ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 2 7 . a u g u s t 2 0 1 0

Nr 13 (301)

Edukat kooliaastat õpilastele,
õpetajatele ja lastevanematele!
Vaatke meest, kuis tema
astub,
seljas leivakott,
kaenlas raamatud ja tahvel,
taskus tindipott.

OTEPÄÄ
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SANGASTE
vald
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ÜRO kuulutas välja
noorteaasta

Ema aitas uksest välja,
ütles: “Õpi sa!
Tarkus tarviline vara,
õpi hoolega!

Rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil
kuulutas ÜRO välja noorteaasta, mis kestab
11. augustini 2011. Noorteaasta loosungiks
on “Meie aasta. Meie hääl”.
ÜRO noorteaasta keskendub kolmele teemale: noortesse investeerimine ja noortele
pühendumine, noorte osalus ja partnerlus
ning kultuuridevahelise mõistmise suurendamine.
Noorteaasta lisainformatsioon: http://social.un.org/youthyear/index.html.

Sirgud meheks, siis on sinul
tulu tarkusest:
elus selgind silmi vaja,
mõnu mõistusest!”
(Ernst Enno “Kooliminek”)

Otepää vald on asunud koostama haridusvõrgustiku arengukava

Head ja turvalist kooliaasta algust kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mis meil toimub?
Intervjuu Otepää vallavolikogu esimehe Aivar Nigoliga
Mis on viimaste kuude jooksul Otepää vallavolikogus
toimunud, mis tehtud, mis
teoksil?
Kevadiste muudatuste järel on olnud
eesmärk tagada nii vallavolikogu kui
ka vallavalitsuse järjepidev töö. Tegime
selles osas kõik, mis võimalik. Hetkel
ongi kõik tegevused sujuvalt kulgenud,
volikogu komisjonid tegutsevad ja toimunud on korralised istungid.
Käsitletud on olulised küsimusi.
Asusime lahendama probleeme, mis
on seotud valla uue üldplaneeringuga.
Selleks on vallavalitsus korraldanud
täiendava riigihanke tööde lõpuleviimiseks. Tulemuseks on olulise dokumendi – üldplaneeringu valmimine.
Käimas on haridusvõrgustiku korrastamine. Vallavalitsus koostab haridusvõrgustiku arengukava – kõik
selleks, et meie vallas pakutav haridus
oleks kvaliteetne ja jätkusuutlik ka tulevikus.
Üle on vaadatud valla eelarve ning
teisel poolaastal planeeritud tegevused,
et kavandatu saaks tehtud.

Alustasime läbirääkimisi Valgamaa
Omavalitsuste Liiduga (VOL) Otepää
valla võimalikuks uuesti liitumiseks eelnimetatud organisatsiooniga.
Juunikuu volikogu istungil moodustati
vastav komisjon ja paar nädalat tagasi
toimus kohtumine VOL juhatuse esimehe Madis Grossiga, kus arutasime
Otepää valla jätkamist VOL-s.
Arvan, et peaksime kindlasti
arendama piirkondlikku koostööd.
Varasemale heale koostööle tuginedes
tahame seda edasi arendada ning seeläbi värskendada omavalitsusliidu tegevust. Senisest rohkem tähelepanu
peaks liit pöörama ühishuvide esindamisele, piirkondade vajadustele ning
muutunud majandusolukorras liikmeid
puudutavatele sotsiaalmajanduslikele
küsimustele.

Kas tuleb ka muudatusi vallavalitsuse töös?
Koalitsiooni lubas, et vallavanem leitakse konkursiga – oleme asunud seda
lubadust täitma. Konkurss on välja
kuulutatud.

Tarvis on üle vaadata vallavalitsuse senine struktuur, et tööjaotus oleks
efektiivsem.
Arutatud on palgata puhkusepäevade
küsimust. Nõustun sellega, et asutuse
korralikuks funktsioneerimiseks peavad inimesed seal korrapäraselt oma
tööülesandeid täitma. Paraku näitab
palgata puhkusepäevade andmine, et
töö, eriti just lasteasutustes, kipub samal ajal kannatama. Ühelt poolt pigistab rahaliste vahendite nappus ja teiselt
poolt kannatab töö kvaliteet.
Siiani on eelarve täitmine olnud hea.
Kui see ka lähikuudel nii peaks jätkuma, kaalume lisaeelarvega selle küsimuse lahendamist.

Millisena näete järgmisi ülesandeid?
Eelseisvast. Ees on valla 2011. aasta
eelarve koostamine. Tähelepanuta ei
saa jätta arendustegevusega seonduvat.
Tuleb maksimaalselt ära kasutada EL
struktuuritoetuste vahendid. Selles on
meile abiks välispartnerid. Sel sügisel
avanevad mitmed piiriülesed koostööprogrammid.
Välissuhtlusest peaksime üle vaatama need arengud ja soovid, kuhu
tahame välja jõuda. Paraku ei suuda
me kõikide suundadega tegeleda, tu-

leb teha valik. Leian, et välissuhtlusest peab kasu saama terve kogukond
ja siin on võimalused ka kolmandale
sektorile.
Oleme andnud nõusoleku SA Tartu
Kiirabile oma hoone väljaehitamiseks.
See on minu arvates oluline samm
sotsiaalvaldkonna teenuste parandamisel.
Tähelepanu ja eelarvelisi vahendeid
vajavad veel kodanike turvalisusega
seotud küsimused.
Väljakutseks vallavolikogule ja vallavalitsusele on aga ettevõtluskeskonna atraktiivsemaks muutmine. Sellega
seondub ka Otepää kodanikuks olemine – meil on vaja tegeleda nii turunduse kui mainekujundusega kompleksselt, et tuleks rohkem inimesi siia
elama ja töötama ning noored leiaksid
tee tagasi.
Plaanis on ka aktiviseerida külade
elu ja algatada külavanemate valimine. Soovime külade esindajad kaasata vallaelu arengute otsustusprotsessi. Ootame samuti noorte osalust ning
kaasalöömist kogukonna elus.
Loomulikult on need kavatsused vaid
väike osa sellest, mida soovime teha.
Usun, et eelpool kajastatud plaanid
saavad tegelikkuseks. Soovin kõigile
vallaelanikele ilusat sügist ja edu kõigis tegemistes!

Laste vähesus tekitab kohalikele omavalitsustele peamurdmist üle kogu Eesti.
Otepää vald on asunud lahendama laste
vähesusest tingitud probleeme hariduskorralduses, koostades haridusvõrgustiku
arengukava. Täpsustunud on ka arengukava valmimise aeg – 2010. aasta detsembri
lõpp.
Otepää valla haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 aitab teha MTÜ Koolitus- ja
nõustamiskeskus Hared.
“Haridusvõrgustiku arengukava koostamisel võtame arvesse kõikide huvigruppide
− vallaelanike, lastevanemate, pedagoogide ja haridusjuhtide seisukohti,” ütles
abivallavanem Merlin Müür. “Arengukava
koostamisprotsessis selgub, kas ja milliseid
muutusi on valla hariduskorralduses vaja.”
Arengukava koostamise ajal intervjueeritakse haridusasutuste juhte, viiakse
läbi õpilaste, koolieelsete lasteasutuste ja
koolide lapsevanemate ja haridustöötajate
üldkoosolekut, avalikke seminare jne.
Ootame kõikide huviliste ettepanekuid
ja ideid haridusvõrgustiku arengukava
koostamisel!
Täiendav info: Merlin Müür, tel. 5303
3032, Merlin@otepaa.ee.
MONIKA OTROKOVA

Valga maakond – 90
Sellel aastal täitub Valga maakonna
taasloomisest 90. aastat. Selle sündmuse
tähistamiseks on Valga Maavalitsus planeerinud mitmeid üritusi:
10. septembril toimub juubelikontsert,
kus koostöös MTÜ-dega tutvustatakse
omavalitsuste etlejaid.
Üritus on kõigile tasuta. Otepäält viib
tervituse maakonna elanikele Pühajärve
Puhkpilliorkester.
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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

27. august 2010

www.otepaa.ee

Tööinspektsioon pakub
Tartus tasuta koolitusi

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
18.08.2010

Otsustati toetada loa andmist Lutsusoo
kinnistu omandamiseks Sergei Ugeri
poolt.
Kehtestati Vidrike külas asuvate Laasi ja
Väike Laasi kinnistute ning lähiümbruse
detailplaneering.
Kehtestati kaurutootsi vallas asuva Oriko
kinnistu detailplaneering.
Anti luba riigihanke “Pühajärve põhikooli
katlamaja kütteõli ostmine” korraldamiseks.
A nt i luba r i ig i ha nke “Otepää
Vallavalitsuse sõiduauto kasutusrent” korraldamiseks.
Anti luba riigihanke “Otepää Vallavalitsuse koopiamasina rendi- ja hooldusteenuse
ostmine” korraldamiseks.
Seati hoonestusõigus SA Tartu Kiirabi
kasuks.
Eraldati raha reservfondist SA Otepää
Spordirajatised katuse ja fassaadi remondiks
ning küttekulude katteks ja Otepää vallavalitsuse katuse remondiks.
Kinnitati Otepää valla üldhariduskoolides 2010/2011 õppeaastal 1. klassi klassikomplektide arv.
Kuulutati välja konkurss vallavanema
leidmiseks.
Kinnitati vallavolikogu delegatsiooni
koosseis reisiks Ekerösse.

Otepää Vallavolikogu kuulutab välja
KONKURSI

vallavanema
kandidaadi leidmiseks
Nõuded kandidaadile:
- kõrgharidus (soovitavalt majandus- või
õigusalane),
- hea arvutikasutamise oskus,
- hea suhtlemisoskus,
- väga hea eesti keele oskus.
Kandidaadile tuleb kasuks:
- meeskonnatöö kogemus, organiseerimisvõime, suur pingetaluvus,
- kohalike olude tundmine,
- eelnev avaliku teenistuse kogemus,
- võõrkeelte oskus.
Kandideerimisdokumendid:
1.kirjalik avaldus,
2.CV, sh töö- või teenistuskäik,
3.kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
4.omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses
sätestatud nõuetele,
5.konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Kandideerimisdokumendid esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga ”VALLAVANEMA KONKURSS” Otepää
Vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, Otepää vald,
67405 Valgamaa hiljemalt
10. septembriks 2010.a kell 16.00.
Info: telefonil 76 64803; e-post: vald@otepaa.ee

Otepää vallavalitsuses
11.08.2010

Anti Eesti Ujumisliidule luba korraldada
Otepää Valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Otepää Pühajärve rand 20.08.10
kell 12.30 – 17.30 XX Eesti avaveeujumise
lahtised meistrivõistlused.
Anti MTÜ Otepää AMSile luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil J.
Hurda 5 esisel platsil ja Jaani, Tähe, Hurda
tänaval 02.10.2010.a ajavahemikul 09.0015.00 avalik üritus Aianduse sügislaat.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ühe taotluse esitanud füüsiline isik.
Rahuldati hajaasutuse veeprogrammi 5
taotlust ja jäeti rahuldamata 4 taotlust.
Vä ljast at i k irja l ik nõusolek Olga
Mironovale abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Männi
tn.
Väljastati OÜle Jaotusvõrk kasutusluba
Kaga alajaama 0,4kV maakaabelliinide ja
liitumiskilpide ehituseks seoses Kaga maaüksuse liitumisega Nüpli külas Otepää vallas.
Väljastati OÜle Jaotusvõrk Lõnga alajaama 0,4kV maakaabelliinide ja liitumiskilpide ehituseks seoses Ruusamäe maaüksuse
liitumisega Pilkuse külas Otepää vallas.
Väljastati Äärmusliku Spordi ASle ehitusluba vee-ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitamiseks Kuutsemäe maaüksusel Arula
külas.
Peeti võimalikuks moodustada Õuna tn
7 katastriüksuse, kinnistu registriosa piires
uued katastriüksused ja kinnistud.
Peeti võimalikuks moodustada Pühajärve
puidutööstuse katastriüksuse, Voki katlamaja katastriüksuse, Kaalukoja katastriüksuse, Pühajärve masinaühistu katastriüksuse
ja Vatu katastriüksuse piires uued katastriüksused ja kinnistud ning määrata uued lähiaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt.
Määrati projekteerimistingimused ASle
Otepää Veevärk Otepää jäätmejaama ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Kastolatsi
küla, Otepää vald Otepää reoveepuhasti
maaüksus.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallas Otepää külas asuva
Rukkimäe kinnistu detailplaneering.

Valminud on uus Otepää
valla arengukava 2010-2020
Arengukava avalik väljapanek toimub vallavalitsuse
kodulehel kuni 10. septembrini. Sel ajal on kõigil
soovijatel võimalik teha ettepanekuid ja avaldada
arvamust arengukava suhtes.
Arengukava avalik arutelu toimub 13. septembril
kell 17.00 Otepää Vallavalitsuses.
Palume ettepanekud saata kirjalikult e-posti aadressile vald@otepaa.ee
Arengukava asub: www.otepaa.ee → Areng ja planeerimine → Arengukavad. (Otselink: http://www.
otepaa.ee/failid/arengukava2020.pdf).
Täiendav info: Merlin Müür, 5303 3032.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

PLANEERINGUD
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Otepää külas asuva Rukkimäe
kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on kehtiva Rukkimäe kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja
ehitusõiguste laiendamine, ehitatava motellihoone
juurdeehituseks, majandushoone ja kuue puhkemaja
ehitamiseks ning paadisilla, pargipaviljoni, jalgteede
ja terviseradade rajamine. Planeeritava ala suurus on
3 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.
septembrist 2010 kuni 17. septembrini 2010. Planeering
on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla
veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku
ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute
kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele
üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13,
Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb lisada
oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.
Otepää Vallavalitsus korraldab Nüpli küla PoslovitsaSoo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu
lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Tööinspektsioon korraldab Tartus tasuta koolitusi
väikeettevõtete juhtidele ja töökeskkonnaspetsialistidele. Koolituse eesmärgiks on anda tööks
vajalikke täiendavaid töökeskkonnaalaseid teadmisi
ja oskusi.
Täpsem info ja regitreerimine tööinspektsiooni
kodulehel aadressil: www.ti.ee.
Väikeettevõtete juhtide koolitus on mõeldud kuni
50 töötajaga ettevõtete juhtidele, kes täidavad ise
ka töökeskkonnaspetsialisti kohustusi. Koolitusel
käsitletakse tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid käsitlevaid teemasid. Koolitus toimub kolmel
päeval Tartus ning registreerimine algab 16. septembri hommikul.

Otepää valla üldplaneeringu teemaline rubriik
Otepää Teatajas
Otepää vallavalitsus kuulutas välja lihtsustatud riigihanke “Otepää valla üldplaneeringu koostamise
konsulteerimine kooskõlastuste etapil”. Laekus 5
pakkumist, edukaimaks tunnistati Hendrikson ja
Ko pakkumine summas 110 400 krooni.
Hendrikson & Ko aitab süstematiseerida ja analüüsida tehtud ettepanekuid ning viia muudatused üldplaneeringusse sisse. Eesmärk on kooskõlastada üldplaneering erinevate ametiasutustega ja esitada vastuvõtmiseks Otepää vallavolikogule.
Abivallavanema Andres Arikese sõnul toimus ülplaneeringu teemadel ka kohtumine maaomanikke
ühendava MTÜ-ga Jätkusuutlik Otepää. “MTÜ
Jätkusuutlik Otepää tegi vallavalitsusele ettepaneku algatada avalik diskussioon üldplaneeringu teemadel,” rääkis Andres Arike. “Teemegi seda Otepää
Teataja vahendusel, kus kõigil on võimalik arvamust
avaldada ja saada oma küsimustele vastused.”
Vallavalitsuse juurde moodustatakse ka vastav
juhtgrupp, mille eesmärgiks on kaardistada kõigi
osapoolte huve ning olla vallavalitsusele nõuandjaks
üldplaneeringu küsimustes. Juhtgruppi hakkavad
kuuluma kõigi huvigruppide esindajad.
Otepää valla üldplaneeringu rubriik, kus vallavalitsus annab ülevaate tehtud ettepanekutest, hakkab
ilmuma alates järgmisest Otepää Teatajast. Samuti
on alates 10. septembrist võimalik avaldada oma
arvamust üldplaneeringu teemadel valla kodulehel
www.otepaa.ee foorumis.

AMETLIK INFO
17.08.2010
Koormati vallale kuuluvat maaüksust (Alajaama
reoveepuhasti) seades isikliku kasutusõiguse Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
19.08.2010
Väljastati sõidukikaart FIE Raido Käärile.
Määrati kultuuriürituse korraldamise toetus Kastolatsi
Külaseltsile summas 1000 krooni.
Määrati projekteerimistingimused Gaia maaüksusele Truuta külas spordi- ja vabaajakeskuse ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba käsitöömaja püstitamiseks Gaia
maaüksusele Truuta külas.
Anti luba OÜle Adasti korraldada 18.08.2010 avalik
üritus (Öörännak).
Maksti vallakodanikule kutsehaiguse hüvitist.

Arutati Otepää valla jätkamist Valgamaa Omavalitsuste Liidus
16. augustil toimus vallavalitsuses kohtumine
Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) juhatuse
esimehe Madis Grossiga. Arutati Otepää valla
jätkamist VOL tegevuses.
Vallavolikogu istungil juunikuus otsustati
alustada läbirääkimisi Otepää valla osalemiseks
Valgamaa Omavalitsuste Liidus. Selleks moodustati vastav komisjon, mille esindajad kohtumisel
ka osalesid.
VOL juhatuse esimees Madis Gross andis
ülevaate VOL tegevusest, hetkeseisust ja
eelarvest. Arutati, milline osa võiks olla Otepää
vallal liidu tegevuses. Leiti, et edaspidi peaks
rohkem tähelepanu pöörama piirkondadele, nii
et maakonna tõmbekeskused oleksid rohkem
otsustusprotsessi kaasatud. Samuti õeldi välja
mõte, et omavalitsuste liit peaks senisest rohkem
koondama omavalitsuste soove ja ettepanekuid
ning suhtluses riigiga edastama omavalitsuste
seisukohti.
“Meil on olnud väga hea koostöö haridusalastes küsimustes, teised valdkonnad on jäänud
kahjuks tagaplaanile,” selgitas volikogu esimees
Aivar Nigol. “Soovime kindlasti jätkata koostööd,
kuid tahame, et see oleks tõhusam ja rohkem
Otepää huve arvestav.”
Koosolekul lepiti kokku, et jätkatakse kõigi eelnevate tegevustega kuni Otepää valla otsuseni
uuesti VOL-i astumise või mitteastumise kohta.
Sellekohane otsus tehakse volikogus hiljemalt
oktoobrikuuks.

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

arutelu reedel, 03. septembril kell 15.00.
Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkemajade rajamise ja ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkuse
väljaselgitamine ning avaliku kasutusega supluskoha
maa-ala määramine.

Teade

Otepää Vallavalitsus korraldab Nüpli küla Setanta ja
Hotell Kolga-Oru kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu
reedel, 03. septembril kell 16.00.
Detailplaneeringu eesmärgiks on majutushoone ümberehitamise ja kinnistute liitmise võimalikkuse väljaselgitamine.

Puud garanteeritakse vaid kõige KIIREMATELE!
Info: Urmas Kuldmaa 506 4991

Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Vidrike külas
asuvate Laasi ja Väike-Laasi kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu.
Planeering annab õiguse Laasi kinnistu jagamiseks ning
kuue elamukrundi moodustamiseks. Planeeringuga
lahendatakse põhilised arhitektuursed nõuded, ligipääsud ja tehnovõrkude paiknemine.
Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Kaurutootsi
külas asuva Oriko kinnistu detailplaneeringu.
Planeering annab õiguse Oriko kinnistu jagamiseks,
kahe elamukrundi, kahe maatulundusmaa ja liiklusmaa
moodustamiseks. Planeeringuga lahendatakse põhilised arhitektuursed nõuded, ligipääsud ja tehnovõrkude
paiknemine.

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

Seoses tormikahjustustega Linnamäel pakub
Otepää Vallavalitsus soovijatele tasuta küttepuid (kuusk). Puud tuleb ise ära vedada ja
oksad ära koristada.

Teade
Alates 30.08-03.09.2010 teostab Otepää Veevärk
soojaveetrassi vahetust Munamäe tänaval.
Sellega soeses on liiklus antud teelõigul Tehvandi
tn - Lipuväljak piiratud.
Palume vabandust ebamugevuste pärast!
Teade
Otepää AMS-i MAHLAPUNKT alustab tööd
Otepää AMS-i majas J.Hurda 5.
Registreerimine telefonil 7655 765

SÜNNID
Minna Mari Kangur
Lenna Mari Kangur

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.

31. juulil
31. juulil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 10. septembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää vald maksab
ranitsatoetust esimesse klassi minejatele
Otepää Vallavalitsus maksab alates 1.
septembrist esimesse klassi minevatele
õpilastele 1000 krooni suurust koolimineku toetust, ehk nn “ranitsatoetust”.
Ranitsatoetust maksakse Otepää valla
elanikuna registreeritud ja 2010. aasta
septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele. Mujal
valdades kooli minevatele Otepää valla
kodanikele toetust ei maksta.
Lastevanematel tuleb vastav avaldus
viia klassijuhataja kätte. Koolid edastavad
avalduse vallavalitsusele.
Kokku läheb hetkel teadaolevate andmete kohaselt Otepää valla koolides esimesse klassi 39 last, Otepää Gümnaasiumisse
32 last ja Pühajärve Põhikooli 7 last.
MONIKA OTROKOVA

Uue koolibussi marsruudi paika panemine
Lp. vallakodanikud, kes soovivad algaval
õppeaastal kasutada koolibussi teenuseid!
Palume teil esitada vastavasisuline
avaldus Otepää vallavalitsusele hiljemalt
31. augustiks. Avaldusele palume märkida:
- peatus või asukoht, kust soovitakse bussi
peale tulla;
- kool, kuhu soovitakse jõuda;
- laste arv peres, palju lapsi on ühest
perest bussile minemas.
Avaldused palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee või tuua kohale Lipuväljak 13 sekretäri kätte.
Otepää vallavalitsus

Teade
29. augustil kell 11.00 on Otepää
Maarja kirikus leeriõnnistamise jumalateenistus armulauaga.

Noortekeskuselt
Otepää Noortekeskus otsib asendajat
lapsehoolduspuhkusel viibiva Noortekeskuse juhataja asendaja leidmiseks. Tööle
asumine aeg: 15. September 2010.
Täiendav info: Sirje Ginter 765 5212;
5303 3035; sirje.ginter@otepaa.ee.

25.august - 15. september Otepää
Noortekeskus puhkusel.

S

Ohutult kooli ja koju!

uve viimase päeva õhtu. Riidepuul ripub
triigitud valge särk. Nurgas seisab koolikott, milles on pliiatsid, vihikud ja värvid.
Laua peal vaasis ootavad lilled. Olen ammu
voodis, kuid und ei tule. Magamise asemel kujutan ette järgmise päeva kooliminekut, kui esimest
korda elus kingin lilled oma esimesele klassijuhatajale. Päev, mis paljudele on alanud sarnaselt. 1.
september on jätkuvalt tähtis päev, sest kooliteed
alustavad meie lapsed ja lapselapsed.
Politseile tähendab teadmistepäev traditsiooniliselt koolimajade juures liiklusturvalisuse
tagamist. Kahjuks torkab aga aastast aastasse
silma, et kui septembrikuu esimesel päeval on
sõidukijuhid liikluses kõik tähelepanelikud ja
viisakad, siis nädal hiljem kipub see kuidagi
ära ununema. Viisakus liikluses peaks olema sama elementaarne kui tänamine. Miks
me selle sageli unustame? Liiklusõnnetuste
analüüsist lähtub, et lastel puuduvad liiklusharjumused, mis oleksid kooskõlas ohutu liiklemise põhimõtetega. Kindlasti saavad siinkohal suure töö ära teha lapsevanemad ja loomulikult sõidukijuhid oma tähelepanelikkusega.
Aastatega ei ole liikluses põhitõed palju muutunud ning praegu neid üle korrates võiksime
me mõelda sellele, kas lapsevanematena oleme
enda poolt kõik selleks teinud, et koolitee meie
lastele oleks tõesti ohutu.
Tark jalakäija ei tekita ohtu endale ega teistele, kui ta:
- varub aega ja ei torma,
- on tähelepanelik ja ettevaatlik,
- õpib ära liiklusmärkide tähendused,
- pimedal ajal kannab vähemalt ühte helkurit, mille riputab külje peale vähemalt
põlve kõrgusele,
- maal, kus ei ole kõnniteid, kõnnib alati
maantee vasakul teepeenral,
- käib kõnnitee parempoolsel poolel ja jälgib liiklusmärke ja valgusfoore,
- ületab teed ainult selleks ettenähtud kohas,
- enne sõidutee ületamist vaatab mitu korda vasakule ja paremale,
- ei jookse üle sõidutee,
-ei jää sõiduteele asjatult seisma,
- bussi pealt maha tulekul läheb üle tee alles siis, kui buss on ära sõitnud,
- ei mängi sõidu- ega kõnniteel,
- on teistele heaks eeskujuks.

Jalgrattaga kooli
Jalgratas on muidugi sobiv sõiduvahend koolis
käimiseks kuid ka selle jaoks on reeglid liikluseeskirjas. Soovitame jalgratturil kanda peas
kaitsekiivrit. Kiiver ei hoia küll õnnetust ära,
kuid kaitseb lapse pead õnnetuse või kukkumise korral. Mopeedi- ja rollerijuhil on kaitsekiivri kandmine aga kohustuslik.
Sageli unustatakse jalgrattaga liigeldes kõige

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.

Otepää Kultuurikeskuses – KINO kuu igal neljapäeval kell 20.00.
Pilet 25,Austatud vanaemad ja vanaisad.
Olete oodatud tähistama vanavanemate päeva 11. septembril
kell 13.00 Otepää Kultuurikeskusesse.
Päeva juhib Jüri Aarma.

elementaarsemad liiklusreeglid – jalgrattaga
sõidetakse kõnniteel, segades ja ohustades jalakäijaid; tänava ületamiseks ülekäigurajal ei
viitsita jalgrattalt maha tulla ja sõidetakse ootamatult teed ületama. Siinjuures tasuks meelde jätta, et autojuht ei oska sellega arvestada,
sest tema tähelepanu ülekäiguraja läheduses
on suunatud jalakäijatele, kes liiguvad aeglaselt ja on varem märgatavad.
Jalgrattur on samuti juht ja peab täitma liikluseeskirju. Kuna jalgrattal puuduvad suunatuled, tuleb teistele liiklejatele, just autojuhtidele,
anda käega märku tehtava manöövri suunast.
Nii teeb jalgrattur ennast liikluses arusaadavaks ja nii on ohutu ka ratturile enesele.

Otepää valla
spordipäev
11. septembril 2010 Kääriku
staadionil.
Kavas 100 m ja 1000 m jooks,
kaugushüpe,
kuulitõuge ja odavise.
Autasustatakse koondarvestuse
paremaid (arvesse läheb 3 parema
ala kohapunktid). Eraldi arvestus
veteranidele (40 aastat ja vanemad).
Lastele (kuni 12 aastat) 60 m jooks
ja kaugushüpe.

24. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel BLACK & WHITE. Tantsuõpetaja Veiko
Ratase juhendamisel õpime rumbasamme. Pääse 50.-

Otepää Gümnaasiumi
2010./2011. õppeaasta avaaktus toimub
kolmapäe-val, 1. septembril kell 9.00.

Otepää Muusikakooli
AKTUS
1. septembril kell 12.00 I-VII klassi õpilastele,
8. septembril kell 18.00 muusikalise eelkooli lastele
ja nende vanematele.

Võimalik tagajärg
Ülalmainitud reeglite rikkumise korral on
seadusandja ette näinud ka karistuse nii jalakäijale kui ka jalgratturile.
Lõpetuseks kutsume üles nii lapsevanemaid
kui teisi täiskasvanuid liikluses eeskuju näitama ning liikluskultuuri tõstma. On ju lapsed
väga emotsionaalsed ja vastuvõtlikud - matkides ümbritsevate inimeste käitumist ja tegevust, omandavad nad harjumused, mis tihti
jäävad püsima kogu eluks. See aga tähendab,
et eeskujuliku liikluskultuuriga me kujundame
ka lastes õiged liiklemisharjumused, mis on
liikluseeskirja täitmise aluseks.

Ja veel…
Samuti peaks lapsevanem selgitama, et kooli
kaasa võetakse ainult vajaminevaid esemeid,
koduvõtmeid ja mobiiltelefone järelvalveta jätta ei tohi ning parim on mobiiltelefoni ja võtmeid hoida kindlalt suletavas taskus, kotis lukustatud sahtlis või kaelapaela küljes, ent riiete
all. Kindlasti tuleb lastele meelde tuletada, et
koju ei kutsuta juhututtavaid ega võõraid.
Ohutut liiklemist ja turvalist kooliteed!
Ülemkonstaabel JAANUS KOKKONEN,
Lõuna Prefektuuri Otepää konstaablijaoskonna
piirkonnavanem

Orienteerumismäng ”Leia Valgamaa...!”
Reedel, 3. septembril kell
12.00. Stardipaigad: Valga
linnas – raamatukogu esine
parkla; Tõrva linnas – kultuurimaja parkla, Männiku
5; Sangastes – vallavalitsuse kõrval olev parkla.
Stardipaik avatud ja numbrite kättesaamine alates
kella 11.00.
Orienteerumismänguga
(jalgrattasõiduga) tutvustatakse Valgamaad
ja üheskoos liikumisega tähistatakseda maakonna sünnipäeva. Valgamaa koolide, klasside, spordiklubide, sõpruskondade, tuttavate jne. kolmeliikmelised võistkonnad peavad
leidma kontrollpunktid ja täitma seal erinevaid ülesandeid. Kontrollpunktid tuleb läbida
etteantud järjekorras. Distants on umbes 20

KULTUURIÜRITUSED

km. Võistkondadel on raja läbimiseks aega 4 tundi.
Kõik võistkonna liikmed peavad läbima kontrollpunktid.
Rattaga tuleb sõita teede parempoolses servas või kergliiklusteel
ja täita kõiki liikluseeskirja nõudeid! Kiivri kandmine on kohustuslik, ilma selleta kedagi starti
ei lubata!
Autasustatakse kolme parimat
võistkonda. Eriauhinnad kõigi stardipaikade
parimatele.
Registreerimine toimub kuni 02.09.2010a.
kella 15.00, e-maili aadressil: info@valgamv.
ee või tel, 766 611.1 Osavõtumaksu ei ole.
Lisainformatsioon: Kaja Mõts tel, 766 6145
või 5301 0621, www.valgamv.ee.
Korraldaja – Valga Maavalitsus

L

apsevanematel palume lapse soovi alustada õpinguid
Otepää Muusikakoolis kinnitada avalduse esitamisega
17.-27. augustil kell 10.00-17.00. Avalduse blankette saab
muusikakoolist. Kaasa võtta lapse ja lapsevanema isikukood.
Väljaspool Otepää valda elavate laste puhul on koos
avalduse esitamisega vajalik elukohajärgse valla garantiikirja esitamine muusikakooli tegevuskulu tasumise kohta
õpilaskoha eest.

Õ

pilastel ja lastevanematel, kes ei soovi jätkata õpinguid
Otepää Muusikakoolis, palume üle vaadata hilisemate
arusaamatuste vältimiseks Otepää Vallavalitsuse määrus
nr 2-6-5 ”Otepää muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise,
koolist lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord.
§ 5 Koolist lahkumine ja väljaarvamine
(1) Õppur arvatakse kooli nimekirjast välja õppeastme
(eelkooli) ja kooli lõpetamisel, kooli algatusel või õppuri
(täiskasvanu) või tema seadusliku esindaja avalduse alusel.
(2) Õppuri väljaarvamine kooli algatusel toimub:
1) mitterahuldavate õpitulemuste korral
2) kooli kodukorra või üldtunnustatud käitumisnormide
rikkumise tõttu
3) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumisel ühe kuu vältel
4) õppetasu maksmata jätmisel kolme kuu vältel
5) elama asumisel väljapoole Otepää valda või kui õppuri
elukohajärgse omavalitsusega ei saavutata kokkulepet
õpilaskoha maksumuse tasumise osas.
(3) Õppuri väljaarvamine kooli algatusel toimub vastavalt
õppenõukogu otsusele, mis vormistatakse direktori käskkirjaga. Otsusest informeeritaks õppurit ja lapsevanemat või
seadusjärgset esindajat kirjalikult ühe nädala jooksul.
(4) Õppuri või tema seadusliku esindaja soovil koolist lahkumise aluseks on õppuri seadusliku esindaja avaldus,
mis esitatakse kooli direktorile hiljemalt 10 päeva enne lahkumist ja selles märgitakse õppuri koolist lahkumise põhjus
ja aeg.
(5) Koolist lahkumine õppuri või tema seadusliku esindaja
soovil on üldjuhul mõeldav õppeaasta lõpus.
(6) Koolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu muusikakoolist lahkumise kuu eest kaasa arvatud.
(7) Kool on kohustatud andma koolist lahkuvale õppurile
tema soovil kaasa koopia individuaal(töö)plaanist ja tunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud
õppeveerandite hinded.

Pühajärve Põhikooli 2010./2011. õppeaasta
avaaktus toimub 1. septembril kell 10.00.
Pühajärve Põhikooli 1. klassi õpilased
1.Liisa Mari Eensalu
2.Kaisa Jakobi
3.Andreas Kiivit
4.Romet Lohk
5.Sofia Nämi
6.Gen-Marten Paul
7.Elisabeth Marleen Peterson

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Algus NÕUNI PUHKEALA
rajamisele sai tehtud!

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
05.08.2010:

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust
ja jäeti rahuldamata 1 taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Otsustamise
üldpõhimõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid
alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt
majapidamises elavad jäätmevaldajad lugeda
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
Anti kaks toetust a´ 400 krooni ja kaks toetust
a´300 krooni kooli lõpetamise puhul, üks matusetoetus 2000 krooni, üks toetus puudega lapse
teraapiaks 3960 krooni ja üks retseptiravimite
toetus 368 krooni.
Kooskõlastati Põrgumäe kinnistule Päidla
külas rajatava puurkaevu asukoht.
Väljastati ehitusluba Kaasiku kinnistul Nõuni
külas asuva korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Ü.L-ile Nõuni külas
Raudsepa kinnistul salvkaevu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek I.O-ile Atra külas
Mäeotsa kinnistul salvkaevu rekonstrueerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused T-T OÜle Neeruti külas Mäe-Piiri kinnistule taluhoone
projekteerimiseks.
Väljastati kaeveluba AS T-E-ile Palupera külas
kaablitrassi kaevamiseks Otepää-Rõngu 10kV
õhuliini rekonstrueerimisel maakaabelliiniks.
Väljastati ehitusluba Palupera vallavalitsusele Vallamaja kinnistul asuva hoone katuse
rekonstrueerimiseks. Ehitusluba vajalik
Hellenurme kultuurimaja Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses
osalemiseks.
Väljastati projekteerimistingimused U.L-ile
Lutike külas Vana-Tuuliku kinnistule taluhoone
projekteerimiseks.

Palupera vallavalitsuses
13.08.2010:

Anti kaks toetust paljulapselisele perele kooliaasta alguseks kogusummas 900 krooni (100
krooni koolilaps), üks ühekordne toetus 300
krooni ja üks kooliminekutoetus 1.klassi astujale
1000 krooni.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse
korraldus nr 1-1/79 (18.05.2010) „Miti maastikukaitseala kohaliku kaitse alla võtmine, kaitseeeskirja ja välispiiride kirjelduste eelnõu kinnitamine“.
Väljastati ehitusluba U.L-le Lutike külas VanaTuuliku kinnistule taluhoone ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Räbi
külas Kraavi 10/04kV mastalajaama ja 0,4kVF1
maakaabelliini ehitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le Neeruti külas
Valgjärve-Jennuda 10kV õhuliini rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Hellenurme kergliiklusteed teenindavatele rajatistele.
Väljastati kasutusluba Palu puhkepaviljoni
teenindavatele rajatistele.
Väljastati kasutusluba Mõisa pargi ja Hellenurme viilhalli kinnistu puhkerajatistele.
Väljastati projekteerimistingimused Päidla
külas Põrgumäe kinnistule veehaarde puurkaevu rajamiseks.

Öörännak 18.-19. septembril 2010
Öörännak on mäng, mis sobib igas vanuses
inimestele, kes otsivad enda ellu adrenaliini ning
põnevust. Mäng toimub Otepää ning Palupera
vallas asuvatel aladel. Mängu eesmärgiks on läbida
kõndides enda valitud pikkusega rada Otepäält
Hellenurmeni teenides selle käigus võimalikult
palju punkte.
Öörännaku teeb huvitavaks just see, et raja
läbimisel tuleb kaasaantud kaardi abil läbida
punkte, kus toimuvad põnevad ja pingetpakkuvad
mängud. Kuigi kogu mäng on üles ehitatud võistluse
baasil, tuleb meelde jätta, et tähtis pole võit vaid
osavõtt.
Uuri lähemalt meie koduleheküljelt: http://www.
adasti.eu/rannakud.

P

alupera vald koos partneri MTÜ Nõuni Loodusja Arenduskeskusega alustas 2010. aastal eelnevalt planeeritud Nõuni puhkeala rajamisega.
Kavandatud ehitistest alustati järveäärse ujumiskoha
rajamisega, mis loob esmavajaliku ligipääsu kaunile
Nõuni järvele avalikult kasutatavalt rannajoonelt.
Edukateks töövõtjateks läbi hangete said OÜ Maheri Ehitus alltöövõtjaga Paadisildade OÜ (ujuvsild,
451 000 krooni), Vahto Sikk Vahi talu (hooldetööd, 76
000 krooni), Pinnasetööde OÜ (juurdepääsutee, 101
000 krooni), AS MEHKA (trimmer, 9 000 krooni), EOMAP Kaubanduse AS (2 infostendi, 20 000 krooni) ja
liiklusmärkide tootja Ants Helinurme Töötuba (2 000
krooni).
Projekt, mille lõpptähtaeg võis ulatuda novembrikuuni, sai valmis planeeritud tööde osas augustikuu
lõpuks 2010. Rahastajateks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (585 000krooni) ja kohalik omavalitsus
(74 000 krooni). Suvekuumuses ja jahutavas järvevees
osales paljaid abikäsi ja -jalgu mitukümmend paari,
kellele kõigile kuuluvad tänusõnad!
Kulutusi tehti alljärgnevalt: trimmer-võsalõikuri
soetamine edasisteks hooldetöödeks, maa-alal võsa
ja puude raie vaate avamiseks järvele, supluskoha
veetaimedest puhastamine ja täiendava liiva vedu
ujuvsilla sisealale ning kaldaalale, ujuvsilla ehitus,
infostendide ja liiklusmärkide valmistamine ning
paigaldus, lõkkekoha rajamine ja juurdepääsutee ehitus. Aktiivselt osalesid objekti töönõupidamistel ka
partneriks olnud MTÜ liikmed. Järvevee nautijad kippusid ujumiskohale sooja suvega end karastama juba
varakult, enne veel kui ohtlikud betoonankrud olid
sügavale järvepõhja uputatud. Rohkelt tuli selgitusi
jagada, mis veel tegemist nõuab. On ju inimlik soov
ruttu ja palju korda saata, kuid selle aasta võimalused
olid just sellised, nagu vallaeelarve ja finantseerimisleping lubasid.
Hoiatavad sildid vettehüpete keelust jm jäävad siiski
meid hoiatama järgnevatel aastatel. Ujuvsilla välised
betoonankrud hoiavad silda paigal ja on veepõhjas

nähtavad, kuid arvestama peab nendega kindlasti
vetteminemisel ja paadiga randumisel. Selle aasta
tööde lahendusse ei mahtunud ka jätkuprojektide
ideed – süvendada ja puhastada ujuvsillast väljapoole jäävat veepõhja, lisaliiva vedu sinna, ujuvsillale
võimalik pikendus, välikäimla rajamine, kooskõlastusteni jõudmine vastavate ametiasutustega jpm on
järgmiste projektide ja nende autorite tööpõld. Nõuni
järve madal kaldaala sai projektiväliselt juba sel aastal
mudast puhastatud ja süvendatud nii, et see oleks ka
väikelastele ohutu. Jääme lootma, et järgmisel suvel
on uus ujumiskoht rohkelt kasutatav, et ka veetaimestiku uus teke saab takistatud. Eks iga rajatud ja kasutatav objekt vajab edaspidigi pidevat hoolt ja kulu, et
loodut säilitada.
Kasutagem ja hoidkem puhkeala, takistagem lõhkujaid-reostajaid ja parkigem oma sõiduk ikka vaid
parklasse! Kõiki partnereid ja puhkeala nautijaid ootavad projekti autorid 28. augusti õhtul Nõuni puhkealale päikeseloojangukontserdile (loe vastavat kutset
kõrval!).
TERJE KORSS, Palupera vallavanem

OLETE OODATUD laupäeval,

28. augustil algusega kell 20
Nõuni endise koolimaja randa, Nõuni
uuele puhkealale
PÄIKESELOOJANGUKONTSERDILE
Mõnusat kitarrimuuskat lõkketulede
kumas pakuvad Priit ja Peep Peterson.
Võta mugav istumisalune ise kaasa.
Vahvamale toolile, pingile jne. eriauhind.
Vihma korral
toimub kontsert kultuurimajas.

Palupera vallas pakutavad
toetused algaval kooliaastal:
Kooliminekutoetus 1. klassi astujale (ranitsatoetus) 1000 krooni lapsevanema avalduse
alusel.
Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta
alguse puhul (peres vähemalt 4 õppeasutuse
päevases vormis õppivat last) 100 krooni lapse
kohta avalduse esitamisel.
Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilase toetus
2 korda õppeaastal koolitõendi ja avalduse esitamise alusel 600 krooni kord.
Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi
õppuritele. Ainult Palupera Põhikoolis õppivatele
põhikooli õppuritele, teistes põhikoolides ei
kompenseerita, kuna ei kasuta elukohajärgset
kooli (1.-9. kl) ja kui elukohajärgsest asulast on
organiseeritud õpilastransport. Sõidupiletite
aruande alusel.
Kooli lõpetamise toetus (põhikool, gümnaasium, kõrgkool) lõputunnistuse koopia ja avalduse
alusel – põhikool 300 krooni, gümnaasium ja
kutseõppeasutus 400 krooni, kõrgkool 500
krooni.
„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda“
saab lugeda ja tutvuda ka valla kodulehel www.
palupera.ee.

Estraadikava „Muhkel ja
Muhedad“ Hellenurmes
Juunikuu esimestel päevadel sai kohalik
vallarahvas nautida Hellenurme kultuurimajas
värvikirevat omaloomingulist estraadi „Muhkel
ja Muhedad“. Etenduse lavastas näiteringi
„Muhkel“ ja showtantsijate „Muhedad“ juhendaja Anita Pavlova. Juba mitmel aastal on
publik kaasa elanud näiteringi tõsisematele ja
ka lõbusamatele etendustele.
Lavastaja Anita Pavlova põimis estraadikavasse eelnevate aastate populaarsemad nalja- ja
tantsunumbrid ning sellel hooajal õpitud vahepalad ja tantsud. Etenduses oli kahe tunni jagu
nalja, vahvaid seiku elust enesest, äratundmisrõõmu. Selle aasta peategelased, „peenemad
preilnad“ Andres Annuk ja Aare Timps jäid
publikule meelde tabava kostüümivalikuga,
omavahelise vahetu dialoogiga ning vaba ning
loomuliku olekuga laval. Vaatajad elasid kaasa
vene tantsustaarile Anitale ja tema tantsijatest
kaaskonnale. Estraadikavas esinesid oma
etteastetega „Marbella“ kõhutantsijad, meeskõhutantsijad, kaunite kostüümidega mustlased,
värvikirevad nõiad, seksikad diskotantsutähed
Merike ja Tõnu.
Publiku seas elas Hellenurme näiteringi tegemistele kaasa Valgamaa Pensionäride Ühenduse esimees ja riigikogu liige Heimar Lenk.
Silmailu pakkusid Elle Jänese loodusmaalid ja
natüürmordid.
Estraadikava „Muhkel ja Muhedad“ õnnestumisele aitasid kaasa Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Palupera vald, juhendaja Tiina Kivi
ja „Marbella“, juhendaja Anita Pavlova ning
„Muhkel“ ja „Muhedad“. Aitäh Teile!
RELIKA KALBUS

Palupera vallavalitsus ja -volikogu soovivad kõikidele noortele ÜRO poolt väljakuulutatud noorteaastal ka
edukat peagi algavat õppeaastat!
Noorte õpetajatele ja lapsevanematele aga
enam noortele pühendumist!

Nõuni rahvatriatlon tegi meele rõõmsaks
14. karusekuu palaval päeval kogunesid paljud triatlonihuvilised Nõuni Kullipesa spordiplatsile, sest
toimus juba seitsmes Nõuni järve triatlon. Need, kes
end osalemiseks jahedast toast välja vedasid, ootasid
kohapeal kannatamatult avapauku, et siis kosutava
vee rüpest jahedust saada. Kui 100 meetrit ujumist läbitud, siis polnud osavõtjatel kuiva kohta hamba allgi,
kuid edasi tuli rutata, sest kaks ala ootas veel ees. Niisiis tuli kondiraputajaga edasi vändata 7,5 kilomeetrit,
mis osutus aga eriti keeruliseks, sest märg keha oli
juba esimeste kilomeetrite järel kuiv, kuid päike lõõskas armutult. Kui trepline kruusatee oli lõppenud ning
veidi ka mööda asfalti sõkutud, võisid osalised näha
rõõmsaid inimesi Nõuni endise koolimaja teeotsas,
kes suure lustiga võtsid rattad enda hoole alla, et
nende omanikud vaid kondiauru lisades saaksid 1,1
kilomeetrit finiši poole suunduda. Nii jõudsidki triatleedid kõik riburadamisi finišisse.
Meestest võidutses taaskord Hegri Narusk, naistest
kordas eelmise aasta võitu Merike Ennok ning alla
18aastaste vanuseklassis näitasid head taset Laura
Kallas ja Stever Liivamägi,40+ vanuseklassis võttis
võidu Ilvar Sarapson.

Muidugi toimus ka duatlon, mille osavõtjateks olid
pisemad spordihuvilised. Nende väljakutse koosnes
jooksmisest ja rattasõidust. Kuigi ühel duatlonistil
polnud isegi pidureid ning teine ei teadnud ööd ega
mütsi sellest, kuhupoole see finiš jääb, siis leiti ometi
õige joon ning ületati see võidukalt.
Kui kõik olid lõpusirge ületanud, siis ootas ees autasustamine, kus välja teenitud preemiaks sai igaüks
valida, mida ise soovis. Võitjaid ahvatlesid nii hamed
ja kruusid kui ka kaelapaelad kõnetraatide jaoks. Hiljem said kohaletulnud kõhu täis kuumast supist, mis
oli kindlasti kõigile suudmööda, sest pärast füüsilist
pingutust ei ole midagi paremat kui kuum toidupoolis, mis annab kehale tagasi kaotatud jõuvarud.
Tundub, et triatlonist on saamas uus rahvussport,
sest osavõtjaid oli küllaga. Tunnukse, et meie kandi
inimesed aduvad, et sport ei pruugi anda elule aastaid, küll aga annab ta aastatele elu. Osavõtjad ja
kaasaelajad tänavad Klubi Tartu Maratoni ning Palupera Vallavalitsust, kes toetasid spordihimulistele nii
olulise võistluse toimumist.
Osavõtja MERIKE ENNOK

Palupera Põhikooli
uue õppeaasta avaaktus

toimub 1.septembril kell 10.00.
Bussiring:

NÕUNI
KORDON
PÄIDLA
MÄELOOGA
TOBRE TEEOTS
HELLENURME
ROODLA TEEOTS

9.20
9.25
9.28
9.38
9.47
9.53
9.57

Taskukohaselt

suve lõpetamiseks
13. septembril on võimalik kell 14.00-18.00
Hellenurme kultuurimaja saalis osta põhiliselt
Austriast pärit suvelõpu kaupa. Kasutatud
ja uued riided beebidest eakateni, naistele
ja meestele, ka suured numbrid. Hinnad on
vähekasutatud esemetel 2-50 krooni, uhiuutel
samuti taskukohased. Natuke on ka käsitööd.
Tule kauplema!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Aakre Lasteaia-Algkooli
1. septembri aktus algab traditsiooniliselt
(alates 1988. aastast) kell 11.
Esimeses klassis alustavad Iris Laineste, Kertt
Lepik, Annette Vološtšuk ja Eva Volver, nende
klassijuhatajaks on õpetaja Merle Kiissa.

Esimese koolipäeva aktus toimub

Puka Keskkoolis
1. septembril kell 9.00.
Bussiringid alustavad 1. septembril kell 7.30.

Pukas kõlas laul ja tantsiti
kaerajaani
Pukas toimus juba kolmandat korda öölaulupidu,
millega tähistati taasiseseisvuspäeva ning võeti
osa üle-eestilisest ühtelaulmisest.
Niisiis, meie lauljad laulsid koos kogu eesti rahvaga. Laulurahvas hakkas varakult selleks ürituseks valmistuma. Kogu suve harjutati tuntud koorilaule, sest ei teatud esitusele tulevat repertuaari.
Tehnikaga tuli meile appi OÜ Maxsound. Et pidu
mööduks viperusteta, käisid korraldajad varakult
kohapeal vaatamas ja testimas internetiühendust,
pärast teist testimist jäädi meiega rahule, saime
isegi kiita, laulud kõlasid ja pilt oli selge. Olime
peoks valmis.
Rõõmu tõi südamesse peopäeval särav päike.
Ürituse alguseks kogunes rahvamaja parki palju rahvast, tuldi koos peredega, et osa saada öölaulupeost ja esimesest ühtelaulmisest. Avasõnad
lausus vallavanem Heikki Kadaja, kes soovis rahvale pidutuju taasiseseisvumispäeva puhul. Lipu
heiskasid rahvamaja kõige noorema kollektiivi
U-Tuuri lauljad. Kõlas Eesti hümn.
Öölaulupeo kontserdil esinesid naisansambel,
meesansambel ja segakoor U-Tuur (juhendaja

Sille Lõõndre), tantsurühm Vokiratas (juhendaja Vaike Eiche), segarahvatantsurühm Kõvvera
kõdara Sangastest (juhendaja Tiina Kukk) ja
Tõrva meesansambel (Tõnis Ainso juhendamisel). Kontserdi lõpetasid Sangaste mehed oma
tantsuga.
Seejärel oligi aeg valmistuda ühtelaulmiseks.
Lavale kogunes laulurahvas: Puka-TõllisteSangaste ühendkoor, U-Tuur, segakoor Rõõm,
Tõrva mehed, Puka mees-ja naisansambel, kokku umbes saja laulja ringis. Enne kontserdi algust
jagasime laululehti ka rahvale, ühtelaulmine võis
alata. Tuntud dirigentide taktikepi järgi lauldi kaheksa laulu. Ühtelaulmine lõppes kaera-jaani tantsimisega. Pidu jätkus simmaniga. Osake meie öölaulupeost oli ilutulestik. Kõlama jäi mõte – jääme
ootama järgmist öölaulupidu ja ühtelaulmist.
Tänan kõiki, kes aitasid kaasa ürituse õnnestumisele: lauljaid, tantsijaid ja nende juhendajaid, OÜ Maxsoundi, vallavalitsust, Valgamaa
Omavalitsuste Liitu, Rahvakultuuri arenduskeskust, kõiki osalejaid ja kaasalauljaid.
Kohtume neljandal öölaulupeol.

Puka vallavalitsuses
juulis ja augustis:

Otsustati maksta:
Ranitsatoetust (a´300.-krooni) Aakre LasteaedAlgkooli neljale ning Puka Keskkooli seitsmele I
klassi astujale;
Toimetulekutoetust nii juulis kui ka augustis
kaheksale taotlejale;
Sünnitoetust ühele vanemale 5000.- krooni;
Ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras olevatele isikutele kokku 9674.- krooni ulatuses.
Kiideti heaks Hajaasustuse Veeprogrammis järgmiste osalenute lõpetatud projektid: Niidumäe kinnistule salvkaevu rajamine, Ojaääre kinnistu salvkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamiseks vajaliku
seadme paigaldamine ja Urmi talu salvkaevu ning
veetrassi rajamine, vee pumpamis- ja puhastusseadmete paigaldamine, veeanalüüsi tegemine.

Toetati MTÜ Aakre külaseltsi poolt korraldatud
Aakre külapäeva üritust 1000.- krooniga.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Algatati menetlus 4230 m2 suuruse maa-ala liitmiseks Aakre külas asuva Aakre Viinavabriku kinnistuga.
Jagada toetused mittetulundusühingutele projektide rahastamisega kaasnevate panga finantskulude
katmiseks alljärgnevalt: MTÜ Puka Spordiklubi,
summas 8702.-. ja MTÜ Puka Naisselts summas
5000.Nõustuti OÜle Jaotusvõrk kasutusloa väljastamisega ehitisele Taari - Kuigatsi 10 kV ringtoide.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜle Jaotusvõrk
Põru külas Nurme alajaama pingeparanduse ehitamiseks.
Nõustuti Komsi külas asuva vaba põllumajandusmaa Nurmenuku maaüksuse, 10,24 ha, kasutusvaldusse andmisega.

28. augustil algusega kell 10.00
TOIMUVAD
Puka staadionil
LAHTISED

Puka valla
KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED

Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka vald Võrtsjärve suvemängudel
Kalapüük (Andres Orastu ja Kaimo Sallok) V koht.
Kergejõustikus kokkuvõttes II koht.
Noormehed 100m - Andry Tutk II , Karl Kadaja
VII; 1500m - Karl Kadaja IV; kuul - Karl Kadaja III;
kaugushüpe - Andry Tutk V, Karl Kadaja VI, Pärt
Kuvvas IX;
Mehed 1000m - Anti Looskari VIII, kuulitõuge - Andrus Looskari V, Jaanus Hiiemäe VI, Anti Looskari
XVI; kaugushüpe - Henri Püüa VI, Andrus Looskari
VII, Anti Looskari XV.
Meesveteranid 100m - Roman Kattai III, Mati
Raudsepp V; 1500 m - Roman Kattai V; kuulitõuge
- Alar Lamp I, Mati Raudsepp II, Tõnu Ainsoo IV,
Roman Kattai V, Ivo Lipping VII; kaugushüpe - Mati
Raudsepp I, Tõnu Ainsoo II; Roman Kattai IV.
Neiud kuulitõuge - Mari-Liis Jõgeva IV, Kati Kõiv
VI; kaugushüpe - Kati Kõiv VI; 800m - Mari-Liis
Jõgeva II; 100 m - Mari-Liis Jõgeva I, Kati Kõiv IV.
Naised kuulitõuge - Maia Looskari I, Kristi Nagla

AMETLIK INFO

VI, Inger Zimmer VIII; kaugushüpe - Kristi Nagla IV,
Inger Zimmer V, Maia Looskari VIII; 800m - Inger
Zimmer I, Maia Looskari II; 100m - Inger Zimmer II,
Maia Looskari IV.
Naisveteranid kuulitõuge - Mari Piir I, Piret Vahi II,
Rita Vaht II, Ene Aigro VII; 500 m - Mari Piir II, Ene
Aigro III; kaugushüpe - Mari Piir I, Piret Vahi II, Rita
Vaht VI; 60 m jooks - Mari Piir I, Rita Vaht III.
Laste pendelteatejooks - Merlicande Lehtsaar,
Kertu Tilga, Janne Toffer, Anni Suun, Kristiina Kingo, Andry Tutk, Rando Ojasalu, Raimo Toomsalu,
Pärt Kuvvas, Kaimar Koslov - V koht.
Täiskasvanute pendelteatejooks - IV koht.
Vallajuhtide mitmevõistlus (Heikki Kadaja, Heldur
Vaht) - VI koht.
Paariskanuusõit (Inger Zimmer, Kunnar Vahi) - IV
koht.
Mälumäng (Agur Ostrak, Eerik Müts, Tõnis Mark,
Kenneth Herm, Kristjan Moorast) - V koht.

Vanuseklassid ja alad:
9-12 a poisid ja tüdrukud
13-15 a poisid ja tüdrukud
16-18 a noormehed ja neiud
19-34 naised
19-39 mehed
35 ja vanemad naised
40 ja vanemad mehed

60 m, kaugus, pall;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 800 m;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 800 m;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 800 m;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 1500 m;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 800 m;
100 m, kaugus, oda, ketas, kuul, 800 m;

Info telefonil 50 32 442, Heikki Kadaja

Tüdrukute rahvastepall Maria Požarova, Laura Melk,
Kristiina Kingo, Anna-Liisa Kärson,. Liisa-Marie Koort,
Pille Markov V – VI koht
Palkidest pargipinkide valmistamine Kalmer Tamm I
koht
Poiste minijalgpall Robin Paring, Kaur Kangur, Kevin
Kangur, Risto Johanson, Jürgen Palmi, Mihkel Tamm
IV koht

SÜNNID
Triinu Kastein

2. juulil

Kütteperioodiks korstnad puhtaks!

T
12. septembril toimub Räbi
küla spordiväljakul
3.Palupera valla külade

JALGPALLITURNIIR.
Registreerimine algab 9.30, esimese
mängu algus 10.00.
Alates kella 11 Kaitseliitu tutvustav
relvade ja varustuse näitus.
Pane oma küla võistkond kokku ja tule
mängima!
Info: 5346 5648, Kalev

uleõnnetuse ennetamiseks tuleb enne kütteperioodi kütteseadmed kriitilise pilguga üle
vaadata. Regulaarne korstna puhastamine on
vajalik tuleohutuse tagamiseks ning aitab ka talviseid
küttekulusid kokku hoida.
Puhastamata korstnalõõrides süttib tahm, korsten
kuumeneb üle ja tuleõnnetus on kerge juhtuma.
Kogu küttesüsteem tuleb üle kontrollida enne kütteperioodi algust – ega kuskilt suitsu sisse aja, et
lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates poleks pragusid. Samuti tuleb üle vaadata,
ega lõõrid pole pigitunud ja kas tahmaluugid on
kindlalt kinni.
Korstnapühkija peab tehtud tööde kohta andma
akti, milles kirjas teostatud tööd ja aeg.
Kütteseadmeid tuleb puhastada vähemalt üks
kord aastas. Erandiks on aastaringselt kasutuses
olevad kütteseadmed, mida tuleb puhastada kaks
korda aastas. Tootja võib sätestada ka sagedasema
puhastamise vajaduse.
Juhime tähelepanu, et ka suitsuanduri töökorras
olekut tuleb regulaarselt kontrollida vajutades testnuppu, et seade tulekahju korral õigeaegselt ohust

märku annaks. Mõistlik on koju paigaldada vinguandur, mis kütteseadme liiga varase sulgemise
korral hoiatab mürgisest vingugaasist. Varu koju
ka tulekusuti ja/või tulekustutustekk, et tuleõnnetuse korral oleks endal võimalik kiiresti tulele
jaole saada. Tuleõnnetuse korral helista hädaabi
numbril 112.
Kütteseadmete ohutusest saab rohkem teavet
päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee/1667
Päästeala infotelefon 1524 annab infot atesteeritud korstnapühkijate ja pottsepa teenuse kohta.
Samuti leiab piirkonna korstnapühkijate kontakte Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt www.
korsten.ee. Kutsetunnistust omavate korstnapühkijate register asub Kutsekoja kodulehel www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused.
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhataja ERKI REMMELKOOR
Eesti Korstnapühkijate Koja juhatuse liige
KOIT KOPPEL
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
www.sangaste.ee

Uue seikluse lävel ...
Kallid väikesed ja suured, noored ja vanad koolijütsid !
“Kui Cristopher Robin oma maja trepil Suuri Saapaid
jalga tõmbas, sai Puhh kohe aru, et nüüd on Seiklus
tulemas , ja ta äigas käpaseljaga nina meest puhtaks
ning seadis end tipp-topp kui vähegi oskas, et välja
näha karu, kes Valmis Mistahes Seikluseks!
Kui Notsu arvas, et on seikluseks liialt väike, ütlesid
sõbrad Notsule: “Just sellepärast, Notsu, et sa nii tilluke oled, saadki selles ettevõttes kasulik olla, mis meil
ees seisab.”
Loodame ja soovime, et kõigile – väikestele ja suurtele,
õpetjatele ja õpilastele – kujuneb uuest algavast kooliaastast üks Suur ja Vahva Seiklus, mis on täis Suuri Tegusi ja
Tarku Mõtteid, Sõpru, Üllatusi ja Üksteisest hoolimist!
Ilusat kooliaasta algust!
Sangaste volikogu

Keenis uue kooliaasta lävel
Möödas on suvi , mil kõik on saanud piisavalt koguda energiat, mida pakkus meile tasuta Eestimaa päike. Tuleb alata
uue hooga, et kooliaasta eesmärgid kindlasti täituksid.
Esimesse klassi astujate vanematel on ärevust palju. Natuke kergendust toob kindlasti see, et koolis vajaminevate
õppevahendite pärast ei pea muret tundma. Teie jaoks,
kallid esimese klassi õpilased, on kõik koolis vajaminev
olemas teile vallavalitsuse poolt kingitavas ranitsas.
Mida toob uus kooliaasta? Ees ootab kooli 170. aastapäev,
mida tähistame 6. novembril 2010. Siis ootame külla kõiki
endisi õpilasi, õpetajaid ja töötajaid. Uus õppekava, mis
hakkab kehtima 2011./2012. õppeaastal vajab koostamist
koostöös lastevanemate, õpetajate ja kogukonnaga. Väga
tähtsaks ülesandeks peame väärtushinnangute muutumist
õpilastes, lastevanemates ja kogukonnas. Kool ei tohi
siin üksi jääda, loodame väga jätkuvale kodude toetusele.
Väärtushinnanguid muudab ka kooli keskkond, milles
õpilased veedavad ööpäevast ühe kolmandiku. Õpikeskkonna parandamise eest kannab hoolt meie vallavalitsus ja
volikogu. Uue kuue sai suvel staadionihoone. Võimlasse,
mis ootab suuremat rahasüsti remondi teostamiseks, paigutati tuletõrjesignalisatsioon. Peagi võivad spordipoisid ja
-tüdrukud rõõmustada valminud staadioni üle.
Õpetajate esmaseks ülesandeks jääb säilitada igas õpilases koolirõõm, näha igas õpilases isiksust, oma partnerit.
Olla oma suhtlemisega ja käitumisega alati eeskujuks. Soovin kõigile õpilastele, lastevanematele ja kooli personalile
rõõmuderohket uut õppeaastat.

SANGASTE

S

elle aasta suvi on pakkunud kõike küllaga
–päikest ja sündmusi, nüüd juba vihmagi.
Enne sügishooaega tehkem tagasivaade
Sangastemail toimunule.
Üks tähtsündmusi oli kindlasti 10. juulil toimunud Sangaste rukki juubelipäev Sangaste
Lossis, mis tõi kokku üle kahesaja inimese.
Hommik algas krahv Bergi mälestamisega
uuendatud hauaplatsil. Rukkipärja asetasid kalmule kohalikud vallajuhid, Eesti Rukki Seltsi
esindus, krahv Bergi lähedased ning meie põllumehed, kes Sangaste rukist kasvatavad.
Järgnes konverents lossis. Saalitäis rahvast
kuulas Voldemar Kuslapi ligi kahetunnist
kontserti. Publik pettuma ei pidanud – vanameister pakkus emotsionaalse ja kaasakiskuva elamuse. Lossi teisel korrusel käis aktiivne leiva pakkumine. Laadaks seda nimetada
ei saanud, sest tootjad olid tulnud oma tooteid
tutvustama ja reklaamima. Kõik kohaletulnud
said kaasa võtta erinevate tootjate leiba ja kilogrammi rukkijahu. Koduleiba küpsetas Eesti
Põllumajandusmuuseum, kes oli kohal lausa leivaahjuga ja pakkus sooja leiba ning meie kohalikud tublid küpsetajad – Lea Korbun, Terje
Milter, Marju Levin.
Päeva kulminatsioon oli meie oma esimene suveetendus, mille korraldamist rahastas
Valgamaa Partnerluskogu Väärt elukeskkonna meetme kaudu. Minu jaoks isiklikult oli see
päeva emotsionaalseim hetk, sest kaasa tegid
meie sädeinimesed Tiina Kukk ja Piibe Vällo.
Kogu etenduse prooviprotsess ja ettevalmistus oli üsna meeletu ettevõtmine ja sai teoks
tänu sujuvale ja mõistvale koostööle. Aitäh
Margus Möllile, kes ammutas infot Sangaste
Lossist saadud materjalidest ning sai inspirat-

Suvised tegemised Sangastes

siooni kirjutada ja lavastada etendus „Rott rukkis”. Siiras tänu kogu näitemeeskonnale ja abilistele, kelle nimed siin reas: Jaak Hein, Aivar
Pärli, Aare Sepp, Ilmo Tamm, Kerli Adov, Piibe
Vällo, Tiina Kukk, Margus Möll, Tuuli Vaher,
Heli Freimanis, Martin Möll. Suur kummardus
lossi personalile, kes kõik meie hullumeelsed
ideed, teod ja nädalase prooviperioodi ära kannatasid.
Naudingut kõrvadele ja silmadele pakkus
kindlasti WAF koori kontsert 23. juulil. Saal
oli puupüsti rahvast täis ja ma usun, et publik
sai kuuldust võimsa emotsiooni. Noored lauljad

Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Keeni Põhikool alustab kooliaastat
PIDULIKU AKTUSEGA
1. septembril kell 9.00 kooli spordisaalis.
Bussiringid alustavad kell 8.00.
Koolieelikuid ootame kooli 2. septembril kell 8.00.

Tähelepanu, valmis olla,
START!
Hea meel on teatada, et kaua meeles mõlkunud Sangaste
Spordiklubi on asutatud. Klubi tegevuse peamine eesmärk
on Sangaste vallas kogu spordielu organiseerimine ja
toetamine ja tervislike eluviiside edendamine. Liikmeteks
saavad astuda kõik sportlikest tegevusest lugupidavad
inimesed ja ka ettevõtted, kes kuidagi end Sangaste spordieluga seostada oskavad ja tahavad.
Spordiklubi soovib olla abiks traditsiooniks kujunenud
spordiürituste korraldamisel ja uute traditsioonide
ellukutsumisel. Sportliku meele, hüva nõu ja jõuga soovime olla heaks koostööpartneriks kõigile, kes sportlike
ettevõtmistega vallas kokku puutuvad. Ka tõsisema ja professionaalsema spordihuvi puhul oleme valmis meie valla
kogukonnaliikmeid toetama. Kindlasti soovime tagada, et
kõik valla spordirajatised saaksid aktiivselt kasutatud ja
heaperemehelikult hoitud.
Spordiklubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele
lihtne avaldus koos oma kontaktandmetega. Liikmeks
astumise avalduse esitamise ja liikmelisuse kohta saab täpsemat infot juhataja Janek Bahovski käest (tel 51 969 389)
või teiste juhatuse liikmete/asutajate käest (Mati Raudsepp,
Revo Falkenberg, Priit Areng, Rando Undrus). Peagi loodame avada ka kodulehekülje internetis, kus kõik vajalik ja
aktuaalne pidevalt kirjas saab olema.
Klubi liikmelisus annab mitmeid soodustusi spordiklubi
poolt organiseeritud treeningutest ja muudest klubi poolt
korraldatavatest üritustest osavõtmisel. Näiteks võtab klubi
enda organiseerimisele pallitrennid, mis võrkpalli osas
kujunesid eelmisel aastal üsna populaarseks.
Lisaks uutele liikmetele ootame kõigilt, kellel on sporditegevuse arendamiseks ideid ja mõtteid oma mõtetest meile
märku anda, et need koos siis võimalusel ellu viia!
Ootame aktiivset osavõttu ja soovime Teile kõigile positiivseid elamusi, rõõmsat meelt ja palju tervist!
Sangaste Spordiklubi asutajad
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näitasid oma musikaalsust, liikuvust, väga head
distsipliini. Rahule jäi nii koor kui ka publik –
läbirääkimised käivad Maikeniga, et WAF koori
suvelaager lõppeks ka järgmisel aastal kontserdiga Sangastes.
Ajaloohuvilistele toimus Sangaste kihelkonnapäev 25. juulil. Sangaste kihelkonna ajaloost kõnelesid Heino Kängsepp, Aleksei Peterson, Tiit
Rosenberg ja Madis Linnamägi. Paralleelselt
kihelkonnapäevaga toimus lossi esimesel korrusel kolme valla eakate päev. Usun, et taoline
sündmuste ühendamine oli igati sobilik. Jätkus
kõrva- ja silmapaare mõlemale poole.
Augustikuu märksõnad on kindlasti Restu
spordipäev, rukkimaarjapäev ja Sangaste valla karikavõistlused jalg-, võrk- ja tänavakorvpallis. Võin julgelt öelda, et sel aastal oli rekordarv noori võistlejaid Restus ja eriti arvukalt oli esindatud Keeni Põhikooli õpilaskond.
Rukkimaarjapäev on järjest rohkem tuntust ja
rahvast kogumas. Päeva jooksul oli üle 500 külastaja. Eesmärk on jätkata traditsioonilisi tegevusi ja samas alati midagi uut pakkuda. Suur
tänu peakorraldajale Kati Velnerile ja ligi kolmekümnele abilisele, ilma kelleta jääks rukkimaarjapäev ilmselt tähistamata.
Suvi sai ilusa ja sportliku punkti valla meistrivõistlustega, mida korraldasid juba teist aastat Sangaste koolinoored. Au ja kiitus neile!
Loodame, et vastloodud Sangaste valla spordiklubi on tulevikus heaks partneriks kõikide
valla spordiürituste organiseerimisel.
Pildigaleriid kõikidest sündmustest saab õige
pea vaadata ka Sangaste valla koduleheküljelt
www.sangaste.ee.
MERLE TOMBAK

Sangaste valla meistrivõistlused pallimängudes
15., 20. ja 21. augustil toimusid Sangaste valla
meistrivõistlused jalg-, võrk- ja korvpallis. Aasta
varem toimusid samasugused võistlused, küll
aga ilma jalgpallita. Miks nüüd jalgpall, see on
juba iseenesest mõistetav – toimusid sel aastal
ju jalgpalli maailmameistrivõistlused. Võistlusi
ajendas meid korraldama soov ka ise neil osaleda ja auhindadele konkureerida. Loomulikult
võtsime endale eesmärgiks ka selle, et külaelu
saaks veidikenegi põnevust juurde. Eelmisest
aastast olid ootamas rändkarikad, nii et ürituse
ärajäämist me endale lubada ei saanud.
15. augusti hommikul kell 9.30 algas registreerimine. Oodata oli ilusat ja päikeselist päeva.
Kokku registreerus 4 võistkonda ning võistlused said täie hoo. Mõne tunni pärast selgusid
võitjad. See oli võistkond FC Kesa-Agro, kuhu
kuulusid Mikk Vihmann, Madis Vihmann,
Kristjan Kalbri, Kristo Koik, Hans Zimbrot,
Alan Laul ning Roman Karpov.
20. augustil toimusid võrkpallivõistlused.
Võistkondi registreerus 3, mis oli poole vähem
kui eelmise aasta võistlustel. Võitjateks osutus tiim nimega Korraldajad (eelmisel aastal

Kollased), kes ka seekord jätsid karika enda kätte. Võidukas tiimis mängisid: Marit Gross, Kelli
Vällo, Marili Vihmann, Kristo Koik, Alan Laul
ning Marjan Pavlovitš.
Järgmise päeva ilm ennustas halvemat – vihmapilved keerlesid taevas. Kohale oli tulnud 4
võistkonda, mis oli oodatust vähem. Mängud
toimumata ei jäänud, sest medalid, karikas ja auhinnad ootasid omanikku. Väikeste
vihmahoogude saatel tulid võitjateks Mikk
Vihmann, Kristo Koik ja Marjan Pavlovitš tiimist Korraldajad.
Võistlust poleks me saanud korraldada ilma
toetajateta. Suur-suur aitäh kõigile toetajatele,
kes andsid suure panuse ürituse õnnestumiseks! Täname Silva-Agrot, kes lubas meil kasutada platsi jalgpallivõistluste läbiviimiseks
ning andis värvi väravate värvimiseks ning
piirjoonte tõmbamiseks. Kõigile kolmele üritusele saime vaatajaile istumiseks toolid samuti neilt. Aitäh Rein Männistele, kes andis
mett, millega autasustasime jalgpallivõistluse
võitjaid. Võrkpallimängu võitjad viisid endale
koju aga imeilusad toolid, mille eest täname AS

Sanwoodi. Samuti täname meie valla ettevõtteid AS Sanlindu ja AS Sangaste Linnast oma
toodangu auhindadeks andmise eest. Aitäh ka
Sangaste Vallavalitsusele helitehnika laenutamise ning ka auhindadeks mõeldud medalite
ostmise eest.
Rõõm oli pealtvaatajaist ja kaasa elama tulnud
inimestest, kuigi nende arv oleks võinud suurem olla. Loodame, et ka järgmisel suvel leiame
endas jõudu neid võistlusi korraldada ja et jätkuks osalema võistkondi, kes ihkavad vahvaid
auhindu ja rändkarikaid endale saada.
Korraldajate nimel
HANNA MARIA KORBUN JA KELLI VÄLLO

SÜNNID
Grete-Ly Toomsalu
2. juulil
Elina Liivamägi
3. juulil
Merily Joosep
26. juulil
Emma Lota Kängsepp 4. augustil
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Otepää Säästuoptikas
MÖÖBEL

Koolialguse

SUPERPAKKUMINE

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

OÜ EESTI-WEST

SAEMATERJAL

SA Tehvandi Spordikeskus korraldab konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

ehituslik saematerjal,
voodri-, põrandalauad,
saekaatri teenus.

SOODUSTUS KEHTIB :

LASTELE, ÕPILASTELE, ÕPETAJATELE, LAPSEVANEMATELE, VANAEMADELE, VANAISADELE.

• Staadionikompleksi juht
• Staadioni meister
• Sekretär-raamatupidaja

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD

Vastuvõtud igal neljapäeval.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule

Arenev Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus ootab oma
meeskonda rõõmsaid ja teotahtelisi inimesi. Kui oled
huvitatud spordist, ei karda tööd ja soovid anda oma
panuse Tehvandi Spordikeskuse arengusse, võta meiega ühendust!

saunad, suvilad, elumajad.

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

• Koristaja
• Kokk
Täiendav info meie kodulehel www.tehvandi.ee ja
telefonil 76 69 553.

Helmo Autokool
REGISTREERIB
UUSI ÕPILASI

Tuues meile omad vanad prillid, vormistame kliendikaardi
TASUTA.

algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele.

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

KUULUTUSED
Elektritööd, väravaautomaatika,
digi-TV ja antennide, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus. Järelmaksuvõimalus. www.mano.ee
Tel. 5208 970
Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160
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

Luues Otepääle väikest
ettevõtlust koostöös GNLD-ga

otsin oma meeskonda
ausaid ja töökaid koostööpartnereid ja
loodustoodete huvilisi.
Sobib ka lisasissetuleku
eesmärgil.

Info: www.gnld.com,
telef. 5557 3581

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST 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

Aedade, terrasside ehitus. 5675
3918

Kanalisatsiooni- ja veetorustike
ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee
ja reoveesüsteemi. 5,5 t roomikekskavaatori rent. 11 t. kandevõimega treileri rent. Töid teostame
üle Eesti. www.jyritoru.ee email:
jyritoru@jyritoru.ee. Tel: 5814 5117,
515 1985

Soovin üürida korterit Otepääl. Tel.
529 6457

Korstnapühkimine, ahjude, pliitide
remont. Litsents olemas. Tel. 5345
9609
Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus. 505
6107

Müüa hanepaar (ema-isa) ja küülikuliha, ka suitsutatult. Telef. 5386
0225
Noor pere, üksik tütarlaps ja üksik
noormees üürivad korteri edasise
ostuvõimalusega, 5345 2905, 5569
1205
Perekond soovib üürida maja Otepääl või selle lähiümbruses. Kiire!
Kontakt: 5381 9610
Soovin üürida korterit Otepääl.
Võiks olla osaliselt möbleeritud.
Tel: 5622 4033

pihlakamarju
Puka vallas Aakres.

Marjad kobarata või
väikese kobaraga,
kuivad.
Hind 8.- kg

Vajalik eelregistreerimine:

767 9660
767 9666
Tekstiilivabrik “Areng”
endised töötajad!

Saame kokku
11. septembril
kell 14.00 “OTEKSIS”.
Osalustasu 100 krooni.

OÜ AWS pakub teenuseid: trasVajatakse naiskoduabilist Sihval,
side ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaeve- soovitav pensionär. 5607 2297 Ludmilla
tööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783

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

Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasuta.
5056107

Ostan Narva ehitusplokke. Pakkuda võib ka väikseid koguseid. Tel.
5661 4533

Aitan müüa, osta, üürida, vahetada, vormistada - korterit, maja,
maad. Telefon 56 979 000. Maakler
Eve

Mälestame

Siiras kaastunne Eve Ungerile
perega kalli isa ning Janne
Klaisile perega armsa
vanaisa

12.12.1933-15.08.2010

surma puhul.
UPM Kymmene AS Otepää
spooni ja vineeri III vahetus

31.12.1934-17.08.2010

Vineeritehase 4. vahetus ja
Merle Priimägi.

EDUARD PIHL

Mälestame head naabrit

ELMAR AUSTA
Toivo, Heino, Ants

Mälestame leinas kauaaegset
head töökaaslast

LINDA KOSKE

Mapomets OÜ:

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

ostab

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

506 7848
ehitusest@gmail.com

Võimalik läbida libedasõidu koolitus.
Telef. 5648 1462

AS BACULA

Südamlik kaastunne Koidulale,
Eve ja Antsu perele kalli

EDUARD PIHLI

Perekonnad: Uibo, Pajur,
Julia ja Rutt

Naabrid Terve ja Maidla

LINDA KOSK

31.12.1934 - 17.08.2010
Mälestavad lapsed peredega

Müüa kuivad lõhutud küttepuud,
hind 500.-/ tm. Tel 501 0966
Müüa uus palkmaja Otepää vallas,
hind 1 450 000. Tel 501 0966

ELMAR AUSTA

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Malle Sarvinile kalli

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Sügav kaastunne Evele perega
kalli isa

EDUARD PIHLA
kaotuse puhul.

Eve, Eiki, Reet, Malev, Merike,
Gunnar, Jaanika, Maarek
peredega.

Südamlik kaastunne Eve
Ungerile

ISA

EDUARD PIHLA

ja avaldame siirast kaasunnet
lastele peredega.

Leiname kallist ema ja vanaema

Üürile anda k.küttega korter Otepääl. 5668 6109

Teatada 6. septembriks
tel. 5564 1518 või
5665 3072. Organiseerijad

kaotuse puhul.

LINDA KOSK

Südamlik kaastunne Koidulale
abikaasa kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Mai,
Maie, Mall, Marje, Evi, Ilme ja
Heltona.

EDUARD PIHLI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Valga mnt. 1, 3, 5, 7 elanikud

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

VENNA

Teatame, et lahkus igavikuteele meie kallis
abikaasa, isa ja vanaisa

Perekond Riivik

03.04.1924 - 20.08.2010
Leinavad abikaasa Koidula ja lapsed peredega.

kaotuse puhul.

EDUARD PIHL

MITMESUGUST
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SA Erametsakeskus kutsub kõiki metsaomanikke koolitusele:

ohutustehnika
METSATÖÖDEL
SA Erametsakeskus koostöös koolitajate ning
piirkondlike metsaühistute ja tugiisikutega korraldab
peaaegu igas Eesti maakonnas metsaomanikele
koolituse teemal “Ohutustehnika metsatöödel”.
Koolitusel jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas
teha turvaliselt metsatöid. Võimalus on kohapeal
näha metsatehnika ohutu kasutamise võtteid ja
tutvuda turvavarustusega.

Koolitus Valgamaal toimub
4. septembril 2010 kella 10.00-16.00 Järvesilma
Turismitalus, Jeti külas, Hummuli vallas (koolitaja Vooremaa Koolituskeskus, Kaido Saar).
Koolitusel käsitletavad TEEMAD:

Sangastes tähistati taas
rukkimaarjapäeva
14. augustil tähistasime Sangastes neljandat aastat rukkimaarjapäeva. Kolmandat aastat teeme
seda sportlik-kultuurilise kaksiküritusega, kus
on ühendatud Rukkihundi Rahvajooks ning rukkimaarjapäeva laat.
III Rukkihundi Rahvajooksu starti tuli sel aastal
kokku 58 osavõtjat. Sangaste Lossi eest läks 9,1
km distantsi läbima 34 jooksjat, 18 kepikõndijat ja
6 last jalgrattal. Stardipaugu andis sel aastal Erki
Nool, kes peale stardi andmist koos kaheteistaastase poja Robiniga ise samuti rajale läks.
Esimesena jõudsid finišisse Kristo ja Keron jalgratastel, kuid kohe nende kannul jõudis kohale ka esimene jooksja. Selleks oli Margus Koor
Võrust, kelle lõpuajaks oli 34.39. Naistest jõudis
ajaga 41.06 esimene finišisse Kaja Vals Tallinnast.
Jooksu lõpuprotokoll on avaldatud www.sangaste.ee ning www.sportinfo.ee. Osalejad jäid jooksuga rahule. Kiideti korraldajaid ning head rada.
Oli ka neid, kes tunnistasid, et sel korral (ilmselt oli siin oma osa palaval ilmal) oli lõpuni tulla
väga raske.
Finišipaigas ehk Sangaste Rukki Maja juures
toimus samal ajal rukkimaarjapäeva laat. Sel aastal oli müüjaid 30 ringis. Kaubeldi väga mitmesuguste kaupadega ubadest puitmööblini. Uut
omanikku ootas ka üks kitseke. Enim oli näha
kauni käsitöö tegijaid, kuid kõige paremini läksid
kaubaks ikkagi maasink, suitsuvorst, sõir ja muu
leivakõrvane. Kel panka asja, said sisse astuda
pangabussi. Natuke kahju oli tõigast, et koduleivaküpsetajaid oli laadal vaid üks. Loodame, et
järgmisel aastal on leivapakkujaid rohkem.
Põnevust pakkus karaski konkurss, kust võttis
osa 12 karaskit. Hinnata sai väga erinevaid küpsetisi, nii soolaseid kui ka magusaid. Hea meel
on tõdeda, et vanaemadeaegne karask on taas
leidnud tee meie lauale. Aitäh kõigile konkursile karaski küpsetajatele! Saime väga häid koge-

musi ning palju mõtteid, mida järgmisel aastal
paremini teha.
Lapsed said lustida „Õlemaal“, kus neid ootasid õlerullid ning õlekuhjad. Sai ronida, niisama
mürada ning pisut ka võistelda.
Laadal pakkusid silmailu tantsuselts Pärliine
Antslast, meeleolu hoidsid üleval kandlemeister Ilmar Tiideberg ning Aivar Teppo lõõtsaga. Peale keskpäeva astus rahva ette peaesineja
Kihnu Virve pereansambel, kelle esinemist vihm
küll takistada püüdis, kuid rahvas ei lasknud ennast nii lihtsalt ära hirmutada. Kogu päeva juhtis
Contra.
Kihnu Virve kontserdi keskel toimus heategevuslik koduleiva oksjon. Kui enamus leivad
leidsid endale oma uued omaniku umbes 100
krooni eest. Ent Evelin Ilvese küpsetatud leib,
mis oli Sangastesse saadetud kaunis punutud
korvis pitsiga linase liniku all ning koos Evelin
Ilvese allkirjaga fotoga, läks kaubaks 600 krooni eest. Suur kummardus leivaküpsetajatele:
Riina Pill, Maire Baumverk, Terje Milter, Eesti
Põllumajandusmuuseum, Lea Korbun ning Evelin
Ilves! Kogutud rahaga aidatakse neil peredel, kellel võimalusi natuke vähem, soetada lastele koolitarbeid.
Sangaste Rukkimaarjapäeva toetasid Sangaste
Vallavalitsus, AS Silva-Agro Sangaste Rukki
Maja, Kohaliku Omaalgatuse Programm,
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp,
Baltic Agro, Leibur, Eesti Pagar, A.Le Coq,
Mõisakeraamika, Kesa-Agro.
Suur, suur tänu kõigile toetajatele, abilistele, jooksust osavõtjatele, esinejatele, kauplejatele, küpsetajatele ning külastajatele! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Lingi ürituse piltidega leiate www.sangaste.ee
„Toimunud ürituste“ alt.
KATI VELNER, MTÜ Kodukant Sangaste

Kihnu Virve pereansambliga Sangastes rukkimaarjapäeval.

Turvavarustus
Metsatehnika töökorrasoleku kontroll
Metsatehnika ohutu kasutamine: praktilised
töövõtted

Koolitusest osavõtt on kõigile erametsaomanikele
TASUTA!
Koolituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalejate arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine!
Info ja registreerimine: Evelin Huul, Evelin.
huul@eramets.ee tel. 683 6066 või Helju.leosk@valgamv.
ee, m. 5624 7325.

27. august 2010

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse
AUGUSTIKUU

MATKAPÄEV
Laupäeval, 28. augustil algusega
kell 11.00 toimub matk KES ELAB KIVI ALL?
Matkal uuritakse mullas ja kõdus elavaid loomi.
Matk algab Elva-Vitipalu maastikukaitsealal Viti
raja algusest ja sobib igale huvilisele. Riietuda
ilmale vastavalt. Kestvus umbes 2 tundi.
Juhendajad Külli Kalamees ja Evelin Toom.
Osalemiseks palume registreerida telefonil Külli
5342 5101 ja Evelin 521 9239.

Algusega kell 15.00 toimub KAHE RAJA
MATK MOSINAL.
Kogunemine Mosinal. Matk looduses, kus
matkaseltskond jagub matka alguses kaheks
ning läbib matkapunkte erinevatel marsruutidel. Punktides lahendavad matkaseltskonnad
erinevaid ülesandeid. Matka lõpus saavad
seltskonnad kokku ja jagavad matkamuljeid
lõkketule ääres. Matk kestab 4 tundi. Retkejuhid Anneli Lehtla ja Gea Järvela. Palume
kindlasti eelnevalt registreerida telefonil 508
8359 (Gea) või meilil gea@nvv.ee.
Algusega kell 21.00 toimub LATERNAMATK
Vapramäel “Meelte ja tunnete taimed”.
Maitse- ja lõhnataimed sumedas augustiöös.
Kogunemine Vapramäe Peedu poolses parklas kell 21.00. Matkagrupi suurus 15 inimest.
Retkejuhid Annereet ja Kristi Paatsi. Info ja
registreerimine telefonil 520 6651 (Annereet).
Matkapäeva matkad on tasuta.
Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vt lisainfo: http://www.vvvs.ee/?179.

Fotol langetavad katte üks sündmuse organiseerijatest August Vismann ja Aarne
Viisimaa lapselapselaps.

Avati mälestustahvel ooperilaulja
Aarne Viisimaale
Käesoleva aasta juulikuus kuulis üks enam kui
110aastane maanteäärne talumajake taas üht häält,
mida siin vähemalt 70 aastat polnud kuulda olnud.
See oli ooperilaulja Aarne Viisimaa lauluhääl, mis
aastaid võõrsil isakodu taga igatsedes lõpuks kaikus kodutalu õuel makilindi vahendusel.
Siin, väikese talumaja seinal avati sugulaste initsiatiivil ja Sangaste vallavalitsuse toetusel 3. juulil
mälestuskivi ooperilauljale Aarne Viisimaale.
Aarne Viisimaa (sünd. Arnold Visman) sündis
1898. aastal Sangaste sepa Jaan Vismani pojana.
Musikaalsest perekonnast kaasa antud armastus
laulu ja muusika vastu viis teda õpinguile, mille
tulemusena sai Aarne Viisimaast „Estonia“ teatri
ooperi- ja operetisolist.
Teise maailmasõja keerises 1944. aastal tuli
Aarne Viisimaale ja toonasele operetiprimadonnale Milvi Laidile Soomest kutse mängida kuu
aega kaasa Kansanteatteri lavastuses „Krahv
Luxenburg”. Suurepärase pakkumise võtsid meie
lauljad muidugi rõõmuga vastu, aga Soomes oldud
aja jooksul läks kodu-Eestis olukord ärevaks –
Vene Punaarmee pealetung oli edukas. Meie solistid ei saanudki enam kodumaale tagasi pöörduda.

Soomest viis Aarne Viisimaa elutee Rootsi, kus
ülekohtuselt isamaa reeturiks tembeldatuna elas ta
kaasa kõigele endises koduteatris toimuvale, kandis
hinges suurt kodumaa-armastust ning oli suurem
Eesti patrioot, kui nii mõnigi kodumaale jäänu.
Aarne Viisimaa suri 2. oktoobril 1989. aastal
Stockholmis, poeg Vello Viisimaa tõi isa viimase soovi kohaselt tema urni kodumaale. Aarne
Viisimaa puhkab Metsakalmistul.
Võõrsil elatud aastate jooksul oli Aarne Viisimaa
oma unistustes sageli isakodus Sangastes, tema repertuaaris olnud lauluke „Lapsepõlve kodu” oleks
justkui tema enda kodust rääkinud.
”Seal kus rukkiväli lagendikul heljub
kõrge kuusik kohab mäenõlvakul
väike majakene maantee ääres seisab
lapsepõlvekodu oli seal kord mul...
Palju päikest oli seal ja palju lilli
rõõmsalt mängisin ma lehispuude all...
Kaunis mälestus, mis nendest päevist jäänud
Seisab kustumatult hinges sügaval....”
Aarne Viisimaa mälestus on jäädvustatud Valgamaa ajalukku.
PIRET VIISIMAA

President kuulutas välja emakeele rikastamise sõnavõistluse
Sangaste Vallavalitsuse teadaanne
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing kutsub kõiki aktiivseid inimesi astuma ühingu liikmeks, et luua Sangaste valda vabatahtlike päästekomando. Täpsema info saamiseks helistage
telefonile 52 99 058 (Priit Areng) või 52 73 760 (Gehrt Kompus).

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas välja eesti
keele rikastamise sõnavõistluse, mille eesmärk on
uute emakeelsete sõnade toomine käibekeelde.
Sõnavõistluse ehk “sõnause” pühendas Ilves
Eesti ühele tuntuma keeleuuendaja Johannes

Aaviku 130. juubeliaastale. Sõnapakkumisi saab
saata www.sonavoistlus.ee, e-kirjaga sonavoistlu
s@sonavoistlus.ee või Eesti Keele Instituudi aadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn märgusõna all
„Sõnavõistlus“ hiljemalt 4. oktoobriks.

