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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Tantsib rahvatantsurühm Nuustaku Noored.

Otepää käsitöölaat läks igati korda

15. korda toimunud Otepää rah-
vamuusikapäeval ja käsitöölaadal 
esinesid mitmed Otepää kollektii-
vid - rahvatantsu segarühm Nuusta-
ku, naisrühm Nuustaku ja Nuustaku 
noored, naisrühm Vesiroos, ansam-
bel Relami, eakate rühmad Tant-
surõõm ja Laulurõõm, rahvamuusi-
kud Merle Soonbergi ja Margit Tali 
ja rahvamuusikaorkester Lille Tali ju-
hendamisel, Otepää Noortekeskus ja 
Pühajärve Puhkpilliorkester. Päeva 
juhtis Alar Haak. Külalisena esines 
Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu puh-
kpilliorkester Fööniks solistidega.
   Laadalised said vaadata mitmesu-

guseid näitusi: Ehteaasta 2011, Põlt-
samaa roosiaia väljapanekuid, Pime-
date Ühingu vitspunutisi ja kohalike 
meistrite näitust “Kodukandilood”. 
Lapsed said osaleda võistlusmängu-
des ja paljudes huvitavates õpituba-
des.
   Laada peakorraldaja Otepää 

Naisseltsi esinaise Riita Aaderi kin-
nitusel läks laat igati korda – arvu-
kalt oli nii laadalisi kui ka müüjaid. 
“Tänan kõiki laadamüüjaid osavõtu 
eest, tänan kõiki esinejaid, eriliselt 
tänan Otepää Noortekeskuse noori, 
kes võtsid oma etteastet väga tõsiselt 
ja valmistasid ette väga toreda moe-

show,” rääkis laada peakorralda-
ja, Otepää Naisseltsi esinaine Riita 
Aader. “Aitäh kõigile neile, kes aita-
sid laata korraldada, tänan vallavalit-
sust vastutulelikkuse ja heatahtliku 
suhtumise ning osutatud abi eest.”
   Nagu tavaks, valiti ka seekord välja 

parimad laadaväljapanekud. Pari-
maiks osutusid rahvuslikus stiilis Jõ-
gevamaa ettevõtte OÜ Isetehtu rah-

variiete ainetel valmistatud lasterii-
ded. Huvitavamaks väljapanekuks 
nimetati Elmar Eriku puuskulptuu-
ride väljapanek.
   Käsitöölaada toetajad ja abistajad 

olid: Eesti Kultuurkapital, Kohali-
ku Omaalgatuse Programm, Otepää 
vald, Otepää Naisselts ja Otepää 
Kultuurikeskus.

7. augustil toimus Otepääl 
Kultuurikeskuse pargis 
traditsiooniline rahva-
muusikapäev ja käsitöölaat. 
Käsitöölaada avas valla-
vanem Andres Visnapuu.
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Rahvusvahelise triatlonivõistluse Tristar 111 
Estonia võitis meestest sakslane Thomas Hel-
lriegel ja naistest britt Rachel Joyce. Hellriegel 

läbis ühe kilomeetri ujudes, 100 kilomeetrit jalgrattal 
ja 10 kilomeetrit jooksurajal ajaga 3:12.53. Teiseks 
tuli iirlane Bryan McCrystal (3:13.12) ja kolmandaks 
parima eestlasena Kirill Kotšegarov (3:14.02).
   Eestlastest mahtusid esikümnesse veel Allan 

Oras (kuues), Priit Ailt (seitsmes), Harri Sokk (ka-
heksas) ja Siim Holts (kümnes).
   Naistest tulid Joyce’i (3:30.44) järel teiseks ja 

kolmandaks soomlannad Merja Kiviranta (3:39.59) 
ning Tiina Boman (3:43.49). Alma Sarapuu oli 
parima eestlannana neljas (3:48.59).
   Meeskondlikult võidutses SIS – Science in 

Sport (Marko Albert, Urmas Karlson, Sergei 
Tšerepannikov).

SA Tartu Kiirabi ehitab Otepääle kiirabijaa-
ma. Hoone arhitektuuriosa on koostanud ar-
hitektuuribüroo OÜ Lunge&Ko. Ehitustööd 

on juba alanud. 
   Kiirabijaam kerkib aadressil Tartu maantee 1b, 

ehk Audentese spordikooli ja Otepää vallavalitsu-
se vahelisel kolmnurksel alale. 
   Hoone asend on kavandatud sellise arvestusega, 

et säiliks maksimaalselt kõrghaljastus. Langetatak-
se ainult ehituse alla jäävad paar puud, üks puu on 
ümber istutatud. 
   Hoonealust pinda on 482,5 m², kiirabijaam on 

kahekorruseline, sissepääs on Tartu mnt pool-

Tristar 111 võit läks 
Saksamaale

Otepääle kerkib kiirabijaam
selt tänavalt. Lisaks sellele on hoone katusele ette 
nähtud helikopteri maandumisplats. Teadaolevalt 
on see seni Eestis ainuke kiirabijaam helikopteri 
maandumisplatsiga katusel. 
   Esimesel korrusel asuvad kiirabiautode garaaþ 

kahele sõidukile koos lao- ja abiruumidega, sis-
sepääs ja ooteruum, ning ambulantsiruum. Teisel 
korrusel asuvad varubrigaadi puhkeruumid. 
   Ehitustööd peaksid lõppema 2012. aasta märtsis, 

haljastööd mais. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Täname rahvamuusikapäeva ja 
käsitöölaada peakorraldajat 

Otepää Naisseltsi ja kõiki 
kaasaaitajaid ning abilisi ilusa ja 

sisuka ürituse eest! Soovime jaksu 
ja head koostööd edaspidiseks!

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

XII Otepää rattamaraton
Traditsiooniline rattamaratonide Elion Esto-
nian Cup sarja kuuluv Otepää Rattamaraton 
toimub laupäeval, 27. augustil  stardi- ja 
finishikohaga Tehvandi Suusastaadionil.
   Kell 12.00 on start 63 km maratonidistant-
sile ning orienteeruv finisheerimise aeg on 
kell 13.50. Poolmaratoni pikkus on 38 km ja 
stardiaeg kell 13.15. 
   Algusega kell 12.15 viiakse suusastaadionil 
läbi tillu- ja lastesõidud kuni 12 aastastele, 
osavõtt on tasuta, registreerimine kohapeal.
   Kuni 17. augustini on veel võimalik marato-
ni ja poolmaratoni distantsidele registreerida 
soodushinnaga.
   Rattarada kulgeb Otepää valla teedel ning 
tavaliikluses on seetõttu järgmised muuda-
tused: 
1.Liikluseks ajutiselt suletavad teed:
1.1.Sporditee (rolleritee) alates Kiigemäelt 
kuni Hobustemäe teeotsani vahetult enne 
Saare talu.
1.2.Harimäe- Mägestiku kruusatee alates 
Harimäe tõusust.
2. Kiirusepiirangud rattaraja ja maanteede 
ristumiskohtades:
2.1.Otepää-Vidrike-Restu maanteel Munamäe 
bussipeatuse juures.
2.2.Otepää Aedlinnas Sulaoja ja Kolga tänava 
ristmikul.
2.3.Sihva- Restu maanteel Matu bussipeatu-
se juures.
2.4.Sihva- Vidrike kruusateel Ilmjärve tee 
ristmikul.
   Liiklemisel palun järgida ajutisi liiklusmärke 
ning politsei ja turvatöötajate juhiseid. 
Täpsem info, registreerimine ja rajakaart 
võistluste kohta www.estoniancup.ee.

Otepää Rattamaratoni peakorraldaja 
NEEME ERNITS

Astuvere külas tehti 
ajalugu
Palupera vallas, Astuvere külas, Savi talus 
tehti ajalugu. Teadaolevalt pole viimase 50 
aasta jooksul Palupera kandis vabas õhus 
teatrit tehtud. 30. juuli õhtul mängiti Savi 
talu õuel Tõrva mehe Vello Jaska just selleks 
puhuks kirjutatud näidendit „Valgete pilvede 
lend“. Näidend jutustab naistraktoristide 
elust, võlust ja valust nõukogude perioodi, 
70ndatel aastatel.
   Kohalik näitemänguseltskond „Muhkel“ 
oli juba mitu kuud lavastaja Anita Pavlova 
karmi pilgu all proove teinud ja tublisti vaeva 
näinud. Välja tuli sellest üks tore ja lõbus 
etendus, kus ei puudunud nali ja naer kui ka 
kurbus ja nukrus.
   Üllatav oli väga suur vaatajate huvi, kokku 
loeti üle 300 inimese, kes olid kaunil suveõhtul 
võtnud vaevaks Astuverre tulla.
   Suur tänu Savi talu pererahvale – Kaja ja 
Kaido Loki perele, kes aitasid igati kaasa eten-
duse kordaminekule. Ja vaatamata sellele, et 
neil endil olid käed-jalad talutööd täis. Kuid 
kogu ümbrus, talu miljöö mängis võrratult 
kaasa.
   Kindlast tuleb tänada ka Palupera valda ja 
Kohaliku Omaalgatuslikku Programmi toetuse 
eest. Tänada oleks veel väga paljusid. Aitäh 
kõigile, kes kaasa aitasid!
   Kas nüüd sellest mingi traditsioon on tekki-
mas, ei tea, kuid väga tore, kui selline suvee-
tendus ei jääks Palupera mail viimaseks.
   Kõigile tegijatele ja toetajatele edu soovides

MTÜ P-Rühm, KALEV LÕHMUS
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olla on hea“ võitjaid.
 Lõpetati arvates 01.06.2011.a Uus Maa Tartu 

Büroo OÜ reklaamimaksu maksmise kohustus.
 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks arva-

tes 2011. aasta 1. aprillist Otepää Vallavalitsuse 
20. aprilli 2011.a korralduse nr 2-4-165 
„Reklaamimaksu teadete väljastamine“.
 Väljastati ehitusluba AS-le Otepää Veevärk 

Otepää linna soojavarustuse välisvõrgu ehita-
miseks Otepää linnas.
 Väljastati ehitusluba Andres Kukk èle üksi-

kelamu püstitamiseks Pärna katastriüksusel 
Otepää vallas Pedajamäe külas.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotus-

võrk OÜ-le Otepää-Vidrike-Pringi 10kV kaabel-
liinile, Kivisaare ja Donni komplektalajaamale 
koos 0,4kV kaabelliinidele, kaablikilpidele 
Otepää vallas Tõutsi külas.
 Kinnitati Ibodat Skvortsova taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää linnas, Mäe tn 
7 kinnistule üksikelamu renoveerimisprojekti 
koostamiseks koos laiendamisega ja abihoone 
renoveerimisprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Aivar Kullamaa taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Nüpli külas, 
Kullamaa kinnistul ja Anso 9 kinnistul asuva 
Kullamaa tiigi äärde “veelaua pargi “ rajatiste 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati huvitatud isiku Jaanus Beilmann 

taotlusel projekteerimistingimused Otepää val-
las, Otepää külas asuvale Unimäe kinnistule 
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati huvitatud isiku Õnne Einer taot-

lusel projekteerimistingimused Otepää vallas, 
Pühajärve külas asuvale Metsasalu kinnistule 
elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostami-
seks.
 Kinnitada Rain-Mati Pesor̀ i taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas, Vidrike 
külas, Väike- Kanso kinnistule üksikelamu reno-
veerimisprojekti koostamiseks koos laiendami-
sega, suvila ehitusprojekti ja sauna renoveeri-
misprojekti koostamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Laasi katastriüksus 

üheksaks katastriüksuseks ning määrata moo-
dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-
aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt 
moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 Peeti võimalikuks jagada Kõiviku katastriük-

sus neljaks katastriüksuseks ning määrata moo-
dustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja 
kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodus-
tatud katastriüksuse plaanidele.
 Eraldati kultuuriürituse toetuse reservfon-

dist 595 eurot maakondliku tantsupeo transpor-
diks.
 Eraldati reservfondist 3 195 eurot Auto 24 

Otepää Vallavolikogus

 Kinnitati Otepää vallas Pühajärve külas 
asuva Sepa kinnistu detailplaneeringu algata-
mine.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää vallas Arula külas asuvate Uuemõisa ja 
Madise kinnistute detailplaneering.
 Anti nõusolek vallavara võõrandamiseks.
 Seati isiklik kasutusõigus Eesti Energia 

Jaotusvõrk OÜ-le.
 Kinnitati Otepää valla 2010. aasta majan-

dusaasta aruanne.
 Eraldati reservfondist 10 533 eurot projekti 

„SA Otepää Tervisekeskuse lifti paigaldustööd 
koos liftišahti ehitusega“ omafinantseeringu 
katteks.
 Taotleti riigimaa munitsipaalomandisse jät-

mist.
 Ühendada lasteaed Pähklike ja lasteaed 

Võrukael üheks Otepää lasteaiaks, mis alus-
tab tegevust 1. jaanuaril 2012. a.
 Kinnitati Otepää Lasteaia põhimäärus.
 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada 

riigihange Otepää valla õpilasteveo korralda-
miseks.
 Lõpetati Otepää valla osalemine sihtasutuses 

Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompe-
tentsikeskuses.
 Kinnitati 21.-24.07.2011.a Pihkva oblasti 

Ostrovi rajooni külastamiseks vallavolikogu 
delegatsioon.
 Algatati Otepää linnas Otepää lasteaia 

detailplaneering.
 Kinnitati koduteenuste loetelu ning nende 

osutamise tingimused ja kord.
 Kinnitati Otepää valla terviseprofiil ja ter-

viseedenduse tegevuskava 2011-2020.

Otepää Vallavalitsuses

 Määrati haridustoetust kolmele vallakoda-
nikule.
 Määrati matusetoetust kolmele vallakoda-

nikule.
 Määrati ühekordset toetust neljale vallako-

danikule.
 Anti nõusolek MTÜ Alo Ojasalu Tennise-

klubi`le viia läbi Otepää valla haldusterri-
tooriumil tenniselaager ajavahemikus 27.06-
13.07.2011.
 Kehtestati Otepää Valla ametiasutuse mobiil-

telefonidele kvartaalsed kõnelimiidid.
 Tunnustati fotokonkursi „Otepää-paik, kus 

2

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. augustil.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

O T E P Ä Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD

SÜNNID

Rally Estonia 2011 toetuseks.
 Anti MTÜ Otepää Motoklubi luba korral-

dada Otepää valla haldusterritooriumil avali-
kud üritused.
 Algatati Aaraini maaüksuse detailplanee-

ring.
 Anti Rally Estonia OÜ luba korraldada 

Otepää valla haldusterritooriumil 14.07.2011. 
a kuni 16.07.2011. a avalik üritus Rally Estonia 
2011.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Ketta 

alajaama ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää 
vallas Mägestiku külas.
 Määrati sünnitoetust kuuele vallakodani-

kule.
 Määrati koolilõpetaja toetust kuuekümne 

kuuele vallakodanikule.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks kümne vallakodaniku taotlused.
 Jäeti rahuldamata kolme vallakodaniku esi-

tatud korraldatud jäätmeveoga lugemise taot-
lus.
 Kinnitati 20. juunil 2011. a läbi viidud enam-

pakkumise tulemused Tartu Maakohtu kinnis-
tuosakonna Valga jaoskonna kinnitusregistri 
registriossa kantud kinnistu Luigakuuri võõ-
randamiseks.
 Väljastati ehitusluba Priit Voolaiule Otepää 

valla Pedajaküla külas Vahtra katastriüksusel 
taluhoone rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Triin Peipsile ehitusload Otepää 

vallas Vana-Otepää külas Metsa-Kopli katastri-
üksusele üksikelamu, majandushoone ja tiigi 
ehitamiseks.
 Väljastati Triin Peipsile kirjalikud nõusole-

kud Otepää vallas Vana-Otepää külas Metsa-
Kopli katastriüksusele puukuuri ja sauna ehi-
tamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Suure-Käpa 

katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning 
määrati moodustatavate katastriüksuste 
kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed 
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele.
 Kinnitati Toomas Pechteri taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää linnas Lipuväljak 
3a katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati OÜ Valendik kirjalik nõusolek 

Otepää valla Sihva külas Uue-Saare kinnistule 
abihoone püstitamiseks.
 Kinnitati AS Techne Töökoda taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Otepää 
külas asuvale Naftabaasi kinnistule varikatuse 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Anti MTÜ Seiklusspordiklubi Xteam luba 

korraldada Otepää valla haldusterritooriu-

mil 03. juulil 2011. a alates kell 10.00 kuni kell 
17.00 avalik spordiüritus „Salomon Superman 
2011“.
 Anti Eve Koser̀ ile luba korraldada Otepää 

valla Sihva külas 24. Juunil 2011. a alates kella 
19.00 kuni 25. juuni 2011. a kella 02.00 avaliku 
üritusena Sihva küla jaanituli.
 Kinnitati OÜ Otepää Kommerts taotlusel 

projekteerimistingimused Otepää linnas Tartu 
mnt 1a asuvale kinnistule ärihoone renoveeri-
mise ja laiendamise projekti koostamiseks.
 Rahuldati hajaasustuse veeprogrammi 8 

taotlust ja jäeti rahuldamata 2 taotlust.
 Kinnitati koduteenuste osutamisega seon-

duvate dokumentide vormid.
 Kehtestati koduteenustele järgnevad hin-

nad: 1) põhiteenused - 1 euro külastuskord; 2) 
tugiteenused- kokkuleppel.
 Moodustati ajutine komisjon Alla riigihanke 

piirmäära hanke „Otepää Gümnaasiumi vun-
damendi soojustus“ läbiviimiseks.
 Otsustati täita Otepää Lasteaia direktori vaba 

ametikoht avaliku konkursi korras.
 Anti nõusolek OÜ Semolen Koolitus̀ele viia 

läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaa-
ger ajavahemikus 11.-17.07.2011. a.
 Anti nõusolek MTÜ Eesti Seljaajusonga ja 

Vesipea-haigete Selts̀ ile viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 
11-17.07.2011. a.
 Anti Stamina Spordiklubi MTÜ´le luba 

korraldada Otepää vallas Pühajärve külas 
09.07.2011.a alates kella 11.00 kuni 14.00 avalik 
üritus 30. jooks ümber Pühajärve ja 10.07.2011.
a kella 11.00 kuni 14.00 alates avalik üritus 
Pühajärve rahvatriatlon.
 Anti Noortesport MTÜ´le luba korraldada 

Otepää vallas Otepää linnas 23.07.2011.a ala-
tes kella 07.00 kuni kell 21.00 avalik üritus 
Tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlused 2011.
 Anti Eesti Ujumisliit MTÜ´le luba korral-

dada Otepää vallas Pühajärve külas Pühajärve 
rannas ja järves 10.07.2011.a alates kella 12.00 
kuni kella 17.00avalik üritus 40. Avaveeujumise 
seeriavõistluse III etapp.
 Väljastati Jelena Všivtsevale ja Vjatšeslav 

Všivtsevile ehitusload Otepää valla Otepää 
linnas Koolitare tn 29 katastriüksusele elamu 
laiendamiseks ja majandushoone püstitami-
seks.
 Väljastati Veniamin Zlobinile kirjalik nõu-

solek Otepää vallas Otepää linnas Munamäe tn 
4 kinnistule puukuuri püstitamiseks.
 Väljastati Mait Maarendile kirjalik nõuso-

lek Otepää valla Pedajamäe külas Pedaja kin-
nistule puurkaevu püstitamiseks.
 Tunnistati pakkumuste hindamiskomisjoni 

protokollis fikseeritud otsuse alusel edukaks 
pakkumuseks OÜ Otepää Ehitusgrupp esi-
tatud pakkumus.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi lõpp-

aruanne.
 Otsustati vallavara müük kirjaliku enam-

pakkumise teel.
 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Otepää 
linnas asuvale Tartu mnt 2 kinnistule tervise-
keskuse peahoone rekonstrueerimise projekti 
koostamiseks.
 Lubati vallavanem Andres Visnapuu puh-

kusele 18. juulist kuni 28. juulini 2011.a.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 31. 

Juulist - 02. augustini 2011.a välislähetusse 
Peterburi oblasti Toksovo omavalitsusse seose 
osavõtuga Toksovo päevadest.
 Anti MTÜ Otepää Naisselts luba korraldada 

Otepää linnas 07.08.2011.a avalik üritus Otepää 
15. Käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev.
 Anti 113KM Klubi MTÜ´le luba korraldada 

Otepää valla haldusterritooriumil 05.08.2011.
a kuni 07.08.2011.a avalik üritus TriStar111 
Estonia.
 Väljastati Baltic Craft OÜ`le ehitusload 

Otepää vallas Otijärve katastriüksusele abi-
hoone ja elamu püstitamiseks.
 Väljastati ehitusluba AS-le Elion Ettevõtted 

võrgusõlmede ja sidekaabelliinide püstitami-
seks Otepää vallas Otepää linnas.
 Väljastati Inga Penzliǹ ile ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Nurme tn 18 katastriüksu-
sele elamu laiendamiseks.
 Väljastada OÜ`le Eksiiv ehitusluba Otepää 

vallas Otepää külas Elektriteenuse katastriük-
susele katlamaja ja soojatrasside püstitami-
seks.
 Väljastati Otepää Vallavalitsusele kasu-

tusluba Otepää valla Sihva külas Uue-Kooli 
katastriüksusele Pühajärve põhikooli män-
guväljak-seiklusrajale.
 Lõpetati äriruumi, asukohaga Lipuväljak 13, 

üürileping Annimatsi OÜ tagasiulatuvalt ala-
tes 01.august 2011.a seoses rentniku avaldusega 
üürilepingu lõpetamiseks.
 Sõlmida äriruumi, asukohaga Otepää linn, 

Lipuväljak 13, üürileping LS Raamatupidamis-
büroo OÜ tagasiulatuvalt alates 01.08.2011 täh-
tajaga 31.07.2016.
 Anti luba MHL-Sport OÜ´le paigaldada rek-

laam Otepää-Kääriku kergliiklustee äärde ala-
tes 01.septembrist 2011.a.
 Kanti maha Otepää Gümnaasiumis maha 

aegunud ja kasutamiskõlbmatuid õpikuid.
 Kanti maha Pühajärve Põhikoolis maha 

raamatuid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule välja-
panekule Arula külas asuva Uuemõisa ja Madise kinnistute 
(katastritunnused 63601:002:1930 ja 63601:002:2160) detail-
planeeringu. 27,3 ha suurune planeeringuala asub Otepää 
looduspargi territooriumil ja hõlmab täielikult Uuemõisa 
ning Madise kinnistud. Alal asuvad endise Arula-Vanamõisa 
karjamõisa hoonete varemed. Planeeringu eesmärk on puh-
kekeskuse rajamine. Puhkekeskusesse kavandatakse maju-
tus-, konverentsi- ja toitlustushooned, parkla ja avaliku 
kasutusega puhkeala. Arhitektuurses lahenduses on kom-
bineeritud traditsioonid ja kaasaegsed lahendused. Kokku 
on planeeritud 11 hoonet suurima kõrgusega 12,0 meetrit 
(3 korrust) ehitusaluse pindalaga kokku 2600 m². Kinnistud 
jagatakse kuueks, millest neli on kaubandus-, toitlustus-, tee-
nindus ja majutushoonemaa krundid pindalaga 0,5 kuni 1,2 
ha, üks metsamaa maaüksus pindalaga 19,7 ha ja üks haljasala 
maaüksus pindalaga 4,2 ha. Lähimad elukohad või suvekodud 
asuvad puhkekeskusest 450 - 500 m kaugusel. Puhkekeskuse 
rajamine mitmekesistab piirkonna ettevõtlust, taastab elu-
tegevuse põlisel asustusalal ja parandab piirkonna hea-
korda. Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, 
Päästeameti ja Maanteeametiga.
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.08 - 
20.09.2011. Avalik arutelu toimub 26.09.2011 kell 16.00 
Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, 
Otepää. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kät-
tesaadav 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 üldaadressi-
del (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või 
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma posti-
aadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Otepää Lasteaed Pähklike 
pakub tööd:

majaperenaisele (tööülesanneteks õueala 
ja üldkasutatavate ruumide korrastamine),

õpetaja abile (tähtajaline tööleping lapse-
hoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks).

Sooviavaldus ja elulookirjeldus palun saata e-maili-
le: pille.villems@otepaa.ee või aadressil Pühajärve 

tee 22, Otepää 67403 hiljemalt 19. augustiks.

Info telefonil 765 5363

Mirtel Liis Mitt   12. juunil 
Pippa Margusson  19. juunil
Rasmus Täheväli  19. juunil
Jan Joonas Kattai  20. juunil
Kristina Länik   23. juunil
Ingrit Raba   29. juunil
Ron Ramon Paavo    6. juulil
Briana Puura   18. juulil
Katarina Kamla   19. juulil

Otepää vallavalitsus MÜÜB 
kirjalikul enampakku-
misel:

1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja 
(katastritunnused 63602:002:2110, pindala 
5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas) 
alghinnaga 31 000 (kolmkümmend üks 
tuhat) eurot.
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
2503540 kantud kinnistu Kannistiku väike-
koht 1 (katastritunnused 63601:001:0049, 
pindala 5566 m2, asukoht: Pühajärve küla 
Otepää vallas) alghinnaga 22 000 (kaksküm-
mend kaks tuhat) eurot.

Täiendav info: Andres Arike, 7664 810; 
5303 3031

Projekti „Ole kaasas“ 
raames toimuvad tasuta 
arvutikursused  Auden-
tese SG Otepää filiaalis 

järgmistel aegadel:
Algajate kursus 22.august kell 13.00 
(Arvuti ja interneti algõpe).
Edasijõudnute kursus 23. kell 13.00 
(Internetikoolitus edasijõudnutele, ID kaardi 
kasutamine).
Leia endale sobiv aeg ja registreeru tel. 

6 180 180 või 5349 0493 või www.olekaasas.ee.

Toredat õppimist!

Korraldatud jäätmeveost maakonnas

Korraldatud jäätmevedu Valgamaal on teostatud I jäätme-
veopiirkonnas alates 2009. aasta 1. juulist ja II jäätmeveo-
piirkonnas 2009. aasta 1. augustist. Teenuse osutajaks 
on olnud AS Veolia Keskkonnateenused (endise nimega 
AS Cleanaway). Vedajaga oli sõlmitud leping kaheks aas-
taks. Korraldatud jäätmeveo jätkumiseks maakonnas on 
algatamisel uus protsess uue teenuse osutaja leidmiseks 
hankemenetlusega riigihangete seaduse alusel. Tulenevalt 
lepingu sõlmimise ajal kehtinud nõuetest tuli Valgamaa ja-
gada kaheks jäätmeveopiirkonnaks – kummaski piirkonnas 
kehtestati ka erinev prügiveohind. Kuna seadusandlus on 
tänaseks muutunud – saame edaspidi Valgamaal kahe jäät-
meveopiirkonna asemel moodustada ühe, kogu maakonda 
hõlmava piirkonna. 
   Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul 16. juunil 
k.a. otsustati: pikendada aktsiaseltsiga Veolia Keskkonna-
teenused sõlmitud lepingut korraldatud jäätmeveoks uue 
jäätmevedaja leidmiseni eeloleva riigihanke tulemusel, 
kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2012.
   Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo 
tõrgedeta jätkumise  maakonnas ning võimaldab ühtlustada 
jäätmevedu reguleerivaid seadusandlikke akte maakonna ko-
halikes omavalitsusüksustes. 
AS Veolia Keskkonnateenused jätkab Valgamaal prügiveo-
teenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel.

Pühapäeval, 14. augustil kell 11.00  Otepää kirikus 
KULDLEERI PÜHA.
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KULTUURIÜRITUSED

17. august kell 19.00 Tsirkusetuur Otepääl esitleb 
– Tsirkus Madigan. Info: www.tsirkusetuur.ee

17. august kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsuõhtu peo-
tantsuhuvilistele. Pilet 2 €.

18. august kell 20.00 Kultuurikeskuses kino „X-mehed: 
Esimene klass”. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.

20. august kell 15.00 Pühajärve laululaval esineb BONZO 
kontserdiga „End otsides”. Kontsert tasuta.

24. august kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsuõhtu peo-
tantsuhuvilistele. Pilet 2 €.

27. augustil kell 22.00 Kultuurikeskuses Suvelõpu pidu ansamb-
liga Audru Jõelaevanduse Punt. Üllatusesineja. Töötab puhvet. 
Pilet 5 €.

30. ja 31. juulil tähistas Otepää sõprusvald 
Leningradi oblastis asuv Toksovo oma es-
mamainimise 551. aastapäeva. Pidustustest 
võttis Toksovo kutsel osa Otepää valla es-
indus eesotsas volikogu esimehe Aivar Ni-
goliga.
   Toksovo esmamainimise pidustustel esi-

nesid Otepää naisrahvatantsu rühm “Nuus-
taku” Angela Toome juhendamisel ja an-
sambel “Otepää velled”, mille koosseisus 
esines vallavanem Andres Visnapuu. MTÜ 
Karukäpp esindus oli aga pidustustel käsi-
töönäitusega. Otepää rahvatantsijate sõnul 

võeti esinemine Toksovo inimeste poolt väga 
hästi vastu. Samuti pälvis väga suurt huvi kä-
sitöömeistrite näitus.
   Kohtumine Toksovo omavalitsusjuhtide-

ga näitas, et Toksovol on suur huvi mitmete 
koostöö valdkondade vastu. Huvi tunti meie 
turismikorralduse, planeerimisalaste  ja prü-
gimajanduse küsimuste vastu. Samuti on 
Toksovo ärimehed huvitatud koostööside-
mete loomisest Otepää piirkonnaga. 

MONIKA OTROKOVA

Otepäälased esinesid ToksovosOtepää valla esindus 
käis Orissaares

15. juulil võttis Otepää valla esindus osa 
sõprusvalla Orissaare valla 20. aasta juu-
belile pühendatud pidulikust vastuvõtust. 
Lisaks Otepää esindusele olid Orissaare 
valda õnnitlema tulnud sõprusvaldade esin-
dajad Soomest ja Lätist ning ümberkaudse-
te Saaremaa valdade esindajad. 
   Otepää ja Orissaare vald on sõlminud 

sõpruslepingu 2010. aasta detsembris. Sõp-
rusleping näeb ette koostööd spordi, kultuu-
ri, hariduse ja turismi vallas. 

MONIKA OTROKOVA

vades on Ostrovo laienenud jõe mõlemale 
kaldale. Ostrovi ajalugu pakub nii mõnda-
gi huvitavat – linna asutamisel rajatud vene 
õigeusu kirik töötab siiamaani. Sõja ajal 
pakkus kirik inimestele pelgupaika. Tulijate 
seas oli lisaks venelastele ka eestlasi, lätlasi, 
soomlasi ja teistest rahvustest inimesi. Kõik 
abipalujad võeti vastu ning kuni sõja lõpuni 
elasid nad kirikut teenides.
   Otepää vallavalitsus sõlmis Ostrovo-

ga koostöökokkuleppe 2010. aasta märt-
sis. Koostöölepe näeb ette koostöö tege-
mist väga laialdastes valdkondades. Seni 
veel puuduvad Ostrovoga suuremad koos-
tööprojektid, kuid kaalumisel on peamiselt 
ühised spordiüritused.

Otepää vallavalitsuse arendusnõunik 
ANNIKA JAANSOO

21. augustil taas Otepää matk
Otepää matkade sarjas toimub 21. augustil 

9. Otepää matk Tehvandil (punktijaht). 
Sihtpunktid on avatud kell 10.00 - 12.00. 

Korraldab: Otepää Vallavalitsus. 

Info: Merlin Müür 515 7487

Otepää vallavolikogu esimees Aivar 
Nigol, abivallavanem Andres Arike 
ning arendusnõunik Annika Jaansoo 

käisid juuli lõpus Venemaal asuva Otepää 
sõpruslinna Ostrovo 670. aastapäeval.
   Linna sünnipäev kestis kokku neli päeva, 

millest kahel päeval osales ka Otepää valla 
esindus. Linna sünnipäeva pidulik osa algas 
linna keskväljakul kontsertiga, järgnes me-
dalite ja autasude jagamine, kõned ja õhtu 
lõpuks suur ilutulestik. Teisel päeval osales 
valla esindus linna staadioni avamisel. Seni 
ei olnud linnal staadionit – olid vaid spordi-
väljakud koolide juures.
   Ostrovo linn asub Pihkva oblastis, Ote-

pääst 200 km kaugusel. Tegemist on Tartu 
suuruse linnaga, mis algul rajati jõe keskel 
asuvale saarele – sellest ka nimi (Ostrov – 
vene k. saar). Aja möödudes ja linna kas-

Otepää valla delegatsioon külastas 
sõpruspiirkonda Ostrovot

End otsides on muusik, laulja ja laululooja 
BONZO käinud maha umbes 20 aasta 
pikkuse teekonna. Oma näo ja käekirja 

otsingutel on ta katsetanud erinevaid žanreid 
alates bluesist, rockist kuni country ja folgi-
ni, esitades teiste kirjutatud laule ja põhiliselt 
inglise keeles.
   Viimase viie aastaga on Bonzo jõudnud 

üsna tõe lähedale. On oma muusika, enda 
loodud ja emakeeles.
   Sellel kontserdil esitab muusik laule oma 

viimastelt heliplaatidelt, lisaks ka täiesti uut 
materjali, mis ei ole veel ühegi ketta peale 
jõudnud ja mõni lugu on koguni nii värske, 
et selle kohta võiks öelda maailma esiette-
kanne.
   Kontsert tähistamaks Eesti taasiseseisvu-

mispäeva toimub Pühajärve laululaval 20. 
augustil kell 15.00. Kontsert on tasuta.

BONZO – End otsides 

Ruumilise planeerimise 
teemaline infopäev
Jaanipäeva paiku toimus Otepää Vallavalit-
suses ruumilise planeerimise teemaline in-
fopäev, kus lektoriteks olid Pille Metspalu 
ja Kadri Tillemann Eesti Planeerijate Ühin-
gust. Ühingu juhatuse esimees Pille Mets-
palu selgitas, milliseid planeeringuid Eestis 
koostatakse ning millele peaks neid lugedes 
tähelepanu pöörama. Kadri Tillemanni juh-
timisel oli igaühel võimalus proovida, kuidas 
erinevad osapooled kohalikku elukeskkon-
da mõjutavate otsuste avalikel aruteludel 
kaasa rääkida saavad. 
   Rollimäng läks sujuvalt üle Otepää piir-

konna elu-olu teemasid käsitlevaks mõt-
tevahetuseks, kus ühiselt leiti, et selliseid 
vabas vormis arutelusid tuleks korraldada 
ka edaspidi. 
   Nii saamegi kokku 30. augustil kell 13.00 

Arula külas Lutsu turismitalus. Seekord tu-
levad oma kogemusi jagama Supilinna Seltsi 
aktiivsed liikmed Tartust. Saame kuulda, 
kuidas neil on õnnestunud tõestada, et selt-
silisi tasub otsustamise protsessidesse kaasa-
ta. Samas sedagi, milliseid vigu nad osaleja-
tena on teinud ja millele peaksid kohalikud 
omavalitsused elanike kaasamisel rohkem 
tähelepanu pöörama. Ettekandele järgne-
vat arutelu juhib taas Kadri Tillemann.
   Oodatud on kõik huvilised, ka need, kes 

eelmine kord osaleda ei saanud. Infopäev on 
osalejatele tasuta, kuid palun end hiljemalt 
28. augustiks registreerida triinu@roheline.
ee või 56 25 3986. 
   Infopäev toimub Eesti Rohelise Liiku-

mise projekti „Planeeringute alase koostöö 
arendamine Otepää piirkonnas“ raames. 
Projekti rahastavad Siseministeerium ja Ko-
danikuühiskonna Sihtkapital.

Meediadessandid ründasid 
augustis Lõuna-Eestit
Augustikuu kahel päeval liikus Otepää aedlinna, Pühajärve, 
Sangaste ja Nõuni mail ringi ETV märgistusega mikrobuss. 
Jäädvustati suvelõpu kauneid loodusvaateid ning otsiti ja leiti 
põnevate elusaatuste või ka omamoodi hobidega inimesi. Neid 
võtteid saab teleekraanilt näha septembrist alates “Prillitoosist”.

Lühiintervjuu saate toimetaja Marika Kaasikuga

Kas “Prillitoos” jätkub endisel moel?
M.K.: Saade jätkub, ent see saab uue sisu ja vormi, sest vahetu-
nud on tegijad. Saate juhtimise on võtnud enda peale Reet Lin-
na, tegijate gruppi kuuluvad veel Maarika Lauri (režissöör) ja Jüri 
Suurevälja (operaator) ja bussiroolis on Otepää juurtega endine 
spordimees Hasso Jüris. Loodame väga, et suudame oma saa-
tega pakkuda huvitavat kaasamõtlemist igas eas vaatajale.

Mida Otepää reidilt avastasite, mida jäädvustasite? 
M.K. (palub kannatlikkust, et ta saaks bussist tuua võttepäevade 
täpse programmi): “Alustasime aedlinnast Enla Odamusega, 
mitmekordse Eesti meistriga sõudmises, otepäälasega, kes 
kodupaika tagasi tulnud ja kes nüüd meilegi Pühajärvel oma 
sõudekunsti oskusi näitas. Vahepalaks filmisime Nuustaku pubi 
kõrgendikul ajakirjanik Aili Miksi lühimõtisklusi hea sõna mõjust.
   Pikemalt said lindile Iigaste külavanem ja külajooksu korraldaja 
Vello Paidre jutt ja tegemised, nii nagu ka Erene Pihelgas Nõuni 
leskede klubist ja tema imeliselt kujundatud lillerohkest koduai-
ast.
…Muidugi oli meile omamoodi üllatus tabada abielupaar Agnes 
ja Anti Levandit aedlinnas, kuhu nad oma suvekodu soetasid 
juba 30 aastat tagasi. Ja suur rõõm, et nad nõustusid rääkima 
oma perest ja kaua kestnud abielust, mis algas juba 1965. aasta 
augustis.

On küsitud, kuidas te neid küsitletavaid leiate?
M.K.: Kui on inimesi, kes oma kodupaigast palju näinud ja meel-
de jätnud, küll me neilt siis ka kuuleme… Otepääl aitasid meil 
inimesi ja paiku valida Valdur Sepp, Kalev Lõhmus ja mitmed 
teised.  

Kuidas maakonnaleht Otepää-keskseks muutus

Teisipäevane “Valgamaalane” (9. aug.) pakkus Otepääst suisa 
erakordset kolmel leheküljel, lisaks rohkelt värvifotosid. Nagu 
reklaam, aga samas tegelikkus! Üksnes pealkirjadest saab kokku 
seada toimunu ja tabada peamist: “Järvi suvefestivali kontsert 
…” (Otepää kirikus), “…muusika, vee ja tule võimsus” (Leigolt), 
“Sangaste rukkifestival pakkus rahvale nii tarkust kui ka leiba”, 
Käsitöölaat ja rahvamuusikapäev ...”, “Eesti suurim triatlon…”
   Kõigil neil ainult kaks autorit: Helju Keskpalu ja Eleri Lõhmus. 
Ja kõike seda haarasid nad kolme päeva jooksul, mõnikord 
öötundegi lisaks võttes. (Leigolt jõudsid nad tagasi Otepääle, 
ööbimispaika näiteks pärast keskööd)
   Helju Keskpalu: “Otepääl on, millest kirjutada. Lugusid tuleb 
teie inimestest ja sündmustest jätkuvalt. Näiteks laupäevases 
lehes kahest Enest ehk Otepää giididest (“Kümme küsimust…”).

AILI MIKS

Vanimad andmed Pilkuse mõisa kohta 
pärinevad aastast 1541. 10 aastat 
tagasi loodi Pilkuse külaselts ja pandi 

alus oma külapäevale,  mis toimus augusti-
kuu esimese nädala lõpus. See oli Pilkuse 
Musumäel, kus avati ka küla mälestuskivi. 
Kõigi nende ettevõtmiste eestvedajaks oli kü-
lavanem Merike Tootsi koos aktiivsete kü-
laelanikega. 2003. a valmis Pilkuse küla aren-
gukava, 1.septembril avati teabetuba ning 
novembris tunnustas Valgamaa Kodukandi 
Ühendus Pilkuse küla tegusaimaks külaks. 
Tänaseks on jõutud alustada Pilkuse küla-
maja rajamist PRIA toetusel.
   Laupäeval, 6. augustil toimus järjekord-

ne Pilkuse külapäev juba oma külamajas. 
Avamisel tervitas külarahvast vallavanem 
Andres Visnapuu ning vallaelanik Kalju 
Vuks kutsus aktiviste valla ajalugu ülestä-
hendama ja jäädvustama. Parim osa kü-

laelanikest oli kohale tulnud. Nad said nau-
tida oma külalaste esinemist ja ansambli 
„Karupojad“ muusikalist tervitust. Laste-
le pakkus lusti KLOUNi esinemine, Lille-
mäe talu hobustel ratsutamine ja miniho-
bu EEDU lustisõit Jaan Uibo ohjamisel. 
Võisteldi jõukatsumistes ja osavusmängu-
des. Toimus traditsiooniline rammumehe 
võistlus, mille võitis Henri Juhanson.
   See küla tähtpäevapidu sai teoks tänu 

Reet ja Urmas Tinno, Piret Drenkhani, 
Merike Tootsi ja Merike Kuke organisee-
rimisele. Tänusõnad kuuluvad sponsorite-
le: Otepaa vallavalitsus, Indrek Tinno, Külli 
Uibo, Enn Pallase, Karl Mõts, Viljar Teder, 
Allan Edesi, Luule Saar ja Maie Niit.
   Kohalviibijad said kinnitust, et küla elab. 

Loodan, et kõik külaelanikud (134) soovi-
vad osaleda järgmistel küla ettevõtmistel.

külavanem MIIA PALLASE

Pilkuse küla – 470

Eeloleval pühapäeval võib Tehvandi staadionil 
näha mõndagi huvitavat ja omapärast. Nimelt 
tulevad Otepää mängijaid juhendama tipptree-
nerid Marko Kristal, kes on endine Eesti koon-
dislane ja hetkel Tartu JK Tammeka peatreener 
ning Janno Kivisild, FC Flora ja Eesti koondise 
abitreener. 
   Kõigepealt saab näpunäiteid meie duubelvõis-
tkond, kes mängib Võru Jalgpalliklubi teise es-

indusega ja seejärel Otepää esindusvõistkonna 
mängijad, kes võõrustavad Tartu jalgpalliklubi 
Welco Elekter. 
   Eriline tuleb mäng ka tribüünidel. Euroopaliku 
jalgpallikultuuri toob staadionile vastasvõist-
konna fännirühmitus Electric Legion, kes on 
eeskujuks igale Eesti jalgpallihuvilisele oma kaa-
saelamise ja suhtumisega. Otepää toetajatele an-
navad viisijupi kätte meie sõbrad Eveko koorist.

Pühapäev on jalgpallipäev!

P 14.august kell 14.30 FC Otepää II - JK Võru II, Tehvandi 

P 14.august kell 17.00 FC Otepää - JK Welco Elekter, Tehvandi 

Tule toeta FC Otepääd ja saa osa ainulaadsest jalgpalli-
elamusest!
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Palupera Vallavolikogus

30. juunil 2011:
 Loeti-arutati II lugemist Palupera valla heakorra 

eeskirja.
 Kuulati sõltumatu vandeaudiitori Vilja Kübar á aru-

annet ning Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni 
ettekannet Palupera valla 2010 majandusaasta aruandele, 
kus tehti ettepanek konsolideeritud aruanne bilansima-
hus 31 986 756, 38 krooni kinnitada.
 Kinnitati Palupera valla 2010. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2010 bilansima-
hus 31 986 756, 38 krooni ja eelarve täitmise aruande 
summas 31 986 756, 38 krooni.
 Tehti muudatus Palupera valla 2011. aasta eelarves 

ja arutati Hajaasustuse veeprogrammi rahastamiseks 
eraldatud ülejäägi võimalikku kasutamist. Anti üle-
vaade investeeringute käigust lähiajal ja järgneval aas-
tal (Hellenurme kultuurimaja katus, mini-arena ehitus 
Palupera staadionile, kanalisatsioonitorustik Hellenurmes 
ja Nõunis jm).

Palupera Vallavalitsuses

08.07.2011:
 Kinnitati riigihanke 125733 „Hellenurme kultuuri-

maja katuse rekonstrueerimine – ehitustöö osutaja han-
kimine“ hankekomisjoni ettepanekud otsusena: kvalifit-
seeriti pakkuja Ervin Ehitus OÜ ja ühispakkuja OÜ Eviko 
SV ja AS Eviko. Mõlema pakkuja pakkumused tunnistati 
ka vastavateks. Edukaks tunnistati Ervin Ehitus OÜ pak-
kumus 30596,88 eurot käibemaksuta, kui hindamiskri-
teeriumi suhtes kõige soodsam, madalaim pakkumus.
 Kinnitati Palupera valla veebilehel väljakuulutatud 

hankele „Katuse järelevalve“ laekunud pakkujad kvali-
fitseerituks ja pakkumused vastavateks. Edukaks loeti 
Jaagor Grupp OÜ pakkumus 1280 eurot käibemaksuta, 
kui soodsaima hinnaga pakkumus.
 Väljastati projekteerimistingimused V.S-le Palupera 

külas Madala kinnistule elamu-majandushoone projek-
teerimiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Makita külas Sillakese kin-

nistu kaheks eraldi katastriüksuseks – Sillakese, 7,52 ha, 
sihtotstarve 50% maatulundusmaa ja 50% ärimaa ning 
Silla, 19,42 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Muudeti 
Sillakese kü lähiaadress Sillamäé ks.
 Nõustuti MTÜ Neeruti Külaseltsile eraldatud 2011 

korraldustoetusest osa, 200 eurot, kasutada PRIA meede 
4 esitatud projekti abikõlbuliku omaosaluse rahastami-
seks.
 Anti üks gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 eurot ja 

üks kõrgkooli lõpetamise toetus 35 eurot.

22.06.2011:
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
 Kinnitati juunikuu toimetulekutoetuse saajate nime-

kiri kogusummas 563,68 eurot.
 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 

nimekiri 28 inimesele kogumahus 525,33 eurot.
 Anti üks sünnitoetus 130 eurot, üks toetus lapse aasta-

seks saamisel 100 eurot, üks kutseõppeasutuse/kõrgkooli 
õpilase/tudengi toetus 40 eurot, üks küttepuude toetus 65 
eurot, neli põhikooli lõpetamise toetust á  20 eurot, üks 
gümnaasiumi lõpetamise toetus 30 eurot ja üks toetus 
lapsele prillide ostuks 37,70 eurot.
 Tunnistati ainukese pakkumusena laekunud FIE 

Vahto Sikk Vahi talu pakkumus edukaks, maksumu-
sega 305 eurot (käibemaksuta) Palupera valla veebile-
hel ja ajalehes Otepää Teataja väljakuulutatud hankele 
„Bussiootepaviljonide katused“. 
 „Nõuni käimla“ hankele laekunud pakkumus lükata 

tagasi, kuna pakkumus oli tellija reaalsetest võimalus-
test nii palju suurem ja hange ei ole sellise maksumusega 
tellijale vastuvõetav. Tellija jätkab hinnapäringutega, et 
lahenduseni jõuda.
 Rahuldati Maile Länik (Rippina kinnistu Lutike külas, 

katastriüksus 58202:003:0820) taotlus „Rippina talu vana 
kaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku 
rajamine”, summas 2922,55 eurot (projekti kogumaht 
4383,60 eurot, omafinantseering 1461,05 eurot). Projekti 
tegevus – veetorustiku rajamine on abikõlbulik peale 
joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. Projekti kes-
tus 01.08.2011 – 01.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg 
02.01.2012. 
 Rahuldati Viivi Sikk (Madaliku kinnistu Palupera 

külas, katastriüksus 58201:002:0791) taotus „Madala 
kü-le (58201:002:0014) puurkaevu (rajatis seadmetega) 
ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise 
tarbeks”, summas 6395 eurot (projekti kogumaht 9612 
eurot, omafinantseering 3217 eurot) järgmistel tingimus-
tel:
8.1.toetuse saaja on kohustatud taotlema nõusoleku teh-
norajatise rajamiseks läbi riigimaantee enne kahepoolse 

toetuslepingu sõlmimist;
8.2.kahepoolne toetusleping sõlmitakse kohaliku 
omavalitsuse poolse kirjaliku nõusoleku väljasta-
mise järgselt.
Projekti tegevus – puhastusseadmete paigaldus on 
abikõlbulik joogivee nõuetele mittevastavusel ja vee-
torustiku ehitus on abikõlbulik peale joogivee nõue-
tele vastava vee olemasolu. Projekti kestus 01.08.2011 
– 01.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg 01.07.2012.
Toetuse saaja peab võimaldama 5 aasta jooksul puur-
kaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda 
ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilise-
maid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav lii-
tumistasu ei tohi ületada toetuse saaja poolset kaevu 
rajamise omaosalust. Omaosalusse võivad kuuluda 
ka seotud projektivälised tegevused, mis dokumen-
taalselt tõestatavad. Liitujate korral ei pea projekti 
omaosalus jääma sugugi vaid taotleja kanda.
 Rahuldati Aino Juhkam (Tammiku kinnistu 

Urmi külas, katastriüksus  58201:001.0560) taotlus 
„Palupera vallas Urmi külas Tammiku kinnistul, 
kü 58201:001.0560 asuva  kaevu puhastamine, kahe 
pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani 
ja kaevu sügavveepumba paigaldus”, summas 1616,75 
eurot (projekti kogumaht 2425 eurot, omafinantsee-
ring 808,25 eurot) järgmistel tingimustel:
9.1.toetuse saaja on kohustatud taotlema Palupera 
Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku salvkaevu 
rekonstrueerimiseks ja veetorustiku rajamiseks enne 
kahepoolse toetuslepingu sõlmimist. Projekti kestus 
01.08.2011 -  01.12. 2011. Aruande esitamise tähtaeg 
02.01.2012. 

Kaljumäe kinnistu detail-
planeeringu avalik arutelu
Kaljumäe kü nr 58202:003:0260 detailplaneeringu 
eskiislahendust tutvustav väljapanek toimub 15.-22. 
augustini 2011.a. Palupera vallamajas asukohaga 
Hellenurme küla kell 8.30 – 12.00 ja 13.00 - 16.00 
ning Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 
E, T, N ja R kell 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 
12.00-15.00 ja 16.00-19. 
   Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Nõuni 
raamatukogus 22. augustil 2011 kell 16:00.

1. Kooliminekutoetus 1.klassi astujale (ranitsa-
toetus) 65 € lapsevanema avalduse alusel.
2. Toetus paljulapselistele peredele kooliaas-
ta alguse puhul (peres vähemalt 4 õppeasutuse 
päevases vormis õppivat last) 10 €  lapse kohta 
avalduse esitamisel. 
3. Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilase toetus 
2 korda õppeaastal koolitõendi ja avalduse esi-
tamise alusel 40 € kord.
4. Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi 
õppuritele. Ainult Palupera Põhikoolis õppiva-
tele põhikooli õppuritele, teistes põhikoolides 
ei kompenseerita, kuna ei kasuta elukohajärg-
set kooli (1.-9.kl) ja kui elukohajärgsest asulast 

on organiseeritud õpilastransport. Väljamakse 
sõidupiletite aruande alusel.
5. Kooli lõpetamise toetus (põhikool, güm-
naasium, kõrgkool) lõputunnistuse koopia ja 
avalduse alusel – põhikool 20 €, gümnaasium ja 
kutseõppeasutus 30 €, kõrgkool 35 €.
6. UUS! Tegevustoetus Palupera põhikooli 
õppuritele õppekava toetavate ürituste läbivii-
miseks - 35 €, 2011/2012 I p/a-l. Toetuse väl-
jamaksmine kuludokumentide alusel kooli va-
hendusel.
   „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 

korda“ saab lugeda ka valla kodulehelt:  www.
palupera.ee. 

Toetused algaval kooliaastal 
Palupera vallas

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kaasfinantseerija Palupera Vald

Projekti palupera valla noored teel 
aktiivsemaks vallakodanikuks toimi-
va koostöövõrgustiku kaudu

Tegevus – PALUPERA VALLA NOORTE KODULEHT
Projekti eesmärk on luua toimiv Palupera valla noorte ja 
noorsootöö koostöövõrgustik, et ühendada valla erinevate 
tõmbekeskuste noori. Toimivat noorte, noortejuhtide, 
noorsootöö teiste struktuuride koostöövõrgustikku, mis 
hõlmaks kogu valda, hakkaks juhtima katusorganisatsiooni-
na kolmanda sektori organisatsioon ja planeeritult sügisel 
2011 loodav noortevolikogu. MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskus, üks lüli koostöövõrgustikust, sai SA KÜSKilt 
vahendid selleks, et ehitada üles koostööd tõhustav, kajas-
tav Palupera valla noorteportaal. MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskus on valmis põhikirjaliste ülesannetega sobitu-
va koostöövõrgustiku katusorganisatsiooni rolliga jätkama.
   Noorteportaali sisu, kujunduse kaardistamisel saab iga 
valla noor ise sõna sekka öelda. Samuti kaardistatakse 
noortejuhtide, noorteorganisatsioonide ja teiste noorsoo-
tööstruktuuride vajadused ja nägemused. Seega antakse 
noortele võimalus kodulehte ise kujundada, mõtteid, 

Hellenurme avatud noortekeskuse 
ühistegevusteks vajaliku varustuse 
täiustamine ja ühistegemine
 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspo-
liitikaga kaasneva maaelu arengu toetus.

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekes-
kus, põhitaotleja.
Toetus – Leader-meetme raames antav kohaliku 

kogemusi jagada. Kodulehe kaudu edastatakse otseinfo 
edasiselt asjalistele.
   Kodulehe koostaja, OÜ Meediamees, Rene Korss 
ootab teie mõtteid, ettepanekuid e-posti rene.

korss@gmail.com, et koduleht luua (tähtaeg hiljemalt 
oktoobri lõpp 2011) ja hallata hilisemalt, vähemalt 
projekti lõpuni (aprill 2012). Mõned märksõnad abiks 
– kalender, karjäär, koolitused, üritused, saavutused, 
galerii, bännerid, menüülingid, rahastamine, kon-
kurss, sport, arhiiv, koolid, ost-müük-reklaam-rent, 
tsill jms.
   Sügisel alustame ühiselt arengudokumendi 
„Palupera valla noorsootöö arengukava 2012-2020” 
koostamisega. Kuid oma mõtted valla noorsootööst 
eile-täna-homme võid samuti juba eeltoodud e-
posti saata.

Projektimeeskond

tegevusgrupi toetus. Maaelu arengu toetus, 
meede 4. PPIA käskkirjaga 8.juulist 2011 eraldati 
Hellenurme noortekeskuse  noortele eesmärgil 
laiendada noorte tegevusvõimalusi  4842 
eurot. Projekti raames korraldatakse  noortele 
erinevaid õpetlikke üritusi, väljasõite, treeninguid 
kodukohas ja kaugemalegi, Eestimaa kaunisse 
loodusesse, s.h.:

• süstamatk Vilsandi saarele (5-6.august 
2011, 20 noort vanuses 15-23 ja 2 noortejuh-
ti)
• paintballi võistlus noortega Valgamaa 
naabervallast Viljandimaal Suure-Jaanis 
Rääkal Wirland Paintball Parkis (10.septem-
ber 2011, kokku noori 40, noorem grupp 
vanuses 12-16 (20) sport-paintballi väljakul 
ja vanem grupp 17-23 (20) metsamängul)
• seiklusmäng Püha Elmo Tuled koduko-
has (detsember 2011, erinevates võistkon-
dades 20 noort vanuses 12-23, 1 tunnine 
seiklusmäng ilutulestikuga, kontrollpunkte 
läbitakse mõistujuttude lahendamise järg-
selt samm-sammult)
• ning soetatakse noortekeskusesse 
teler, antenn ja telerialus (sügis 2011) ja
• konkursi kaudu valitakse noorteka 
logo, mis trükitakse siidile lipuks ja ostetak-
se lipuvarraski (sügis 2011).

Lisainfot jälgige www.palupera.ee – Kolmas 
sektor – noortekeskus – Keskuse tegemised 
– tegevusplaan.
Projekti lõpp – 30.04.2012.a.

Palupera kool – 235
Vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate 

kokkutulek toimub

17. septembril 2011 
Palupera Põhikoolis.

Osalustasu 10 eurot maksta SEB arveldus-
kontole nr. 10010842292014 Kaja Lokk nimele 

(saab maksta ka kohapeal).
Registreerimine algab 14.30;

Aktus 15.00; Grillnotsu 16.00; Jututoad 17.30;

Tants 19.00.

Info tel. 5393 8039, Kaja Lokk

Hei, tule purjetama!
Nõunis, ujumissilla juures 20. augustil kell 14.00 

on Sul võimalus oma silmaga näha ja käega 
katsuda purjekaid. Räägime pisut Nõuni Purje-

klubist ja purjetamisest.
   Võimalus purjekat proovida on kõigil – nii las-
tel, noortel kui ka lastevanematel. Saab paadis 
istuda ja sõita. Seda kõike juhendajate käe all. 
   Kõik on oodatud. Eriti 6-15aastased lapsed. 

MTÜ Nõuni Purjeklubi

15.08. - 29.08. Hellenurme 
postkontor ajutiselt 
suletud! 
Postiteenuseid on võimalik ka edaspidi tarbida ning 
selleks on järgmised võimalused:
  1.TELLIDA KIRJAKANDJA TASUTA KOJU!*
Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta tellida 
kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kes elavad/asu-
vad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal 
kui 5 km. 
   Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmisi 
teenuseid: kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine; rahakaartide saatmine; perioo-
dikatellimuste vormistamine; maksete teostamine; 
postimaksevahendite müük; pensioni ja muude 
sotsiaaltoetuste kättesaamine.
   Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti kliendiinfo 
telefonil 1661. Tellimusi võetakse vastu E–L kella 9–18. 
Klienditeeninduskeskuses registreeritakse kliendi tellimus, 
mis edastatakse klienti teenindava piirkonna postiasutusse. 
Enne kella 16.00 saabunud tellimuste korral võetakse 
kliendiga ühendust samal päeval ning lepitakse kokku 
tellimuse täitmise aeg. Hilisemate tellimuste korral võetakse 
ühendust järgmisel tööpäeval (E–R). Kirjakandja osutab 
postiteenuseid tellija elu- või asukohas tellimuse saamisele 
järgneval tööpäeval (E–R), kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
Konkreetne tellimuse osutamise ajavahemik antakse klien-
dile täpsusega 1 tund.
   2. Külastada lähimat postiasutust
*Elva postkontor*(Puiestee 1, 61504 Elva). Postkon-
tor on avatud: E-R 9:00-18:00 ja L 10:00-13:00
   Küsimuste puhul palume pöörduda Valga piirkond-
liku juhataja Tiina Aedmaa poole,  tel 7661 952, GSM 
5221 081.

TANTSUPIDU
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse õuealal lau-
päeval, 20. augustil algusega kell 

14.30.
Esinevad valla kohalikud taidlejad ja küla-
lisesinejad Valgast,Otepäält, Rõngust ja 

Elvast.
Tantsuklubi Mathilde tänab Eesti Kultuurka-
pitali Valgamaa ekspertgruppi ja Palupera 

valda.
Üritus on tasuta.
Info: 5662 2044

PLANEERINGUD

Sõiduauto kirjalik enam-
pakkumine

Palupera vallavalitsus müüb avalikul 
kirjalikul enampakkumisel vallavalitsusele 
kuuluva sõiduauto Nissan Primera (2000. 
aasta). Autoga saab tutvuda tööajal, tulles 
vallamajja. Lühitutvustus: läbisõit 276 000 

km, esiklaasil ja juhipeeglil mõrad, rooste (esitiib, 
põhi), ülevaatus lõpeb septembris jne. 
   Rohkem infot ja enampakkumise tingimused valla 
veebilehel www.palupera.ee. Alghind 350 eurot. 
Info: 7679 502, 5174 740. Pakkumus esitada müüjale 
kirjalikult (67514 Valgamaa, Palupera vald, Hellenur-
me) hiljemalt 22. augustil.

Olete oodatud laupäeval, 27. augustil 
algusega kell 20 

Nõuni endise koolimaja ranna puhkealale

MUINASTULEDEÖÖ PÄIKESE -
LOOJANGUKONTSERDILE.

Mõnusat meeleolumuusikat pakub lõkketulede 
kumas viiuliansambel Põlvast. Võta mugav istu-

misalune ise kaasa. Vihma korral toimub kontsert 
kultuurimajas.
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Puka Vallavalitsus teatab, et on 02. augusti 2011 korraldu-
sega nr 141 hõivanud ja arvele võtnud peremehetu varana 
Puka vallas Aakre külas 8 korteriga elamus (majas nr 6) 
korteri numbriga 4. Viimaseks teadaolevaks omanikuks 
oli Osaühing Biltman.
   Kõigil, kellel on  vastuväiteid eelnimetatud korteri pere-
mehetuks tunnistamise ja hõivamise kohta, esitada need 
kirjalikult 4. oktoobriks 2011 Puka Vallavalitsusse aadressil 
Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, 67217 VALGAMAA.

Elan Lõuna-Eestis Puka vallas, kus päikesel 
on tihti naeratus näol. Lõuna-Eesti on üsna 
mägine koht, künkad vahelduvad orgudega 

ja tavaliselt on oru põhjas väike järveke. Siin on ilus 
loodus! Lilled õitsevad nagu hiilgavad taevakehad, 
on palju rohelist metsa ja muru. Meie kandis on 
elanud isegi kuulus spordimees Bruno!
   Koht, kus mina elan, pole linn ega maa, vaid 

hoopis väike alevik Puka, mis on ilus paik. Meie 
asulas elab piisavalt palju inimesi, nii et põne-
vust jätkub! Kõik vajalik on ümberringi olemas: 
lasteaed, kool, pood, postkontor, apteek, ars-
tipunkt ja muidugi jätkub iga pere jaoks naab-
reid, et igav ei hakkaks. Asula ise on tegelikult 
üsna väike, aga mulle sobib see, sest ma ei salli 

Eesti Omanike Keskliidu kongressil president Arnold Rüütli poolt väljakuu-
lutatud koolilaste kirjandivõistluse “Kodu minule ja mina kodule” 1.-4. klassi 
õpilaste kolmekümnest laekunud tööst valiti kolme parima hulka Puka vallas 
elava Argo Jentsoni kirjand.

Kodu minule ja mina kodule
sagimist. Elan asula selles osas, mida kutsutakse 
„Mustamäeks“, suures kortermajas koos ema, 
vanema venna, kassi ja kahe siutsuva papagoiga. 
Olen siin elanud kaheksa aastat. Maja ümber 
on suur hoov, praeguseks rohtu kasvanud liiva-
kastiga, sest me ei mängi seal enam. Laste tar-
beks on veel karussell ning meile meeldib ka 
maja parkla, kus saab jalgratastega ringi kimada. 
Minu akna all kasvab toomingapuu, mis praegu 
on rohkem põõsa moodi. Kui puuke oma oksad 
akendele liiga lähedale küünitab, lõikab maja-
rahvas ta jälle ilusasti põõsaks tagasi. Toomin-
gate kevadine õielõhn toob tänu sellele põõsas-
puule mulle alati kodu meelde.
   Minu kodumajast paremal on mu kõige 

parema sõbra maja. Kuna elame nii lähestikku, 
on meil väga hea koos mängida ja ühiselt aega 
veeta. Kahe maja vahelt kulgeb minu lemmik-
tänav, millega mul on väga palju mälestusi: seal 
õppisin ma rattaga sõitma, sain oma esimese rat-
taõnnetuse põlvekärnad, korraldasime esimesed 
võidusõidud ja ma maitsesin esmakordselt või-
dujoovastust. Sellel tänaval on minu lapsepõlves 
kindel koht! Ümber minu ja mu sõbra koduma-
ja on veel terve hulk suuri maju – nn õpetajate 
maja, aleviku kõige suurem maja jne. Ega muidu 
seda aleviku osa Mustamäeks ei kutsutaks, eks 
ole ju sellel Tallinna Mustamäelgi palju suuri 
maju koos.
   Kõige vahvam on minu elukoha juures see, 

et siin elab palju lapsi ja tänu sellele on mul ka 
palju sõpru. Koos otsime salapaiku, ehitame 
onne. Vahel juhtub nii, et lihtsalt kõnnime ja 
hops! Kellelegi tuleb mingi hea idee ja juba me 
mängimegi põnevat mängu. Üksi, ilma sõpra-
deta, ei oleks kindlasti nii huvitav. Vahel suvel, 
kui kõik on laiali sõitnud, kes vanaema-vanaisa 
juures, kes kuskil laagris, on veidi igav ka.
   Hästi vahva on see, et majast ainult mõneküm-

ne meetri kaugusel on tiik, kust kuumal suvepä-
eval saab vett ammutada ja vahel veidi üksteist 

pritsida. Ega järvgi kaugel ole! Jalutame umbes 
kilomeetri ja jõuamegi väikese Alevi-nimeli-
se järvekese juurde. Kellele väike järv ei sobi, 
sõidab autoga Võrtsjärve äärde suvitama.
   Olen praeguseks otsustanud, et kui ma suu-

reks kasvan, jään kindlasti siia, oma kodusesse 
Puka alevisse elama. Mul on küll palju erine-
vaid unistusi selle kohta, kelleks ma tahan tulevi-
kus saada, kuid kuidagi peaks minu amet olema 
seotud muusikaga. Mul on kindel eesmärk saada 
lauljaks või klaverimängijaks. Kindlasti tahan 
elada oma praeguses kodukohas just sellepärast, 
et juhtida tähelepanu Eestimaa väikestele asula-
tele ja anda kõigile märku, et ka seal on võimalik 
elada, samuti tahan oma armsale lapsepõlveko-
dule kuulsust tuua.
   Mulle meeldib minu kodupaik. Kindlasti on 

maailmas kauneimaid paiku, kui minu kodune 
alev, kuid mina armastan just seda ja tahan elada 
just seal. Mulle meeldivad meie suured majad 
ja nendega kaasnev naabrirohkus, veidi rohtu-
kasvanud liivakastiga õu ning meie väike armas 
alevik.

ARGO JENTSON, Palupera põhikooli 4. klass

Puka rahvamaja pargis 

20. augustil kell 19.00 

ÖÖLAULUPIDU. 
Esinevad ansamblid, koorid ja rahvatantsijad. 

Olete oodatud kuulama, vaatama ja kaasa lööma. 
Üritus on tasuta.

PUKA LASTEAED
kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA
vaba ametikoha täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad saata 31. 
augustiks aadressil Võru mnt 10, 

67217 Puka, Valgamaa.

Info tel 7692343 või 
e-postil tiina.trees@puka.ee

Valgamaa Partnerluskogu tunnustas Puka 
alevikku tänukirjaga “Kaunis kodupaik 
2011”. Kauni kodupaiga tiitlit jäävad 

meenutama tänukiri ning kingitusena saadud 
õunapuu, mis on istutatud vallamaja kõrvale.

Valgamaa Partnerluskogu kodulehelt 
järgnev tekst:
   Kui vaadata VPK-le ja PRIA külameetmele 

laekunud taotlusi, siis üheks aktiivsemaks piir-

Puka alevik - Kaunis kodupaik 2011
konnaks on olnud kindlasti Puka. Siin tegutse-
vad aktiivselt Puka Naisselts, Puka Aianduse ja 
Mesinduse Selts, Puka Kooli Vilistlaskogu. Pro-
jektide toel on muudetud kaunimaks kohapealset 
elukeskkonda: renoveeritud on rahvamaja, sinna 
juurde on rajatud kenasti kujundatud park koos 
laululavaga. Aktiivne tegevus toimub kooli staa-
dionil ja ka kooli park muutub järjest atraktiivse-
maks ja uusi võimalusi pakkuvaks. Pukast läbi 
sõites jääb silma, et koduaiad on kenasti hool-
datud ja pakuvad möödujatele silmailu.

Väärt kodupaik 2011 kandidaat oli
Aakre küla
Aakre külas elavad aktiivsed inimesed, kes 
oma ühistegevuse korraldamiseks on loonud 
MTÜ Aakre Külaselts. Ellu on kutsutud kü-
lapäevade traditsioon. Ühistegevus on koon-
dunud Aakre Rahvamajja, kus tegutsevad 
mitmed huvialaringid ja ühisüritused. Juba kol-
mandat aastat toimub Teeme ära raames oma 
hoogtööpäevak.

Täname

18. juunil toimus Pukas üritus “Anna ära”.
Korraldajad tänavad OÜ-t Goldstock, OÜ-t 

Vestose Grupp Valgast, Sirje Kõvaskit Elvast, 
Elle Puiesteed Pukast ja teisi toetajaid, 

kes andsid panuse ürituse heaks 
kordaminekuks.

Teade

Puka Vallavolikogu kehtestas 21. juuni 2011 otsu-
sega nr 10 „Järve maaüksuse detailplaneeringu 
kehtestamine“ Puka vallas Purtsi külas asuva Voo-
remäe linnuse jalamil paikneva Järve maaüksuse 
detailplaneeringu, millega seadustati püstitatud 
elamu ning määrati ehitusõigus kõrvalhoonete 
rajamiseks. Planeeringu lahenduse elluviimisel 
puudub negatiivne mõju keskkonnale. Seletuskirja 
ja joonistega saab tutvuda Puka vallavalitsuses.

Puka Vallavolikogus 

21. juunil 2011
 Maavanem Margus Lepik andis ülevaate Valga maa-

konna arengusuundadest.
 Kinnitati Puka valla 2010. majandusaasta aru-

anne.
 Puka Vallavolikogu 25.09.2008.a otsusega nr 12 “Salumäe 

detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisu-
kohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine” ja otsusega nr 13 Eessalu, Kesksalu 
ja Tagasalu detailplaneeringu koostamise algatamine, läh-
teseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamine” algatati eelpoolnimetatud 
kinnistute detailplaneeringute koostamine eesmärgiga 
kaaluda puhkemajade ja neid teenindavate matkara-
dade rajamise võimalusi ning keskkonnamõju strateegi-
line hindamine. Käesolevaks ajaks ei ole huvitatud isikud 
alustanud toiminguid detailplaneeringu koostamiseks. 
Volikogu otsustas lõpetada mõlemate detailplaneeringute 
koostamise ning sellega kaasneva keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise menetlused.
 Kehtestati Järve maaüksuse detailplaneering.

SÜNNID

Lisette-Anette Tensing    3. juulil
Johannes Teorein   27. juulil
Villem Haljasmets     2. augustil

Puka Vallavalitsuses 
suvekuudel

 Otsustati maksta toimetulekutoetust juunis seitsmele 
ja juulis viiele taotlejale; sünnitoetust kolmele ja matus-
etoetust neljale taotlejale.
 Tunnustati  Puka Keskkooli lõpetajaid: Karl Kadaja 

lõpetas keskkooli hõbemedaliga, Peeter Kangro ja Kersti 
Undrits lõpetasid põhikooli kiitusega, Anni Suun lõpetas 
põhikooli edukalt.
 Rahuldati hajaasustuse veeprogrammi raames taot-

lused projektide rahastamiseks järgmiselt: Ellen Jaska 
– Komsi külas Lausse kinnistule salvkaevu rajamiseks ja 
veeanalüüsiks ja Selma Lõhmus – Ruuna külas Lobjaku 
kinnistule salvkaevu rajamiseks ja veeanalüüsiks ning 
väljastati kirjalikud nõusolekud kaevude rajamiseks.  
 Pukas toimus Tõlliste, Sangaste ja Puka valla pensio-

näride suvepäev, vallavalitsus toetas üritust 191.- euroga.

 Nõustuti katastriüksuste jagamisega iseseisvateks 
katastriüksusteks: Rebaste külas asuva Jõe katastriüksus 
- Jõe, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Jõepõhja, sih-
totstarbega veekogudemaa; Purtsi külas asuva Laksimäe 
katastriüksus - Laksimäe, sihtotstarbega maatulundus-
maa ja Laksijõe, sihtotstarbega veekogudemaa; Purtsi 
külas asuv Rootsi katastriüksus – Rootsi ja Mäepealse, 
sihtotstarvetega maatulundusmaad ning Ida-Rootsi ja 
Lääne-Rootsi, sihtotstarvetega veekogudemaad; Väike 
Rootsi katastriüksus – Väike-Rootsi sihtotstarbega maa-
tulundusmaa ja Kesk-Rootsi, sihtotstarbega veekogude-
maa; Pühaste külas asuv Lepiku 1 katastriüksus – Lepiku-
Marja ja Marja, sihtotstarvetega maatulundusmaad.
Nõustuti Kolli külas asuva vaba põllumaa Ansino, suuru-
sega 23,58 ha, kasutusvaldusse andmisega.
 Toetati mittetulundusühinguid: MTÜ Kodupaiga 

Külaselts 2000.-€; MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu 1225.- 
€ ja MTÜ Puka Naisselts 300.-€.
 Otsustati maksta ranitsatoetust kolmeteistkümnele 

lapsevanemale, kelle lapsed alustavad kooliteed Puka 

Keskkooli ja Aakre Lasteaed-Algkooli esimestes klassides 
(á  19,17€).
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Aakre 

külas Jõeääre maaüksus, 4628 m2.
 Määrati järgmiste riigi omandisse jäetavate katastriük-

suste lähiaadressid: Vaardi külas asuva Kolgaenu maaük-
sus, Palamuste külas asuv Hundimetsa maaüksus, Pedaste 
külas asuv Põhusoo maaüksus,Aakre külas asuv Põllulille 
maaüksus, Kibena külas asuvad Vingipõllu, Kivisöödi, 
Kibenamaa, Kibenapõllu ja Sokapõllu maaüksused, 
Kuigatsi külas asuvad Pulga ja Tedremetsa maaüksused 
ning sihtotstarveteks eelpoolnimetatud maaüksustele 
maatulundusmaad.
 Eraldati reservfondist Puka Laseaiale 340,40€ pesu-

masina ostmiseks;
 Puka aleviku pinnatud teede aukude ja vallasiseste 

teede remondiks korraldatud vähempakkumisele laekus 
kaks pakkumist, OÜ-lt Valga Teed ja Elva Kommunaal 
Grupp OÜ-lt, võitjaks osutus OÜ Valga Teed.

AMETLIK INFO

Ta tuleb siiski!

20. augustil algusega kell 11.00 Nõunis 
endise Kullipesa puhkemaja juures toimub

6. NÕUNI RAHVATRIATLON.
Kõik on vanas headuses, trass viib ümber Nõuni 

järve, kokku 9 km.
Korraldajatel on õigus teha muutusi vastavalt 

ilmale.
Info: 5139 071, Kalev

TÄHELEPANU NOORED 
VANUSES 7-18!

Palupera-Puka noorte ühislaager toimub 24.-26. 
augustil Soontagal, Saeveski puhkekohas. Palupera 
valla noori viiv buss väljub 24. augustil kell 9.00 
marsruudil Nõuni-Päidla-Hellenurme-Palupera-
Soontaga.
   Veel on mõned vabad kohad laagrisse. Registree-
ruge kiiresti! Omaosalus vaid 5 eurot. Täpsem 
info ja laagri päevakava Palupera ja Puka valla 
kodulehtedelt www.palupera.ee ja www.puka.
ee. Kaitseliidu juhtimisel korraldatakse paintball, 
orienteerumine, vibu, LARP-õpe läbi mängu ja 
palju muudki!
   Registreerumiseks Palupera vallast helistada tel: 
5346 5648 Marika.

Palupera küla käis Maapäeval

5.-7. augustil toimus Läänemaal 9. Eesti külade 
Maapäev “Tagasi koju“. Kuna Valgamaa Kodukandi 
Ühendus oli aasta küla konkursile esitanud Palu-
pera külade piirkonna, võttis Maapäevast osa 4 
aktiivset külaelanikku.
   Eelnevalt oli vabariiklik komisjon eesotsas Riigi-
kogu esimehe Ene Ergmaga, käinud konkursil 
osalevais külades. Juulis oli komisjon Paluperas ja 
pidime 2 tunniga tutvustama oma küla, tegemisi, 
rääkima koostööst kogukonna ja omavalitsuse 
vahel ning elluviidud ja eesseisvatest projektidest.   
   Küla elanike abiga saime selle ülesandega päris 
hästi hakkama. Tänan Evelyn Uuemaad, kes kogus 
pildid ja tegi neist toreda slaidiprogrammi. Samuti 
organiseeris ta suurepärase suupistelaua. Eriline 
tänu kuulub aga Siim Jänesele, kes tegi oma 
kopteriga vaatefilmi – küla õhust vaadatuna. Suur 
aitäh kõigile, kes aitasid kaasa meie Palupera küla 
tutvustamisele!

   Maapäevale oli kogunenud külaliigutajad üle 
Eesti. 2011. aasta külaks on Prandi küla Järvamaalt. 
Palupera külade piirkond sai eriauhinna Eesti 
Omavalitsuste Liidult, kui omavalitsusega kõige 
rohkem koostööd tegev küla. Samuti kingiti kõigile 
konkursil osalenud küladele uus riigilipp ja juba 
traditsiooniline tähekaart. 
   Päeva lõpetas kohaliku toidu väljapanek. Val-
gamaa laua ümber jätkus saginat kogu õhtuks. 
Palupera mailt olid väga menukad mitmesugu-sed 
võided ja meile omase lisandiga pärnaõie tee. Loo-
mulikult ei puudunud ka väga erinevate lisanditega 
omatehtud leib ja kodused koogid.
    Kümnes külade Maapäev toimub Saaremaal.

MTÜ P-RÜHM, KALEV LÕHMUS



12. august  2011

Sangaste Vallavolikogus 

27.06.2011
 Kinnitati Sangaste valla 2010. a majandusaasta aru-

anne.
 Asutati Sangaste valla sotsiaalregister ja kehtestati registri 

pidamise põhimäärus.
 Võõrandati Lauküla külas asuv Kaose kinnistu Kristo 

Suurele hinnaga 639,12 eurot.
 Toetati loa andmist osaühingule Nor-Est Wood Invest Ädu 

külas asuva Soka kinnistu omandamiseks.

Sangaste Vallavalitsuses

 Kinnitati Maire Murumaa Sangaste Lasteaia direktori ame-
tisse alates 12. augustist 2011. a.
 Kinnitati osaühingu Sanva 2010. a majandusaasta aru-

anne.
 Väljastati projekteerimistingimused Sulev Kõivule Pringi 

külas asuval Metsanotsu kinnistul sauna ja tiigi ehitusprojekti 
koostamiseks ning aktsiaseltsile Eesti Energia Võrguehitus 
Restu külas Restu alajaama 0,4 kV võrgu rekonstrueerimispro-
jekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile Sanwood Keeni külas 

asuval Põhjamaa kinnistul viimistlustsehhi püstitamiseks, 
Valdek Kiiverile Pringi külas asuval Harjukese maaüksusel 
elamu püstitamiseks, osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk 
Lossiküla külas, Tiidu külas, Lauküla külas, Restu külas ja 
Risttee külas Taari – Otepää 35 kV elektri õhuliini rekonstru-
eerimiseks ning osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk Keeni 
külas Suur-Saarde kinnistu – Tuule kinnistu lõigul elektri maa-
kaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti Energia 

Jaotusvõrk Sarapuu külas Sarapuu kinnistu – Sepakalda kin-
nistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 256 eurot Mati Raudsepa 

Korea rahvusliku vöömaadluse maailmameistrivõistlustel osa-
lemise kulude katmiseks.
 Otsustati lugeda neli isikut korraldatud jäätmeveoga mitte-

liitunuks.
 Määrati juunikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele isi-

kule kogusummas 1196,58 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
summas 15 eurot.
 Määrati juulikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele isi-

kule kogusummas 1562,04 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
summas 15 eurot.
 Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 
784,83 eurot.
 Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kümnele isikule kogusummas 37,20 eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümne neljale isi-

kule kogusummas 1048,21 eurot.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas 158,56 
eurot.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 127,83 eurot.
 Tehti sotsiaalkindlustusametile ettepanek peatada lapsele 

ettenähtud peretoetuste ja puudega lapse toetuse maksmine 
lapse emale.
 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele 

isikule.

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

www.sangaste.ee
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Sangaste Vallavolikogu liikmed

   1. Marju Karavin 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1266440 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto 
Volkswagen Caravelle, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara); sõi-
duauto 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. Ei ole. 12. 
30.04.2011
   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 Mon-
deo, v.a. 1999 (abikaasade ühisvara); ratastraktor MTZ-82, 
v.a. 1988 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. SEB Pank ar-
veldusarve; Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. 
Vanaduspension. 12. 11.04.2011
   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, kin-
nistu nr 1163940 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1345740 (abikaasade 
ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kin-
nistu nr 5040 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Val-
gamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1759340 (abikaasade ühis-
vara); 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. Ei 
ole. 10. Ei ole. 11. Puka Kultuurimaja ringijuhi töötasu; Uuela 
talu raamatupidaja töötasu. 12. 07.04.2011
   1. Tatjana Laadi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 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 Chero-
kee, 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. Swed-
bank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Swedbank 
20 109,46 eurot. 10. Ei ole. 11. OÜ Laadi&Kõrgesaar perearsti 
töötasu. 12. 20.04.2011
   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. AS Sanwood 
liimikilbimeistri töötasu. 12. 30.04.2011
   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. 30.04.2011
   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 BMW, v.a. 1992 (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 ar-
veldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. 
Sangaste Lasteaia direktori töötasu. 12. 29.04.2011
   1. Tõnu Saarman 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Tartumaa Ülenurme vald, kin-
nistu 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 arveldusar-
ve; Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Liising 11 500 
eurot. 11. Parlamendipension. 12. 30.04.2011

   1. Diana Sarapuu 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Võrumaa Urvaste vald, kinnistu 
nr 1422241 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto VAZ 21063, 
v.a. 1990 (abikaasade ühisvara); sõiduauto Škoda Octavia, 
v.a. 2009 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank ar-
veldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Liising 
11 188 eurot. 11. Keeni Põhikooli direktori töötasu; töövõime-
tuspension. 12. 19.04.2011
   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. Ei ole. 10. SEB Liising 6465,50 eurot; 
SEB Pank 5584,82 eurot. 11. AS Sanwood tootmisjuhataja 
töötasu. 12. 15.06.2011

Sangaste Vallavalitsuse liikmed

   1. Priit Areng 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Vallavalit-
sus. 4. 33. aste, 830,85 eurot. 5. Maatulundusmaa Valgamaa 
Sangaste vald, kinnistu nr 950240. 6. Sõiduauto Subaru 
MV Pick-Up, v.a. 1990; sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 
1979; huvipaat Toronto, v.a 1980. 7. Ei ole. 8. Swedbank ar-
veldusarve. 9. Swedbank 7111,15 eurot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. 28.04.2011
   1. Ruth Muttik 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Valla-
valitsus. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1202240; elamumaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1549040, 1/3 osa kaasomandist; maatulundus-
maa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 949840; maatu-
lundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1497040; 
maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 
1788540; korteriomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu 
nr 2296740. 6. Sõiduauto Ford Escort Turnier, v.a. 1997; 
sõiduauto Lada 112, v.a. 2004; ratastraktor T-16, v.a. 1979; 
sõiduauto kerghaagis MAZ 81144, v.a. 1990. 7. Ei ole. 8. 
Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 
10. Eesti Vabariik 1377,74 eurot. 11. Sangaste Pansionaadi 
juhataja töötasu; töövõimetuspension; puudega inimese 
toetus. 12. 24.05.2011

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 kinnistusraa-
matusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number; 6. Riiklikku registrisse kantud sõi-
dukid: 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 
3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 10. Muud varalised kohustused, mille suurus 
ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 12. Deklaratsiooni 
koostamise kuupäev.

2011. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine

Laupäeval, 6. augustil tähistati Sangastes 
juba kuuendat korda rukkimaarjapäeva. 
Neljandat aastat toimus see kaksikürituse-

na, mille sisse kuulusid Rukkihundi Rahvajoo-
ks ja rahvalik laat. Esimest korda toimus üritus 
Rukkifestivali nime all.
   Tänavu oli laadal müüjaid 52, mis on rekor-

darv. Kaubavalik oli lai ja mitmekesine ning 
laadalisi jagus uudistama kõigi lettide juurde. 
Laadalised said lisaks kauplemisele osaleda 
seebitegemise õpitoas ning omandada leivate-
gemise nippe Leivaakadeemias Annely Mak-
sani käe all. 
  Meelelahutust pakkusid pime lõõtsamees 

Avo Paap Tartumaalt, meie oma väikesed rah-
vamuusikud Valgamaalt ning Läti folkloorseid 
tantse esitasid külalised Valkast. Peaesinejaks 
oli ansambel Tuulepuu, kes oma siira ja kauni 
etteastega publikut võlus. Laada lõpetuseks 
musitseerisid koos Avo Paap ja Margus Põld-
sepp. 
   Rukkifestivali külastajad said osaleda ka 

Valgamaa parima koduleiva valimisel.  Seits-
me leivategija poolt valmistatud leibasid 
hindas kokku 178 laadakülalist - just niipalju 
täideti hääletussedeleid. Kuigi kõik leivad olid 
maitsvad ja said degusteerijatelt kiitusi, hin-
nati ülekaalukalt parimaks leivaks Jana Roo-
siku (Valga) küüslauguleib, mis sai kokku 67 
häält. Jana Roosiku leivale kuulub seega ka 
tiitel Valgamaa Parim Koduleib 2011. Teise 
koha sai kohaliku perenaise Kairi Grossi leib 
ning võrdsete häälte arvuga jagavad kolman-
dat kohta Evelin Hoole ja Merli Meresaar.
   Lisaks leivakonkursile toimus ka rukki-

toitude fantaasiavoor, kuhu ootasime põne-
vaid roogi, mis sisaldaksid kas rukkijahu, ruk-
kihelbeid, kama, leiba või muul moel pisutki 
rukist. Kokku valmistati konkursile 9 erinevat 
rooga. Fantaasiavoorule esitatud roogi hindas 
viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Rukki Maja 
peakokk Ingrid Normet, Sangaste valla kul-
tuurispetsialist Merle Tombak, noortekeskuse 
esindaja Dea Margus, vallavanem Kaido Tam-
berg ja perearst (ning ka naiskodukaitse esin-

daja) Tatjana Laadi. Parimaks hinnati Karolin 
Kardmaa soolane leiva-sibula-kalamarja suu-
piste, teiseks jäi Esta Rumaski põnev riivlei-
va-võilillemee rull ning kolmas koht läks Riina 
Pillile lihtsalt ja kiirelt valmistatava ahjuõuna-
koogi eest.
   Rukkihundi Rahvajooksu peakorraldaja oli 

sel aastal Sangaste Spordiklubi, kes tuli üle-
sandega väga edukalt toime ning sai osalejatelt  
vaid kiitvaid hinnanguid. Kiireimad jooksjad 
olid meestest Siim Siimann ja naistest Margit 
Lõhmus, kõndijatest jõudis esimesena finišisse 
Kertti Pärli. Auhinnalisele kohale sai tulla aga 
igaüks, sest auhinnad loositi välja kõigi osale-
jate vahel. Rahvajooksu koondprotokolli leiab 
peatselt Sportinfo.ee kodulehelt.
   Rukkifestivali toetasid Kohaliku Omaal-

gatuse Programm, Kultuurkapitali Valga-
maa ekspertgrupp, Leibur, A. Le Coq, Elmar, 
Mõisakeraamika, Gutta, Baltic Agro, Malt, 
Viru Õlu, Saku Õlletehas, Swedbank, Sangas-
te Rukki Maja, Sangaste Vallavalitsus.
   Eriline tänu kõigile vabatahtlikele, kes oma 

abikäe ulatasid! Tänu Teile toimis kõik nagu 
õlitatult ning nüüd võime rahuloluga meenuta-
da kordaläinud üritust. Aitäh!

Rukkifestivali peakorraldaja KATI VELNER, 
MTÜ Kodukant Sangaste

Sangaste toimus esimene Rukkifestival Sangaste valla jaanik 
Keeni mõisapargis

Alustuseks pean rõhutama seda toredust, et meie 
piirkonna rahval on võimalus jaanipidu pidada 
valla erinevates kohtades. Iga küla on ju eriline ja 
omanäoline, mis muudab iga peo kordumatuks. 
Suur tänu Keeni mõisa omanikule Eero Lappile, 
kes lubas lahkelt peopaigana kasutada mõisaparki 
– suuerepärast kohta jaanipäeva pidamiseks. 
Seda kinnitas ka äärmiselt rohke inimeste arv, kes 
olid aasta lühemate öödega aega nautima tulnud. 
   Sel korral hoidis meeli ärevuses kõikuv ja lõpuks 
ära kadunud elekter. Tänu väga heale meeskon-
natööle õnnestus probleem lõpuks murda ja 
ansambel sai võimendusele hääle sisse. Tänu 
pikale ootamisele täitus tantsumuru momentaal-
selt rahvaga. Suur tänukummardus Priit Arengule, 
Udo Tellile ja Toomas Kuusile, kes generaatori 
abil platsile elektri organiseerisid. Päris karm on 
mõelda, et ilma elektripoisita jääb pidu pidamata 
ja pole ka kohapeal ühtegi pillimeest, kes suudaks 
ansamblit asendada.
   Mitmekülgse eeskava eest kandsid hoolt rahva-
tantsijad. Eriline tänu kantristantsijatele, kel olid 

igaks etteasteks uued kostüümid seljas. Kontserti 
vedasid Kairit ja Ingar, mänge korraldasid noor-
sootöötajad Dea ja Rait. Lauludega rõõmustasid 
Urvaste segaansambli lauljad ning vahvad noor-
mehed Oravalt tõid kaasa hulga teravameelseid 
nalju. Jaanitule süütasid pärgade ja tõrvikutega 
varustatud „murueidetütred”.
   Jaanipäeva toetasid Sanwood, Sangaste Linnas, 
Sanlind, Silva Agro, MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõr-
jeühing. Suur tänu kõigile, kes olid nõu ja jõuga 
abiks. Kohtumiseni järgmisel aastal juba uues 
jaanipeo kohas!

MERLE TOMBAK

Valgamaa noorte suvekool toimus juba teist aastat, 
seekordne 25.-27. juulil Annimatsi Spordibaasis. 
Valgamaa noorte suvekool tõi kokku 160 makonna 
noort ja nende juhendajad. Esimene suvekool leidis 
aset 2010. aastal Sangaste vallas Kakulaanes, kus 
kohtusid 10 valla noored, 2011. aastal lisandusid ka 
need vallad, kus noortekeskust ei ole.
   Kolmepäevase programmi sisustasid edukalt 
kaitseliitlased noortekoolitusega „Seigeldes osa-
vaks“. Omalt poolt pakkusid tegevusi ka noorsoo-
töötajad. Õhtud olid meeleolukad: esimese päeva 
õhtul esitati omaloomingut ja näidati öökino. Teisel 

õhtul astusid lavale Eestimaa mainekad bändid 
Paha Polly ja Kassidele Iirised. Õhtu jätkus diskoga, 
mille viisid läbi Valgamaa noored diskorid. Juba 
teist aastat järjest oli päevajuhiks noorte lemmik 
Venno Loosaar.
   Omaloomingu programmis said suure aplausi 
Sangaste valla noored oma „luulenurgaga“. San-
gaste noored esinesid edukalt kõikidel võistlusala-
del. Kaitseliidu programmis võistlusmomenti ei 
olnud, kuid selle eest oli see noorsootöötajate kor-
raldatud teatevõistlustel, mille tulemusena jõudsid 
Sangaste noored kõrge teise kohani. Võitjaks tulid 

Tõlliste noored.
   Noortele meeldib väga suvekooli idee. Siiri 
Linde, Silver Linde ja Ivar Levin võtsid Valgamaa 
noorte suvekoolist osa juba teist korda. Sangaste 
valla noor Siiri Linde arvas, et suvekool oli hästi 
korraldatud, tegevust oli rohkesti. Noored märki-
sid ära ka väga head toidud.
   Valgamaa noorte suvekool 2011 toimus tänu 
Valgamaa Partnerluskogule ja Valgamaa Noor-
sootöökeskus Tanklale. Suvekooli toetasid Valga-
maa Partnerluskogu ja Leader programm.

DEA MARGUS

Valgamaa noorte suvekool lõppes Sangaste noortele edukalt

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised majanduslike huvide deklaratsioonid:
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Südamlik kaastunne Maikile 
ema 

REETE TERVE 
kaotuse puhul.

Epp, Killy ja Kaja
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Eluteest Sul väsis jalg
ja otsa lõppes elulõng.

Albert perega, südamlik 
kaastunne 

KONSTANTIN WIPP`i 
surma puhul.

Tiiu ja Mall peredega

Avaldame sügavat kaastunnet 
Hiljale perega kalli õe 

ILSE VIKSI 
kaotuse puhul.

Naabrid Heljo, Jaan, Mareta, 
Arno, Mare, Mihkel ja Ene

RAIVO LEPIK
30.04.1965 – 23.06.2011

Mälestame endist töökaaslast

REETE TERVET
TSIK OF-i päevilt ja tunneme 

kaasa omastele.
Vaike ja Uno, Hele, Silva, 

Maaja, Eha

Kallist sõpra

ILME KOEMETSA 
mälestab ja tunneb kaasa 

lähedastele 
Henn

Elad edasi sõprade seas…

REETE TERVE
Langetame leinas pea ning siiras 

kaastunne omastele 
ema, 

vanaema, abikaasa ja õe kaotuse 
puhul. 

Laine T, Laine K, Tiiu, Mare, Veera, 
Virve, Heino, Kalju

Kert, Kärt, Siiri perega, 
Simmo ja Sass.

Siiras kaastunne ema 

KAI SUISTE  ja 
vanaisa

kaotuse puhul.
Marika Soidra

Avaldame sügavat kaastunnet 
Andresele ja lastele abikaasa ja ema 

KAI SUISTE
ja äia ning vanaisa

EDUARD LILJENTALI 
kaotuse puhul.

Perekonnad Tõld, Ernits, Puura ja 
Hilda.

Kallist abikaasat ja kasuisa

JOHAN RAUDSEPP`a 
20.06.1934 – 16.06.2011 

leinavad Eda ja Aivar 

ELMUTH KÜNNAPUU 
25.10.1941 – 03.07.2011

Südamlik kaastunne 
Tõnu Ainsoole

EMA
kaotuse puhul.

Korteriühistu liikmed

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

Avaldame kaastunnet Peeter 
Holtsile kalli isa 

IGOR HOLTSI 
kaotuse puhul.

Reformierakonna Otepää
 piirkond

Mälestame lastesõbralikku 
kasvataja abi

KAI SUISTE

Perek. Veerpalu ja Pulles

Avaldame kaastunnet Andresele 
abikaasa

KAI SUISTE
ja äia

EDUARD LILJENTALI 
surma puhul.

Kolleegid käigushoiust

Jäid tehtud, tegemata teod
nii palju hellust andnud peod...

Sügav kaastunne lähedastele 

KAI SUISTE 
kaotuse puhul. 

Kauaaegset kolleegi mälestavad 
Otepää lasteaia Pähklike töötajad.

Kaua naabruses elatud, 
rõõme ja muresid jagatud…

Mälestame 

REETE TERVET 
Südamlik kaastunne omastele.

Perekonnad Roosbaum, Šmigun, 
Raudsepp, Nigula, Orav, Meema, 

Kriisa ja Maidla

Südamlik kaastunne Peeter 
Holtsile kalli isa

IGOR HOLTSI
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

ROMAN JÕGI
3.08.1911 – 25.04.1984

100. sünniaastapäeval mälestavad 
õelapsed peredega

STEPAN VASKE
22.06.1932 – 27.06.2011 ANNE KARJUS

26.04.1950 – 26.07.2011

ANITA VELT
16.08.1918 – 20.06.2011 ANNI UIBOPUU

09.05.1929 – 23.06.2011

ASTA MURNEK
24.03.1932 – 24.07.2011

REETE TERVE 
23.11.1935-21.07.2011

JOHAN RAUDSEPP 
20.06.1934-16.06.2011

EDUARD LILJENTAL 
27.04.1925-23.07.2011

Südamlik kaastunne Andresele 
lastega kalli 

abikaasa
 ja ema kaotuse puhul. 

Tiia ja Anneli
Sammaldub kivi, roostetab raud.
Alati kalliks jääb meile su haud...

Kallist

ERHARD KOIKI
13. sept 1920 - 2. juuli 1986

mälestavad 25. surma-aasta-
päeval lesk ja omaksed

Päev õhtule laskus …
ja lõppes elurada …

Mälestame 

ILME KOEMETSA

ja tunneme kaasa omastele.
KÜ Hariduse 1

Sina jõuad kaugemale, kuni kord
ka ise oled muld. Üks on tõde.

Mingi vale ei saa kustutada
igavese tõsielu tuld. J.V.

Avaldame kaastunnet Maiki 
Kinnunenile kalli ema

REETE TERVE
kaotuse puhul.

Janika, Liisi, Mairi, Käti

Südamlik kaastunne Edale ja 
Aivarile

JOHAN RAUDSEPPA 
surma puhul.

Õie ja Ain

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad.

Südamlik kaastunne Valvele 
perega armsa ema 

ILSE VIKSI 
kaotuse puhul.

Silvia ja Kersti ning Aivar perega

Tunneme kaasa Lembit 
Johansonile kalli 

EMA 
kaotuse puhul. 

Techne Töökoda

Tunneme kaasa omastele

KAI SUISTE
kaotuse puhul.

Sõbrad FC Otepääst

Vanimat Neeruti kooli vilistlast

ILSE VIKSI 
mälestavad Neeruti kooli 

vilistlased Helje ja Raimond 
perega ning 

avaldavad siirast kaastunnet 
lastele peredega.

Südamlik kaastunne Herbertile 
abikaasa ja tütardele Raidile ja 

Maigile peredega ema, ämma ja 
vanaema

REETE TERVE 
kaotuse puhul.

Naabrid Valga mnt 4

Südamlik kaastunne Valvele 
perega kalli 

EMA, 
ämma, vanaema, vanavanaema 

kaotuse puhul.

Helmur ja Jaan peredega

Korstnapühkimine ja pottsepatööd. 
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445.

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvu-
tiparandust ja veebilehtede tege-
mist. Telefon: 58 043 046, e-mail: 
siim@eurocsim.ee.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad-
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970, 
www.mano.ee

Kanalisatsiooni- ja veetorustike, 
drenaaži ehitus. Septikute-kogumis-
mahutite müük ja paigaldus.Teeme 
Teie maamajja korraliku joogivee 
ja reoveesüsteemi. Konsultatsioon 
hajaasustusprogrammi raames. Bul-
dooseri, ekskavaatori ja kalluritööd. 
Töid teostame üle Eesti. www.jyrito-
ru.ee email: jyritoru@jyritoru.ee Tel: 
5814 5117, 515 1985.

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28 
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga, 
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 505 6107.

Müüa lõhutud küttepuud, lepp. 5832 
5375

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriket-
ti, 5197 8500

Ripsmepikenduste paigaldamine. 
5354 3298 Merlin

Kohvik võtab tööle kokk-klien-
diteenindaja. Palk kokkuleppel. 
Tööaeg E-R. Sooviavaldus saata: 
kirjukassou@hot.ee.

Noor õpetaja soovib üürida (Otepääl) 
1toal. korterit soodsalt. Tel. 5572 203.

Otsin lapsehoidjat 1-aastasele poisi-
le. Tel. 5572 203

Pakume tööd saemeestele ja sae-
meeste brigaadile võsaraie töödel. 
5089 114, info@teknoteel.ee

Soovime osta Belarus traktori. 5089 
114

Pakun tööd ehitusbrigaadile eramu 
ehitamiseks Otepääl. Info: 5839 9186

Parmet AS pakub tööd metallitöö-
pinkide töölistele. Lisainfo: väljaõpe 
kohapeal, töökoht asub Otepääl. CV 
saata e-kirjaga parmet@parmet.ee. 
Kontakttelefon: 7660 044

Müüa noori linaskeid. Info tel. 5347 
4771

KU U LU T U S E DKU U LU T U S E D
Noor pere otsib veekoguga piirnevat 
kinnistut või maja, kuhu rajada oma 
suvekodu. Maja võib vajada remonti. 
Tel. 5298 566.

Üürile anda 3-toaline mugavustega 
korter Otepää kesklinnas. Korteril 
rõdu ja korrusel olemas eraldi pesu-
kuivatusruum. Lisainfo 5175 156

Pakun tööd vana maja lammuta-
misel. Tel. 5058 368

Soovin leida rõõmsameelset ja kohu-
setundlikku lapsehoidjat. Tel. 5567 
5089

Soovin üürida 2-toalist korterit 
Otepääl. Samas müüa teisaldatav 
metallgaraaž. Tel. 5349 4381

Soovin üürida korterit või maja Ote-
pääl. Omanikult. Ettemaksu võimalus. 
Tel. 5569 7523.

Tiigi kaevamise töö firmale või eraisi-
kule. Kaevamine ja pinnase äravedu. 
Olemas projekt ja kaeveluba. Tel. 
5285 574

OÜ Ökopesa otsib metsahooldus-
töölisi. Soovitatav on B-kat, eelnev 
töökogemus, võõrkeelte oskus. 
Töö on komandeeringus Eesti si-
seselt ja väliselt. Info: 5557 0798, 
triin@okopesa.ee.

Soovin üürida äripinna Otepääl, tel: 
5207 059

Müüa 4-toaline korter Nõuni külas. 
Üldpind 69,9 m2. Täpsem info tele-
fonil 5242 745.

ÜLDEHITUS – REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE
ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ     506 7848 

Metsatervenduse OÜ 
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

TÄHELEPANU, METSAOMANIK!

METSANDUSE ARENDAMISE ÜHING

korraldab 
sinu kasvava metsa müügi

ENAMPAKKUMISE TEEL!

NII SAAD PARIMA HINNA!

INFO TEL 529 3237
info@metsaareng.ee
www.metsaareng.ee

Pepleri 32, Tartu

Marguse Puhkekeskus Otepääl 
VÕTAB TÖÖLE 
administraator- klienditeenindaja.
Kasuks tulevad töökus, keeled ja hea suhtlemisoskus.
CV meiliaadresssile mirell@marguse.ee
Mirell Jakobson, tel. +372 5561 3469

235 EUR/

Valgamaa võtab Teatetantsu pulga vas-
tu 23. augusti südaööl Sangaste vallas 
Sarapuul, kus lõppeb Võrumaa ja algab 
Valgamaa. Teatetantsu piiripunktis on 
kohal krahv Berg oma prouaga isiklikult 
ja tantsuteri külvab Rukkikratt.
   Sangaste valla teelõigul Sarapuult Kui-
gatsisse tantsivad Sangaste, Otepää, 
Tõlliste ja Karula valla tantsijad. San-
gaste valda esindavad Kõvvera Kõdara, 
Tanuke, Rõõmurullid, kantritantsijad ja 
Keeni Põhikooli 4. klassi tantsijad.
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   Kasutatud mööbel
   Defektiga mööbel
   Lauad, toolid
   Diivanid
   Tugitoolid
   Voodid
   Madratsid
   Ja palju muud!

Augusti ja septembri soodusmüük!

Otepää: Lipuväljak 22a, tel. 5809 4554. Lai valik täispuitmööblit OTSE TOOTJALT: kummutid, voodid, lauad jne... E-R  1000-1700

L  1000-1500
AVATUD:

Lai valik erinevaid!

Toonivalik!

92.-

216.- 252.-

Täispuit
kummutidToonivalik!

128.-

60.-

160.-

4-uksega

192.-

73.-

324.-

ERINEVAD 
SUURUSED!

Kummut ”Pepe”

Toonivalik!

97.- 82.-
61.-

45.-

34.-
39.-

Köök 2m 235.-

399.-
766.30

Alates:

VÄRVIVALIK!

Nurgadiivan voodi ”Amigo”

60.-70.-

269.-(pildil)    2,6m

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da ja kätte pangakaardi, makseautomaadist 
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, 
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja 
muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega 
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabuss peatub:

Rõngu vallamaja juures
kell 9.00–10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.00–12.15
Keeni kaupluse „Takt“ juures 
kell 13.00–14.00
Sangaste Silva-Agro 
Rukkimaja parklas
kell 14.45–15.45 

III kvartalis
5. ja 19. juuli
2., 16. ja 30. august
13. ja 27. september

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–17.00

III kvartalis
14. ja 28. juuli
11. ja 25. august
8. ja 22. september

Tänapäeval meeldib paljudele 
inimestele hankida omale toitu, 
võttes seda ise oma käega kas 

peenralt, viljapuult, põllult, 
põõsast, metsast vms, makstes 

selle eest õiglase hinna.

Niisuguse kaubanduse 
arendamiseks organi-

seerime info kogumise ja 
levitamise. 

Selleks palume pere-
meestel, kes soovivad 
kodus kasvavat müüa, 

võtta ühendust 

või tulla Techne tanklasse 
Otepääl.

Nuustaku Ühisturg MTÜ

tel. 5089 416, 7668 292, 
e-post: tehne@hot.ee 

Otepää Gold Optika kutsub teid 

TASUTATASUTA  
silmadekontrollile ja prillidemääramisele.silmadekontrollile ja prillidemääramisele.
Silmaarsti vastuvõtud toimuvad Otepääl 

    igal teisipäeval 16., 23., 30. augustil. 
Lisavastuvõtt laupäeval, 27. augustil.

Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28) tel. 7670 381.

Palju prilliraame    1 EUR
Polariseeritud päikeseprillid alates  14 EUR
Kontaktläätsed alates    0,68 EUR/tk.
Prillide määramine    0 EUR
Kliendikaart     0 EUR

NB! Maailma parimad Johnson & Johnson kontaktläätsed nüüd saadaval ka Gold Optika kauplustes. 

E-R 9.00-18.00,      
L     9.00-16.00.

Gold Optika kauplus asub ka Elva Arbimäe Konsum-Ehituskeskuses.
Elvas silmaarsti vastuvõtt igal kolmapäeval. Info ja registreerimine tel. 7670 388.

Purjetamishuvilistele
20. augustil algusega kell 14 toimub Nõuni järve uue 
ujumissilla juures Nõuni Purjeklubi avaüritus. Tutvus-
tatakse klubi, räägitakse purjetamisest ja osalejatel on 
võimalus proovida juhendaja käe all ka purjetamist. 
Kõik on oodatud!
   Neli toimekat Palupera valla elanikku Tõnu Tiisler, 
Elmo Saul, Ermo Kruuse ja Rein Lehtmets lõid kä-
esoleval suvel Nõuni Purjeklubi. Klubi eesmärgiks on 
käivitada purjetrenn Nõuni järvel. Selle tarbeks plaa-
nitakse hankida mõned purjekad, ehitada slip (kald-
tee, et purjekad vette lasta), hankida sõudepaadike. 
Tulevikus on vaja rajada elling või leida mingi ruum 

purjekate hoidmiseks. Treeningutega soovitakse alus-
tada juba järgmisel suvel. Eesmärk on viia noored ka 
võistlema.
   Klubi teine suund on meelelahutus ja hobi. Nõuni 
Purjeklubi abil tekib ka täiskasvanutele võimalus järvel 
purjetada. Lisaks soovitakse viia lapsed ja lapseva-
nemad kord aastas Pärnusse või Tallinnasse merele 
suure jahiga sõitma. Selleks, et trennitasud oleksid 
minimaalsed, planeeritakse lisafinantseeringu saami-
seks rentida purjekaid ka turistidele.
   Nõuni Purjeklubi soovib propageerida purjetamist, 
avamerepurjetamist, ookeanipurjetamist, avada pääs 
merele ka sisemaal Palupera ja Otepää valla inimes-
tele!

AVAME 
15. augustil Otepääl, 

Lipuväljak 9 

Info: tel. 5391 2481


