi pikk ja väsitav sõit koju. Kokkuvõtteks võin öelda, et matk oli
tore ja meeldejääv.
Kahepäevane kajakimatk sai teoks tänu Eesti Noorsootöö Keskuse, Valga Maavalitsuse ja Palupera
Vallavalitsuse rahastatud noortekeskuse projektile
„Praktiline ühistegemine Hellenurme noortekeskuse noortele Eestimaa looduses ja kodukandis”. Suur
tänu kõigile!

sarnaseid ettevõtmisi. Sangaste valla
noorsootöötaja Rait Elveti sõnul said
Sangaste noored suvekooli mängude
võitmisest nii palju indu juurde, et avaldasid soovi teha sügisel koos Otepää ja
teiste noortekeskustega ühisüritusi.
Praktiliselt ainuke asi, mida noored
soovinuks teisiti, oli suvekooli kestus
– nende arvates oleks see võinud olla
1-2 päeva rohkem või kesta lausa terve
nädala. “Ise nad ka naersid selle peale
– 1. öö on tavaliselt rahulik, 2. asi hakkab liikuma ja alles 3.-4. öö on laagrisüdameks,” jagas Merike Soomets Tõrva
noorte arvamust suvekoolist.

Päeva viib läbi Kaidor Roosimäe.

PROJEKTID

Pidu Hellenurme
mõisapargis
20. augustil kell 14.30
Esinevad Valga, Otepää, Elva, Nõuni ja Hellenurme taidlejad.
Peale esinemist laulame ja tantsime
klubis muusikaansambel Lahe
saatel.
Võta kaasa hea tuju ja veidi näksimist.
Bussimarsruut: 13.30 Nõuni-PäidlaHellenurme-Palupera bussijaam,
14.00 Palupera kool.
Üritus tasuta.
Info 5662 2044, Elsa

Praktiline ühistegemine HELLENURME NOORTEKESKUSE NOORTELE Eestimaa looduses ja kodukandis
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 juunis 2010 riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme noortekeskuse noortele ühisürituste teostumiseks 27 070 krooni. Korraldatakse 2 ühisüritust:
•Kahepäevane kajakimatk Pakri saartele juulikuus 2010, kokku
18 osalejat.
•Hip-hop/funky tantsutreeningud (a´2 tundi, 8 korda), suve
lõpp 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 – 15. september 2010.a.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
Kinnitati Sangaste valla 2009. aasta majandusaasta
aruanne.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Keeni külas
asuv 17 528 m2 suurune Jäätmejaama maaüksus.
Hüvitati vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse kulud ja maksti päevaraha.

Q

Q

Q

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti
Energia Võrguehitus Mäeküla külas asuval Kivestiku
kinnistul elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Eha Kompusele Lauküla külas
Sõnnsaare kinnistul asuva tiigi laiendamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Virko Vähile Mäeküla
külas Veeru maaüksusel asuva elamu kasutuselevõtuks
ja Krõõt Kaljusto-Munckile Restu külas Kitseharja kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
Rahuldati Aiki Martinsoni toetuse taotlus Tiidu külas
asuvale Kivimaa kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks summas 30 340 krooni.
Rahuldati Imre Õimu toetuse taotlus Kurevere külas
asuvale Antsoti kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku
rajamiseks summas 43 582 krooni.
Rahuldati mittetulundusühingu Sangaste Kirikumõis
toetuse taotlus Kurevere külas asuval Kirikumõisa kinnistul salvkaevu puhastamiseks ja joogiveetorustiku
rajamiseks summas 37 482.30 krooni.
Kinnitati osaühingu Sanva 2009. a majandusaasta
aruanne.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 7000 krooni sihtasutusele H. Tederi metsatalu-koolituskeskus mälestuskivi paigaldamiseks ja 35 000 krooni Keeni küla
kaugküttesüsteemi renoveerimise projekti koostamise
kulude katteks.
Anti ilutulestiku korraldamise luba osaühingule
Ilutulestiku Keskus Arnika 14. mail 2010. a ajavahemikul kell 22.45–23.00 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks ja osaühingule
Hansa Ilutulestikud 4. juulil 2010. a ajavahemikul kell
00.00 – 00.15 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Nõustuti nelja Sangaste alevikus asuva katastriüksuse
jagamisega teemaa laiendamiseks ja kergliiklustee rajamiseks vastavalt riigimaantee nr 72 Sangaste-Tõlliste tee
rekonstrueerimisprojektile.
Määrati katastriüksuse sihtotstarbed kolmele Mäeküla
külas asuvale katastriüksusele.
Nõustuti Lauküla külas asuva 27 671 m2 suuruse
Tsäälitse maaüksuse erastamisega Üllar Mustale.
Määrati õigusvastaselt võõrandatud Lauküla külas
asuva Musti nr 103 talu ja Määritse nr 99 talu eest kompensatsioon ühele isikule.
Otsustati lugeda kümme isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Määrati maikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 22 820 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati juunikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 21 953 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200 krooni.
Määrati juulikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 20 726 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümne kahele isikule
kogusummas 9853 krooni.
Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne kahele isikule kogusummas 11 191 krooni.
Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas 1548 krooni.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000
krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmekümne ühele
isikule kogusummas 27 531.45 krooni. Rahuldamata jäeti
ühe isiku avaldus.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas
1550.30 krooni.
Anti lapsevanemale nõusolek võõrandada alaealisele
lapsele kuuluv korteriomand.
Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart.
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2010. 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. Marju Karavin 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1266440 (abikaasade ühisvara).
6. Sõiduauto Volkswagen Passat, v.a. 1995 (abikaasade
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara); veoauto Scania, v.a. 1990 (abikaasade
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. AS Valga Depoo sekretär-personalijuhi
töötasu. 12. 30.04.2010
Q 1. Lea Korbun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 950140 (abikaasade ühisvara). 6.
Sõiduauto Audi 100, v.a. 1985 (abikaasade ühisvara);
sõiduauto Ford Mondeo, v.a. 1999 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve; Swedbank
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. vanaduspension.
12. 19.04.2010
Q 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); veoauto
Ford Transit, v.a. 1989 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole.
8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9.
Q

Ei ole. 10. Ei ole. 11. Puka Kultuurimaja ringijuhi töötasu;
Uuela talu raamatupidaja töötasu. 12. 19.04.2010
Q 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 365 438 krooni. 10. Ei ole. 11.
OÜ Laadi&Kõrgesaar perearsti töötasu. 12. 19.04.2010
Q 1. Raul Nämi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 1073040; maatulundusmaa Valgamaa
Sangaste vald, kinnistu nr 1322840; mäetööstusmaa
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 2026540; maatulundusmaa Valgamaa Taheva vald, kinnistu nr 236840.
6. Sõiduauto Suzuki Samurai, v.a. 1994; sõiduauto Jeep
Wrangler, v.a. 2008; sõiduauto Ðkoda Octavia, v.a. 2007;
sõiduauto Ðkoda Octavia, v.a. 2007; sõiduauto Mazda
BT-50, v.a. 2006. 7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve, 2
tk, Swedbank arveldusarve. 9. SEB Pank 250 000 krooni; eraisik 800 000 krooni. 10. Nordea Finance Estonia
2 400 000 krooni; SEB Liising 500 000 krooni. 11. Füüsilisest isikust ettevõtja tulu (liiva ja kruusa kaevandamine).
12. 30.04.2010
Q 1. Karli Oja 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu.
4. Puudub. 5. Ei ole. 6. Sõiduauto Audi A6, v.a. 2000. 7. Ei
ole. 8. Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. OÜ
Arkeeni operaatori töötasu. 12. 19.04.2010
Q 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; OÜ Köstrimäe 1 osa, 40 000 krooni,
koguväärtus 40 000 krooni. 8. Swdbank arveldusarve;
Swdbank väärtpaberiarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei
ole. 10. Ei ole. 11. Füüsilisest isikust ettevõtja tulu (veterinaarravi ja -profülaktika); OÜ Köstrimäe juhataja töötasu.
12. 29.04.2010
Q 1. Taivi Rästas 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald,
kinnistu nr 1092140 (abikaasade ühisvara); korteriomand
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1950040 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto Audi 80, v.a. 1991 (abikaasade
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1991 (abikaasade ühisvara); sõiduauto Ford Escort, v.a. 1995 (abikaasade ühisvara); haagis Respo, v.a. 2008 (abikaasade
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swdbank arveldusarve; SEB Pank

Restus selgus Eestimaa Rammumees
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2. augustil toimus Sangaste vallas traditsiooniline Restu spordipäev. Selgusid parimad
mitmetel aladel, Eestimaa Rammumehe tiitli
pälvis Rauno Heinla Tartumaalt.
Restu spordipäeva peetakse augustikuu
esimesel pühapäeval ja seda juba aastast
1934. Seekordse spordipäeva avas Sangaste
vallavanem Kaido Tamberg, spordihuvilisi
tervitasid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Heino
Kängsepp, kes organiseerisid ja tellisid spetsiaalsed Restu spordipäeva märgid, mille sai
rinda iga võistlustel osaleja.
Tänati ka spordipäeva elushoidjaid-abistajaid. 1994. aastal oli just Tiina Kukk see, kes
spordipäeva „ellu äratas”. Sellest ajast on iga
spordipäeva juures abiks olnud Keeni Põhikooli ja Sangaste Lasteaia õpetajad. Märgi sai
ka spordiaktivist Mati Raudsepp ning toetajad: Sangaste Vallavalitsus, Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp, Valgamaa Spordiliit
ja Raul Nämi.
Võisteldi neljas eri vanusegrupis – lapsed,
noored, täiskasvanud ja veteranid. Kavas oli
60, 800 ja 1500 meetri jooksud, kaugushüpe,
palli- ja odavise, kuulitõuge ning võrkpalli-

võistlus. Kõige noorem osavõtja oli 2009.
aastal sündinud ja kõige vanem, Kuuno Rätsep Laatrest, sündinud 1932. a. Äärmiselt positiivne on näha, et iga aastaga kasvab noorte
osavõtt ja eriti aktiivselt on osalemas Keeni
Põhikooli õpilased. Samuti on iga aastaga
kasvanud võrkpallivõistlusel osalejate arv.
Päeva teine osa oli täidetud Eestimaa Rammumehe võistlusega. Katsumuste tulle astus
seitse meest, kes pidid läbi tegema kuus
erinevat jõuproovi. Esikoha sai Tartumaa
mees Rauno Heinla. Teiseks jäi Lauri Nämi
Sangaste vallast, kolmas oli Meelis Pungits
Võrumaalt Vastseliina vallast.
Spordipäeva korraldas Sangaste Vallavalitsus, toetasid Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Valgamaa Spordiliit, FIE Raul
Nämi. Rammumehe võistluse korraldas
Landhaus OÜ. Kehakinnitust pakkus Sangaste Rukki Maja. Päeva juhtis Margus Ader.
Sangaste vald tänab kõiki, kes spordipäeva
korraldamisel oma panuse andsid ja kõiki
tublisid võistlejaid!

Võistluste protokoll avaldatakse Sangaste valla kodulehel www.sangaste.ee.
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Noortekeskus SVANK² võitis karika
2.-3. augustil toimus esmakordselt Valga
maakonna noortekeskuste suvelaager. Kohal
oli 10 noortekeskust. Esindatud oli ka meie
noortekeskus SVANK². Kahele päevale jagus
palju toredaid tegevusi, tuju hoidis üleval
kõigile tuntud Venno Loosaar. Et paremini
laste muljeid tabada, küsiti noortelt pärast
laagrist tagasitulekut kaks küsimust.
Miks sa soovitaksid seda laagrit teistele?
Kõik vastanud ütlesid, et laagris oli lõbus,
kohtas vanu tuttavaid ja sõpru ning oli palju
tegevusi. Igav ei hakanud.
Missugune oli kõige meeldejäävam
hetk, tegevus või asi?
Ken: „Paintballi mängimine!“
Ivar: „Laulmine!“

Siim, Egle, Rene: „Ööbimine telgis, grillimine, magamine.“
Silver: „Ujumas käimine.“
Siiri: „No loomulikult see, et me olime nii
tublid ja võitsime karika. Õhtu ja öö, mil sai
kõige rohkem inimestega suheldud, olid ka
toredad.“
Suur tänu meie noortele, et nad olid nii
kohusetundlikud ja abivalmid. Meie noortekeskus, mis maakonna noorim, võitis I Valgamaa noortekeskuste suvekooli võistlusmängud ja sai aastaks hoiule rändkarika. See
võideti eelkõige tänu heale meeskonnatööle.
Infot maakonna noorsootöö, noortekeskuste ja toimunud suvekooli kohta leiad
Valgamaa Noorteportaalist TANKLA.
Noorsootöötaja RAIT ELVET

arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Sangaste Lasteaia
juhataja töötasu. 12. 28.04.2010
Q 1. Tõnu Saarman 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 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). 7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve; Swedbank
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Liising 220 000 krooni. 11.
Parlamendipension. 12. 28.04.2010
Q 1. Tõnu Varjun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavolikogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa, Valgamaa Sangaste
vald, kinnistu nr 459640 (abikaasade ühisvara). 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. SEB Pank arveldusarve. 9. SEB Pank 67 449
krooni. 10. SEB Liising 77 110 krooni; SEB Pank 96 300
krooni. 11. AS Sanwood tootmisjuhataja töötasu. 12.
23.06.2010.

Sangaste Vallavalitsuse liikmed
1. Priit Areng 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Vallavalitsus. 4. 33. aste, 13000 krooni. 5. Maatulundusmaa
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 950240. 6. Sõiduauto Opel Astra, v.a. 1996; sõiduauto Nissan Sunny, v.a.
1983; sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1979; huvipaat
Toronto, v.a 1980. 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve.
9. Swedbank 132 764 krooni. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
21.04.2010
Q 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 IÞ-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 21 557 krooni.
11. Sangaste Pansionaadi juhataja töötasu; töövõimetuspension. 12. 29.04.2010
Q

Pensionäride põnev suvi
Sangaste pensionärid otsustasid sel aastal külastada
Saaremaad. Saarlased on ju teada-tuntud käsitöömeistrid
– vaja minna vaatama, mida ja kuidas saarel tehakse. Tänu
Kohaliku omaalgatuse programmi toetusele, mille eraldas
Valga Maavalitsus, sõit teoks saigi. Suur tänu kuulub Sangaste Vallavalitsusele, kes tasus eakate ööbimise eest.
29. juunil oli esimene peatus Muhu saarel, Koguva külas.
Sihtpunktiks Muhu Muuseum ja Juhan Smuuli kodutalu.
Muuseumi rikkalik ja värviküllane käsitööde väljapanek
ning giidi selgitused andsid pildi saare naise töökusest.
Külastasime ka Kaali meteoriidikraatrit. Siin oli igal sammul käsitöö-suveniiride müük ja kohalikus koolimajas suur
näitusmüük, kus olid esindatud ka õpilaste tööd. Tutvusime ka Saareseppade töökojaga. Vanast räämas töökojast
on kohandatud võimas sepikoda, kus valmistatakse erinevaid tarbe- ja iluesemeid.
Järgmine peatuspaik oli Maasi ordukindlus. Sajandeid
kestnud linnus puhastatakse, restaureeritakse. Ja taas käsitöö – saarlastele omased kadakast nõud, dolomiit ja isegi kadakamarjad. Mõnus karastus merevees ja sõit Tahula
külalistemajja, kus meid ootas juba lahke majaperenaine,
et toad kätte jagada. Õhtusöök oli kesklinnas Kodulinna
Lokaalis ja seejärel mõnus kohtumisõhtu Veski Trahteri
hoovis Saarema Pensionäride Ühendusega. Tants, laul ja
lõbus koosolemine venis hiliste öötundideni.
Teise päeva veetsime Kuressaares, külastasime Päevakeskust ja piiskopilinnust. Päevakeskuses oli suur väljapanek kohalike eakate käsitööd, mida sai ka kaasa osta.
Kõikjal, kus vähegi peatud, võib leida põnevaid meeneid,
igal oma mõte ja käsitlus.
Tagasiteel sadamasse tegime siin-seal peatusi, et võimalikult palju ehedat ja toredat Saaremaalt kaasa võtta. Suur
tänu Otepää Buss bussijuht Kalev Lõhmusele, kelle teadmised ja huumorimeel muutsid reisi meeldejäävaks. Tänu
ka teile, toredad ja mõnusad reisikaaslased. Saadame
tänusõnad ka lahketele saarlastele ja ootame neid külla.
25. juulil toimus Sangaste Lossis kolme valla – Tõlliste,
Sangaste, Puka eakate suvepäev. Kõlasid ansamblilaulud,
eriti hästi võeti vastu omaloomingulised laulud ja luuletused. Tantsu oli muidugi igal vallal. Saal täis rõõmsameelseid inimesi, tugev aplaus ja kingitus igale esinejale.
Kui Sangaste „Rõõmurullid” oma lustilise tantsu „Rosamunde” lõpetasid, ootas külalisi aedviljasupp, pirukad,
kringel ja kohv. Natuke kitsas meil oli, aga loodame, et kõik
jäid rahule. Aitäh kallid naabrid – sõprus ja kooskäimelust
ja- vajadus on see, mis meid seob. Suur tänu sulle Merle,
abi eest ürituse ettevalmistamisel ja korraldamisel.
Jääme ootama järgmist suve, et Pukas kokku saada.
LEA KORBUN
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Helmo Autokool
REGISTREERIB
UUSI ÕPILASI
algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele.
Võimalik läbida libedasõidu koolitus.
Telef. 5648 1462

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

AS Pühajärve
Puhkekodu

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Arvutite hooldus ja remont, sat TV
ja digibokside paigaldus. tel. 524
5514
Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda võib ka teisi vene
päritolu masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. Tel 507 8478, e- mail
heino@ruumen.ee

- bowlingu
operaatori

KLIENDITEENINDAJA.
Kandidaadilt ootame:

head suhtlemisoskust, positiivsust, arvutioskust,
teenindusvalmidust ja sõbralikkust,
kohusetundlikkust, auto kasutamise võimalust.

Info tel. 5661 1506

Südamlik kaastunne Margo
Vutile

ISA

Siiras kaastunne Leida
Kaljuvaldile perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

kaotuse puhul.

OLIVER KALJUVALDI

Otepää Vineeritehase II vahetus
ja Tiina K.

I silmkoe kaastöötajad

surma puhul.

TOATEENINDAJAKORISTAJALE

Kallist sugulast

Siiras kaastunne Margole kalli

RIHO VUTTI

surma puhul.

Korteri võimalus.

mälestab Ilmar perega.

Naabrid Asko, Margus ja Koidula
peredega.

Lisainfo tel 766 9333

Avaldusi ootame hiljemalt
22. augustiks:
info@silvaagro.ee või Sangaste
67013 Valgamaa

Otepää piirkonna
Üle-eestiline pidu
ÜHTELAULMINE
20. augustil kell 20.00

Nuustaku Pubis

ISA

SAEMATERJAL
ehituslik saematerjal,
voodri-, põrandalauad,
saekaatri teenus.

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD
saunad, suvilad, elumajad.

Korstnapühkija. Tel. 5392 9445,
www.tahmatont.ee

Tel. 502 4443
info@eesti-west.ee ; www.eesti-west.ee

OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaeve- Soovin üürida korterit Otepääl. Tel.
529 6457
tööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783
Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasuta.
5056107
Müüa kuiva kütteklotsi, kamina- ja
halupuud, saepurubriketti, 5197
8500

Müüa (omanikult) Palupera vallas
kap.remonti vajava vana majaga
kinnistu (3,58 ha). Katastritunnus
58201:002:2490. Kool ja bussipeatus ligidal. Otepääle 12 km. Hind
kokkuleppel. Info tel. 51 72 310
Varastatud kaevupump Malõsh
koos 35 m juhtme ja voolikuga.
Vaevatasu eest palun ausal ostjal
teatada tel. 5564 0934.

Aitan müüa, osta, üürida, vahetada, vormistada - korterit, maja,
Kanalisatsiooni- ja veetorustike
maad. Telefon 56 979 000. Maakler
ehitus, septikute-kogumismahutiEve
te müük ja paigaldus. Teeme Teie
maamajja korraliku joogivee ja reoAedade, terasside ehitus. 5675
veesüsteemi. 5,5 t roomikekskavaa3918
tori rent. 11 t. kandevõimega treileri
rent. Töid teostame üle Eesti. www.
Soovin üürida 1-2 toalist korterit
jyritoru.ee email: jyritoru@jyritoru.
Otepääl. Tel. 5399 2486
ee. Tel: 5814 5117, 515 1985

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

LIA RAUDSEPP

TIIU KUUSMETS

05.02.1936-03.08.2010

11.08.1955-11.01.2009

Mälestame endist töökaaslast

55. sünni-aastapäeval
mälestavad õde Hilja, Erik,
õelapsed Merike, Annely ja
Maarja peredega ning vend Rein
perega.

RIHO VUTT`I
kaotuse puhul.

Laborandid ning spooni ja
vineeri II vahetus.

Arvo, Enn, Urmas ja Raivo

Avaldame sügavat kaastunnet
Peeter Mägile perega

EMA

Mälestame kallist sugulast

ENDEL KURVITSA

Avaldame kaastunnet lesk
Kaiele lastega ja teistele lähedastele.

Perekonnad Juur, Unger ja
Aavola

Südamlik kaastunne Lembit
Pilvele perega

ÕE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Jüri, Ille, Margus, Priit, Urmas,
Anneli

Peeter, Ellen, Elmu, Evi, Helju.

Tekstiilivabrik “Areng”
endised töötajad!

Saame kokku
11. septembril
kell 14.00 “OTEKSIS”.
Osalustasu 100 krooni.
Teatada 6. septembriks
tel. 5564 1518 või
5665 3072. Organiseerijad

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab.
Ei ole keegi kaitstud lõpu eest.
Su minevik meile kauaks tunda annab,
hell mälestus jääb kestma südames.

Mälestame leinas alati
rõõmsameelset
INGA SEPPA (sünd. TOMSON)
21.10.1972 – 01.08.2010
ja tunneme kaasa omastele.
Klassikaaslased Otepää
keskkooli päevilt.

RIHO VUTTI

Südamlik kaastunne Helju
Kirberile kalli venna
kaotuse puhul.

Müüa männikooremultši, 5197 8500

ning tunneme kaasa omastele.
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb…

Sügav kaastunne abikaasale ja
poegadele peredega
Avaldame kaastunnet
Margusele kalli isa

Endine Maxima kaupluse juveeli ja
prillipood ootab oma vanu ja uusi
kliente uuel aadressil Lipuväljak 28A
Otepää Konsumi majas Valga mnt
küljes. Kohtume kingipoes E-R 9.0017.00, L 9.00-15.00. Endiselt juveelitoodete parandus ja valmistamine.

RIHO VUTT

02.05.1946-22.07.2010

Sangaste Rukki Maja
PAKUB TÖÖD

köögimööbel, eritellimused,
trepid, aknad, uksed,
kapid, lauad, voodid.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 390
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos
veoga, koorem 6 rm. Telef. 5394
6271

Müüa maja Otepää äärelinnas, tel.
5551 6179

Optiline Grupp prillipood võtab tööle

OÜ EESTI-WEST

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 509
3453; 765 4300.

Müüa haava- ja okaspuupinnud 3,0
m ja 50 cm.Veo võimalus. 505 6107

Info 52 26 234

MÖÖBEL

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

- toitlustusteenindaja

Tänuavaldus

Täname sugulasi, sõpru ja
kolleege Töötukassast, kes kiirelt
appi tulid. Eriliselt sooviksime
tänada ja esile tuua Aido Laasi,
kes aitas tuld ohjata päästeametnike saabumseni ning eluga
riskeerides hoida ära hullemaid
kahjustusi. Täname ka tuletõrjujad, kes saabusid kiiresti ning tegutsesid väga professionaalselt.
Suur tänu Andu Puhkekeskusele peavarju lahke
pakkumise eest!
Perekond Ruul

Elektritööd, väravaautomaatika,
digi-TV ja antennide, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus. Järelmaksuvõimalus. www.mano.ee
Tel. 5208 970

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

Info 52 14 042
Avaldame siirast tänu 20. juunil
2010 Otepää vallas Pedajamäe
külas toimunud saunamaja
tulekahju kustustamise ja
põlengu tagajärgede likvideerimisel suurt abi osutanud
kohalikele inimestele:
Martti Vister
Robert Pihelgas
Toivo Tammekivi
Kunnar Kiis
Kersti Asor
Heili Pohlak
Varje Kõivistik

KUULUTUSED

VÕTAB TÖÖLE

(töö restoranis ja
tornikohvikus)

7

RIHO VUTTI

RIHO VUTT`I

Elu on tundmata tee
keegi ei tea,
millal lõpeb see.

Südamlik kaastunne omastele

EMA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Perekonnad Maspanov, Libba,
Eha, Leili, Linda ja Maia.

Töökaaslased Margarita,
Eda ja Aino

Arnold perega

Mälestame leinas kauaaegset
head sõpra

LIA RAUDSEPPA

ja avaldame sügavat kaastunnet omastele.
Laine, Leida, Tiiu, Tõnu, Luule,
Sirje, Vello

On kustunud küünal,
kuid valgus sellest jääb...

RIHO VUTT

Veel eile olid rõõmus elujaatus,
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud aimata, et saatus
Su liivakella täna puruks lööb.
Leiname kallist

Kai koos poegade peredega,
meie siiras kaastunne Teile
pereisa kaotuse puhul.

ja avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.

Tiiu, Evi, Mall peredega.

Majarahvas ja perekond Tiido

LIA RAUDSEPPA

MITMESUGUST
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Nüüd Otepää Säästuoptikas Lipuväljak 7
Koolieelne S U PE R PAK KUM I N E
Q

Q

Kõik prilliraamid kuni 50% soodsamad
Kõvapinnaga või peegeldusvastase kattega

plastik klaasid 2 klaasi ühe hinnaga ehk -50%
Q

Q

Prillitellijale silmakontroll TASUTA
Päikeseprillid kuni -70%

SOODUSTUS KEHTIB:
LASTELE, ÕPILASTELE, ÕPETAJATELE, LAPSEVANEMATELE,
VANAEMADELE, VANAISADELE.
Vastuvõtud igal neljapäeval.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule

tel. 73 33 258
prillide määramine,
silmapõhja uuring,
silmarõhu mõõtmine, kontaktläätsede määramine,
prillide tellimine, prillide valmistamine ja remont.

Kohapeal võimalik:

Tuues meile omad vanad prillid, vormistame kliendikaardi TASUTA.
Kliendikaart kehtib
kõikides Optilise Grupi
kauplustes üle Eesti.

..aga seekord neile „koolilastele“, kel Nõuni
algkooli lõpetamisest möödas 10, 20, 30 ja mõnel isegi 70 aastat. Oli tore mõte korralda üle
pikkade aastate nn. „proovikokkutulek“, et selgitada, kas on huvilisi, kes sooviksid taas kokku saada ja Nõuni kooli ajalugu jäädvustada.
Kokkutulnuid jagus nagu parimail aastail
lapsigi kooli, kuuekümne ringi. Koolipäev algas kultuurimajas õpilaste sisskandmisega päevikusse ehk registreerimisega. Oh seda ehedat taaskohtumisrõõmu! Edasi kutsus koolikell
kõik aktusele, kus esinesid meie maja väikesed
ja suured lauljad, tantsijad. Koolipäev jätkus
ajalootunniga, kus Aivo Saar tutvustas lõike
koolikroonikast ning tõi tervitused koolivennalt Mats Traadilt. Ja oligi aeg hakata tegema
kontrolltööd ehk kaardistama, kes millisest ilmakaarest, millisest külast, talust kooli käis.
Ning kehaline kasvatus ehk jalutuskäik koolimajja.
Lapsepõlv tuli meelde, ainult klassiruum oli
kuidagi väikseks jäänud või me ise olime suureks kasvanud. Kui palju armsaid mälestusi...
Tunniplaani järgi oli aeg õpilaste lemmikuks
ehk söögivahetunniks. Supp ja pirukad täitsid
kõhtu ja juttu jätkus kauemaks. Viimased lapsed bussile saadetud, tõdesid korraldajad, et oli

tore ning taaskohtumisteküllane päev. Kindel soov
on järgmisel aastal korraldada taas kokkutulek.
Kui ka sul, Nõuni kooli vilistlane, on häid etttepanekuid või vahvaid mälestusi kooliajast, siis võiksid
saata meilile viks.marika@gmail.com või helistada
5346 5648. Samuti ootame fotosid, koolitarbeid, kodus tol ajal kasutusel olnud kodutarbeid jne. loodava
ajaloomälestusnurga loomiseks. Rõõmsa jällenägemiseni!

HEIKI SAAL

Nõuni koolilastele helises taas koolikell...

MARIKA VIKS,
Nõuni kooli 1. klassi õpilane aastal 1972

Hea spordisõber!

Pühajärve sõjatamm pärast viimast tormi.

Järjekordne

Nõuni järve

RAHVATRIATLON
toimub 14.

augustil

Otepää Vallavalitsus ostab
45 m³

küttepuid.

Kullipesa spordiplatsil.

Küttepuud peavad olema korralikult lõhutud, 50 cm pikk lepp, kask või kuusk.
Küttepuud tuua aadressil Kannistiku 4.
Küttepuud tarnida hiljemalt 27.08.2010.

Info: 513 9071 või www.palupera.ee

Lisainfo Andres Arike 53 033 031

algusega kell 12.00

EMT Rullituuri 5. etapp
Tehvandi Rullimaraton 2010
14. augustil
Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil ja
rullirajal
11.30 Rulluisu Tillusõit
11.45 Minimaraton (1 km)
12.00 Rulluisumaratoni (34 km)
14.00 Rulluisu poolmaratoni (20 km)
16.00 Suusarulli (34 km)

TERE TULEMAST RAE KEBABI!
Vahetult enne jaanipäeva avas Otepää kesklinnas uksed kiirtoidukoht Rae Kebab, mille nimi tuleneb üheltpoolt asukohast (vallamaja ehk raehoone) ja teisest küljest pakutava toidu nimetusest.
Eestis on kebab järjest suuremat populaarsust võitmas, sest eestimaalased, kes külastanud Türgit, Prantsusmaad, Saksamaad, Skandinaaviat, on selle armastatud toiduga tuttavad ning mitmedki neist
leidnud tee ka Rae Kebabi.
Samas on huvitav see, et kebab pole mingi uus väljamõeldis, vaid võeti laialdaselt kasutusele Türgis juba 19. sajandil. Meie kultuuriga sarnastes riikides on levinud nn Saksamaa-stiilis dõner-kebab, mis
saavutas erilise populaarsuse 1990ndatel aastatel ning mida müüakse enamasti ikka türklaste poolt ja peetaksegi türgi eritooteks.
Döner kebab, täpsemalt öeldes „pöörlev kebab“, on viilustatud lamba-, looma- või kanaliha, mida aeglaselt küpsetatakse vertikaalses pöörlevas küpsetusvardas. Kõige levinumalt serveeritakse kebabi
pita-leiva vahel koos salatiga, aga serveeritakse ka taldrikul, lisandiks salat ning sai või friikartulid. Döner kebab väidetakse olevat kõige paremini müüv kiirtoit Saksamaal ja Poolas, olles samas ka populaarne väga paljudes teistes Euroopa
riikides, Kanadas, Uus-Meremaal ja Austraalias.
Meie kasutame Rae Kebabis loomaliha, mida ekspordime Rootsist. Menüüs on lisaks tavalisele döner-kebabile (liha kartuli, salati ja spetsiaalse kastmega) ka variandid pita-leiva ja lavaðiga. Rõõm on tõdeda, et meid on märgatud ja
avastatud, ning omalt poolt püüame väikese tööka kollektiiviga anda endast parim, et pakkuda toiduelamusi nii otepäälastele kui ka talvepealinna külalistele.
Meeldivate kohtumisteni Rae Kebabis! PILLE PAAVO, ettevõtte juhataja

