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Rutt Šmigunile andis Kauni Eesti Kodu auhinna kätte vallavanem Andres Visnapuu.

President Ilves andis üle kodu-
kaunistamise aasta auhinnad

Selle auhinna Otepää vallast said 
Rutt ja Anatoli Šmiguni kodu Nüpli 
külas Otepää vallas ja Otepää vald 
kui kauneim omavalitsus. Parima 
tööstusmaastiku tiitli vabariigis pälvis 
Otepää Lihatööstus Edgar. Kau-
neima omavalitsuse auhinna võttis 
vastu vallavanem Andres Visnapuu. 
Täname ja õnnitleme kõiki kodu-
kaunistamiskonkursil auhinna pälvi-
nuid!
   „Ilusad kodud ei ole tekkinud 

üleöö või iseenesest. See on olnud 
järjekindla töö tulemus, mida on 
tehtud ka vaatamata kitsastele ja ras-
ketele aegadele, kuid alati südame-
ga,“ ütles president Toomas Hen-
drik Ilves Ugala teatrimajas, andes 
üle „Kaunis Eesti Kodu 2011“ auhin-
nad.
   President Ilvese sõnul ei ole kaunis 

kodukoht ainult linna või vallajuhti-
de mure ja hool. „See on kõigi elani-
ke töö ja kindlasti ka arusaamine, et 
palju parem ja turvalisem on elada, 
kui kodu on korras ja tänav puhas. 
Korrastatud ümbrus on ju osa pare-
mast elukeskkonnast, mis aitab kaasa 
piirkonna arengule ja elanike soovi-
le siin elada ja ka ise midagi head ära 
teha,“ nentis president Ilves.
   Eesti riigipea tõdes, et selleks on 

vaja eestvedajaid, kohalikke tublisid 
külavanemaid või seltsiliikmeid, häid 
linnakodanikke, kes tahavad oma ko-
dupaiga paremaks teha ja on valmis 

selleks ise käed külge lööma. „Üksi 
on väga raske midagi paremaks teha, 
kuid koos saame muuta oma kaas-
kondsete mõttelaadi ja suhtumist 
oma kodukohta. See on kodukaunis-
tamisliikumise üks eesmärke ja tule-
musi,“ ütles president Ilves.
   President Ilvese hinnangul ei peaks 

meie linnade kaunitesse puitasumi-
tesse ehitama sinna sobimatuid be-
toonist hooneid, mis rikuvad piir-

konna oma näo. „Oma kodu korda 
tehes peame arvestama kohapeal-
seid traditsioone, Eestisse sobivaid 
ehitusstiile ja materjale. Siinsamas, 
Viljandi Kultuuriakadeemias õpe-
tatakse juba mõnda aega rahvuslik-
ku käsitööd, muuhulgas rahvapärast 
ehituskunsti ja selle üle on mul väga 
hea meel. Sest ühelt poolt hoiame nii 
elus ja anname edasi meie pärandit 
ja teisalt aitame muuta meie kodu 

14. augustil andis president 
Toomas Hendrik Ilves üle 
“Kaunis Eesti kodu 2011” 
auhinnad. 
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Otepää lasteaia 
detailplaneeringu 
algatamine

kaunimaks just Eestile omasega,“ 
sõnas president Ilves.
   Eesti riigipea tänas kõiki „Kaunis 

Eesti Kodu“ laureaate, kelle abiga 
on Eesti saanud palju ilusamaks ja 
puhtamaks.
   Auhinna “Kaunis Eesti Kodu” 

laureaadid, keda tänavu oli 82, valis 
välja Eesti Kodukaunistamise Ühen-
dus. Auhinnatseremoonia toimus 14. 
korda. 

Head õpilased, 
õpetajad, lapse-
vanemad!

Laulusalm ütleb, et noorus on üks ilus aeg. 
Ja nõnda see tõesti on – noorus on pal-
jude alguste aeg, noorus on elutee alguse 

aeg. 
   Varsti, esimesel septembril, on algamas üks 

kõige suurem seiklus – koolijütsid, nii väike-
sed, kui suured lähevad kooli. Mõne jaoks 
on esimene kord üle suure maja läve astuda, 
mõne jaoks aga algab kooliaasta viimast 
korda ja ees ootavad mitmed valikuvõimalu-
sed eluteel. 
   Soovime kõigile koolijütsidele head ja tur-

valist kooliaasta algust, visadust ja töökust ja 
oskust nooruse, kui kõigi alguste aja, tarka ja 
eesmärgipärast kasutamist. Soovime kõigile 
õpetajatele pealehakkamist ja edu õppeaas-
tal, soovime lastevanematele helget ja ilusat 
kooliaastat.
   Head kooliaasta algust kõigile!

Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol
Otepää vallavanem Andres Visnapuu

Otepää Gümnaasiumis toimub 
avaaktus 1. septembril kell 9.00, 

Pühajärve Põhikoolis kell 10.00 ja 
Otepää Muusikakoolis kell 12.00. 

Otepää lasteaedades on ava-
aktused 1. septembril kell 10.00. 

Audentese Spordigümnaasiumi 
Otepää filiaali avaaktus on 30. 
augustil kell 9.00.

Vihti kogudus õnnitleb 
Otepää 

ja 
Eesti rahvast 

taasiseseisvuse 20. aasta-
päeva puhul 20. augustil 2011.

Jumala armu ja kaitset 
soovides

Vihti koguduse pastor Jari 
Hiekkanen

PANNKOOGIPÄEV 
Otepää valla kooliminevatele lastele ja lastevanematele ning 

lasteaialastele 1. septembril kell 11.00-13.00 
Otepää vallavalitsuse ees.

Kooki moosiga jagavad vallavanem ja vallavalitsuse 
ametnikud. Pannkoogipäeva toetab Elva Tarbijate Ühistu.

Tule kohale ja tähistame koos tarkusepäeva!

Otepää Vallavalitsus esitas Otepää 
Vallavolikogule avalduse Otepää las-
teaia detailplaneeringu algatamiseks. 
Otepää Vallavolikogu algatas oma 
16.06.2011 istungil otsusega nr 1-4-53 
Otepää lastaia detailplaneeringu.
   Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää 
linnas Tehvandi, Mäe, Kopli ja Muna-
mäe tänavatega piirnevat kvartalit. Ala 
suurus on ca 7 ha. Detailplaneeringu 
eesmärk on välja selgitada planeeritava 
Otepää lastaia ehitamise võimalik asu-
koht, maa sihtotstarvete, parkimisalade 
ja avalikkusele suunatud maa-alade 
(mängu- ja spordiväljakud) määramine, 
liikluskorralduse muutmise ettepane-
kud ja vajadus, tehnorajatiste rajamise 
võimalikkuse väljaselgitamine. 
   „Hetkel on Otepää linnas asuvad las-
teaia hooned amotriseerunud ega vas-
ta enam kaasaegsetele nõuetele, siit 
ka soov ehitada uus, kaasaegne laste-
aed,“ selgitas Otepää vallavanem An-
dres Visnapuu. „Lisaks sellele hõlmab 
lasteaia planeerimine ka avalikkusele 
suunatud rajatuste, näiteks mänguväl-
jakute ehitamist ja projekteerimist.“
   Kõikidel vallakodanikel on võimalus 
oma arvamust avaldada ja ettepane-
kuid teha. 31. augustil 2011. a kell 
17.30 on kõik asjast huvitatud 
oodatud arutelule. Tutvustatakse 
esialgseid ideid, kõik ettepanekud on 
oodatud. Arutelu toimub Otepää val-
lavolikogu saalis (Lipuväljak 13, II kor-
rus). Tule ja avalda oma arvamust!
   Täiendav info: Andres Arike 766 4210, 
5303 3031, andres.arike@otepaa.ee.

Kevadiste riigieksamite keskmiste tulemuste 
põhjal koostatud koolide pingereas on Otepää 
gümnaasium 89. kohal, olles sellega edetabe-

lis kõrgeimal kohal olev Valgamaa kool. Möödunud 
aastal oli Otepää gümnaasium 72. kohal.
   ”Otepää Gümnaasiumis on olnud läbi aegade 

motiveeritud õpilased ja head õpetajad, sest muidu 
ei saaks olla niivõrd stabiilset tulemust,” sõnas 
Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema. ”Me 

teeme õiget asja.”
   Valgamaa koolidest on Audentese spordigüm-

naasiumi Otepää filiaal edetabelis 106. kohal 
(2010. aastal 200. koht), Tsirguliina keskkool 120. 
kohal (191.), Tõrva gümnaasium 122. kohal (139.), 
Valga gümnaasium 127. kohal (89.), Puka kesk-
kool 154. kohal (213.), Valga kaugõppegümnaasi-
um 165. kohal (230.) ja Valga vene gümnaasium 
184. kohal (205.).

Otepää gümnaasium oli koolide pingereas 
Valgamaa parim



26. august  2011

Otepää vallavolikogus 
18.08.2011

 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapane-
kule Otepää vallas Kastolatsi külas asuvate 
Lemme, Laudamäe ja Tagamäe kinnistute 
detailplaneering.
 Vaadati läbi arengustrateegia “Valgamaa 

2018” ettepanekud
 Lubati Otepää vallavalitsusel korraldada rii-

gihange Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli 
ostmiseks 2011 / 2012 õppeaastal.
 Lubati Otepää Vallavalitsusel lõpetada MTÜ-

ga Pühajärve Haridusselts 27. jaanuaril 2009. a 
sõlmitud avaliku kasutamise eelleping Vana-
Kooli kinnistul asuva hoone avalikuks kasuta-
miseks seltsimajana.
 Võõrandada kirjalikul enampakkumisel 

Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaos-
konna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 
kantud kinnistu Vana-Kooli alghinnaga 68 000 
(kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.
 Koormata Otepää vallale kuuluv ja Tartu 

Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaos-
konna kinnistusregistri registriossa nr 2503540 
kantud kinnistu Kannistiku väikekoht 1 Tartu 
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna 
kinnistusregistri registriosadesse nr 1498940, 
nr 1499040, nr 1499140, nr 1499240, nr 1499340, 
nr 1499440, nr 1499540 ja nr 1499640 kantud 
korteriomandite kasuks teeservituudiga.

Otepää Vallavalitsuses
17.08.2011

 Anti Otepää Motoklubi MTÜ-le luba kor-
raldada Otepää valla haldusterritooriumil 
19.08.2011. a kuni 21.08.2011. a avalik üritus 

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 9. septembril.

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

USA autode kokkutulek Power Camp.
 Anti Oti Spordiklubi MTÜ-le luba korraldada 

Otepää valla haldusterritooriumil 27.08.2011. 
a avalik üritus Elion Estonian Cup, XII Otepää 
Rattasõit.
 Kinnitati avatud riigihanke hankemenetluse 

“Otepää valla õpilasteveo korraldamine 2011-
2014” pakkumuste hindamiskomisjoni otsusel 
parimaks ESNO Otepää OÜ poolt esitatud pak-
kumus summas 115 200 eurot.
 Eraldati reservfondist 150 eurot Pilkuse küla 

470. aastapäeva tähistamiseks.
 Peatati lastetoetuse maksmine ühele vallako-

danikule ja jätkati lastetoetuse maksmist ühele 
vallakodanikule.
 Määrati sünnitoetus ühele vallakodani-

kule.
 Määrati matusetoetus ühele vallakodani-

kule.
 Väljastati Marvest OÜ`le ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Valga põik 5 katastriüksusele 
ehitise püstitamiseks.
 Väljastati Marvest OÜ`le ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Valga põik 5 katastriüksu-
sele ehitise osaliseks lammutamiseks ja ehitise 
rekonstrueerimiseks.
 Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS`ile 

ehitusluba Otepää valla Pühajärve külas Tehase 
katastriüksusele ehitise rekonstrueerimiseks ja 
ehitise laiendamiseks.
 Väljastati Jan Ruukelile ehitusluba Otepää 

valla Pilkuse külas Tõru katastriüksusele elamu 
rekonstrueerimiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Mäe-Torni 

katastriüksus üheksaks katastriüksuseks 
ning määrata moodustatavate katastriüksuste 
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-
totstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele järgmiselt: 1 katastriüksuse 
kohanimeks Mäe-Torni, koha-aadressiks 
Mäe-Torni, Kääriku küla, Otepää vald, Valga 

maakond, sihtotstarve - maatulundusmaa, 
2.katastriüksuse kohanimeks Männi-Torni, 
koha-aadressiks Männi-Torni, Kääriku küla, 
Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve - 
maatulundusmaa, 3. katastriüksuse kohani-
meks koha-aadressiks Kuuse-Torni, Kääriku 
küla, Otepää vald, Valga maakond , sihtotstarve 
- maatulundusmaa, 4. katastriüksuse kohani-
meks Torni tee, koha-aadressiks Torni tee, 
Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve - transpordimaa.
 Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätme-

veoga mitteliitunuks lugemise taotlus.
 Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks lugemise taotlus.
 Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga lii-

tumisest vabastamise taotlus.
 Anti sihtasutusele Mäha Küla Arendus 

nõusolek projekti “Mäha järve saneerimine” 
elluviimiseks.
 Määrati sihtasutuse Otepää Turism 

nõukogu liikmeks kolmeks aastaks Kirsti 
Lambot.
 Kinnitati Liina Jolleri taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää linnas, Pärna tn. 5 
kinnistule üksikelamu katuse rekonstrueeri-
misprojekti koostamiseks.
 Peatati haldusmenetlus õigusvastaselt võõ-

randatud ja maa tagastamise nõudega koor-
matud 31,89 ha suurusel endisel Annimatsi nr 
49 talu maatükil paiknevate peahoone (laut-
küün) ja majutushoone (tall) teenindamiseks 
vajaliku maa määramise, Anne Maidlale õigus-
vastaselt võõrandatud maa tagastamise ning 
kolmandale isikule maa ostueesõigusega eras-
tamise või riigimaale hoonestusõiguse sead-
mise asjades, kuni ei ole jõustunud kohtulahend 
MTÜ ES Põhjakotkas hagis Anne Maidla vastu 
kaasomandi lõpetamise nõudes ja lõplikult sel-
gunud isikud, kelle omandis on õigusvastaselt 
võõrandatud maal paiknevad ehitised.

10.08.2011
 Anti Eesti Ujumisliidu MTÜle luba korral-

dada Pühajärve rannas ja järves 13.08.2011. a 
alates kella 12.00 kuni kella 17.00 avalik üritus 
XXI Eesti avaveeujumise meistrivõistlused.
 Anti Leif Rahvusvahelise Meelelahutuse 

OÜ-le (luba korraldada Otepää vallas Otepää 
linnas 16.-17.08.2011. a avalik üritus Tsirkuse 
Tuur, ürituse algus 17.08.2011 kell 19.00.
 A n t i  l u b a  L e i f  R a h v u s v a h e l i s e 

Meelelahutuse OÜ-le paigaldada 40 reklaami 
suurusega 1,18 x 0,59 m = 0,69 m², Otepää 
linna territooriumile alates 11.08.2001 kuni 
17.08.2011.
 Anti Triplex Eesti OÜ-le luba korraldada ilu-

tulestik Otepää vallas, Mäha külas Otepää Golf 
territooriumil 12.08.2011. a kella 23.30-24.00.
 Määrati ühekordne toetus neljale vallako-

danikule.
 Määrati sünnitoetus kolmele vallakodani-

kule.
 Määrati matusetoetust kolmele vallakoda-

nikule.
 Väljastati Toomas Pechter`ile ehitusluba 

Otepää valla Otepää linnas Lipuväljak 3a 
katastriüksusele elamu püstitamiseks.
 Väljastati Marek Mägi`le ehitusluba Otepää 

valla Pilkuse külas Väike-Pärna katastriüksu-
sele elamu püstitatamiseks.
 Väljastati Priit Jaagant`ile ehitusluba 

Otepää valla Tõutsi külas Joostimäe katastriük-
susele elamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Alvar Koik`ile ehitusluba Otepää 

valla Märdi külas Väike-Trommi katastriüksu-
sele saunahoone püstitatamiseks.
 Väljastada Alvar Koik`ile ehitusluba Otepää 

valla Märdi külas Väike-Trommi katastriüksu-
sele välipesuhoone püstitatamiseks.
 Jäeti rahuldamata viis korraldatud jäätme-

veoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
 Rahuldati kuus korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemise taotlust.
 Rahuldati viis korraldatud jäätmeveoga lii-

tumisest vabastamise taotlust.
 Väljastati taksoveoluba FIE Endel Käärile.
 Väljastati taksoveoluba FIE Alar Undile.
 Väljastati FIE Endel Käärile sõidukikaart 

taksoteenuse osutamiseks sõidukiga Mercedes 
Benz (335 AZE).
 Väljastati Alar Undile sõidukikaart tak-

soteenuse osutamiseks sõidukiga Volkswagen 
Passat (454 TFP).
 Tunnistati hankemenetluse “Otepää linna 

tänavate remont 2011” pakkumuste hindamis-
komisjoni otsuse alusel edukaks pakkumuseks 
OÜ Valga Teed esitatud pakkumus maksumu-
sega 71 155,50 eurot.
 Anti Aivar Varovile luba paigaldada rek-

laami suurusega 1,5 x 0,75 m = 1,12 m², asuko-
haga Pühajärve tee, Otepää linna territooriu-
mile alates 10.08.2001 kuni 10.11.2011.
 Moodustati ajutine komisjon riigihanke 

“Otepää valla õpilasteveo korraldamine 2011 
-2014” avatud hankemenetluse läbiviimiseks.
 Kinnitati Toomas Lepalo taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Pühajärve 
küla, Savikoja 3 kinnistule elamu- ja abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati KÜ Tehvandi`le ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Munamäe 20 katastriüksu-
sele korterelamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati KÜ Tehvandi`le ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Tehvandi 7 katastriüksusele 
korterelamu rekonstrueerimiseks.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 

11.-13.08.2011. a välislähetusse Stockholmi 
seoses osavõtuga Valgamaa-Jämtlandi Lääni 
Majandusühistu 2011. aasta üldkoosolekust.
 Kinnitati Toomas Tiiratsi taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Tõutsi küla, 
Tõumetsa kinnistule elamu ja abihoonete ehi-
tusprojektide koostamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavolikogu võttis 18.08.2011 istungil vastu ja 
suunas avalikule väljapanekule Kastolatsi külas asuva 
Lemme, Laudamäe ja Tagamäe kinnistute (katastritun-
nused 63602:001:0772; 63602:001:1303; 63602:001:1304) detailp-
laneeringu. 
   Planeeringuala asub Otepää looduspargis ja hõlmab täielikult 
Lemme, Laudamäe ja Tagamäe kinnistud. Planeeringualal asu-
vad endised nõukogudeaegsed tootmishooned. Lähiümbruses 
on ajalooline asustusala (Kastolatsi mõis, kirik, kirikukool). 
Kompaktse asumi rajamine loob võimaluse elanike juurdetu-
lekuks ja parandab praegu kasutuseta seisvate nõukogudeae-
gsete hoonetega krundi ja lähiümbruse keskkonda. 3,2 ha suu-
rusele alale kavandatakse kaheksa elamukrunti pindalaga 0,1 
kuni 0,8 ha ja üks ettevõtlusele suunatud krunt. Veevarustus 
lahendatakse olemasolevast puurkaevust. Kanalisatsioon on 
kavandatud kogumiskaevudega.
   Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, 
Päästeameti ja Maanteeametiga. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.09 -
06.10.2011. Avalik arutelu toimub 10.10.2011 kell 16.00 
Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, 
Otepää.
   Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav 
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee_(Areng ja planeeri-
mine/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.

Loodava Otepää lasteaia 
direktor on selgunud
Selle aasta juunis võttis Otepää Vallavolikogu 
vastu otsuse, mille kohaselt ühendatakse lasteaed 
Pähklike ja lasteaed Võrukael üheks Otepää laste-
aiaks, mis alustab oma tegevust 1. jaanuarist 2012. 
Loodava Otepää lasteaia direktoriks saab senise 
lasteaia Võrukael direktor Marju Ilistom.
   Otepää lasteaia direktori konkursile laekus neli 
avaldust. Direktor asub tööle alates 1. oktoobrist 
2011. Direktori esmasteks tööülesanneteks onb 
dokumentatsiooni vormistamine haridus - ja 
teadusministeerimisse uue õpetamisloa taotlemi-
seks ja 2012. aasta eelarve koostamine.
   Lastevanematele ja lastele ei too ühinemine kaasa 
muudatusi, kuna lasteaiad jätkavad tegutsemist 
samades majades. Majad säilitavad oma nime, näo 
ja traditsioonid. Samuti ei too lasteaedade ühen-
damine kaasa lapsevanemale täiendavaid kulutusi, 
kuna lasteaiamaksu selle käigus ei tõsteta.
   Marju Ilistom on sündinud Arulas, Otepää vallas. 
1976. a lõpetas Otepää Keskkooli,  1981. aastal 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi alushariduse pe-
dagoogi erialal. Marju Ilistom on töötanud Tallinna 
31. Lastesõime juhatajana, pärast seda Otepääl 
lasteaias Võrukael nii kasvatajana kui ka juhatajana, 
kokku on Marju Ilistom Võrukaelas töötanud 20 
aastat.

MONIKA OTROKOVA

Ruumilise planeerimi-
se teemaline infopäev
Jaanipäeva paiku toimus Otepää Vallava-
litsuses ruumilise planeerimise teemaline 
infopäev, kus lektoriteks olid Pille Mets-
palu ja Kadri Tillemann Eesti Planeerijate 
Ühingust. Ühingu juhatuse esimees Pille 
Metspalu selgitas, milliseid planeeringuid 
Eestis koostatakse ning millele peaks neid 
lugedes tähelepanu pöörama. Kadri Til-
lemanni juhtimisel oli igaühel võimalus 
proovida, kuidas erinevad osapooled ko-
halikku elukeskkonda 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. See-
kord tulevad oma kogemusi jagama Su-
pilinna Seltsi aktiivsed liikmed Tartust. 
Saame kuulda, kuidas neil on õnnestu-
nud tõestada, et seltsilisi tasub otsustami-
se protsessidesse kaasata. Samas sedagi, 
milliseid vigu nad osalejatena on teinud 
ja millele peaksid kohalikud omavalitsus-
ed elanike kaasamisel rohkem tähelepanu 
pöörama. Ettekandele järgnevat arutelu 
juhib taas Kadri Tillemann.
   Oodatud on kõik huvilised, ka need, 

kes eelmine kord osaleda ei saanud. In-
fopäev 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 koos-
töö arendamine Otepää piirkonnas“ 
raames. Projekti rahastavad Siseministee-
rium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Otepää vald maksab esimesse klassi mineva-
tele õpilastele 100 euro suurust koolimine-
kutoetust, ehk nn “ranitsatoetust”.

   Ranitsatoetust makstakse Otepää valla ela-
nikuna registreeritud ja 2011. aasta septembris 
Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi mine-
vatele lastele. Mujal valdades kooli minevatele 
Otepää valla kodanikele toetust ei maksta.
   Lastevanematel tuleb vastasisuline avaldus viia 

klassijuhataja kätte. Koolid edastavad avalduse 

vallavalitsusele.
   Otepää vallas on gümnaasium, põhikool ja hu-

vikoolina muusikakool. Lisaks sellele tegutseb 
vallas erakoolina Audentese Spordigümnaasiumi 
Otepää filiaal.
   Kokku läheb hetkel teadaolevate andmete ko-

haselt Otepää valla koolides esimesse klassi 48 
last: Otepää Gümnaasiumisse 38 ja Pühajärve 
Põhikooli 10 last.

Otepää valla ranitsatoetus on 100 eurot

Teade
2. septembril on vallavalitsuse ametnikud 

alates kella 9.00-15.30 
Tervise Arengu Instituudi koolitusel.

Kodanike vastuvõttu ei toimu.

Otepää valda esindasid TeateTantsul tant-
surühm Otepää Noored, tantsurühm Nuusta-
ku segarühm, tantsurühm Nuustaku naisrühm, 
Pühajärve tantsurühm Vesiroos, Otepää Güm-
naasiumi õpetajate tantsurühm, noorte rahva-
muusikaorkester Karupojad.

Otepäälased TeateTantsulAlates 29. augustist on notar avatud 
esmaspäeviti kella 9.00-13.00. 

Vastu võtab Valga notar Katri Kutsar.

Otepää, Lipuväljak 13, 67405, tel 766 9760, 
faks 766 9761, tel. Valgas 767 9025, 

e-post: info@valganotar.ee.

Sepa kinnistu detailplaneeringu 
algatamine

Otepää Vallavolikogu algatas 21.06.2011 istungil oma otsusega 
nr 1-4-41 Pühajärve külas asuva Sepa kinnistu (katastritun-
nus 63601:001:0661) detailplaneeringu. Ala suurus on 2,75 ha, 
maa sihtotstarve on maatulundusmaa. 
   Planeeringuala asub Puka-Arula tee ristmikul. Planeeringu 
eesmärk on avaliku parkimisala, teenindushoone ja 
elamu koos kõrvalhoonetega ning kämpingute rajamise 
võimalikkuse väljaselgitamine ja kergliiklustee staatuse 
määramine. Koostatavas üldplaneeringus on alale määratud 
hooajalise parkla maa.

Täpsem info: Otepää valla planeerimis- ja ehitusteenistus, 
7664 820.
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Otepää Tervise-
keskuse lifti ehitustööd 
on alanud

Otepää Tervisekeskuse lifti ehitus-
tööd on alanud. Lift parandab liiku-
mispuudega inimestele eriarstiabi ja 

hambaravi kättesaadavust.
   Lift ehitatakse peasissekäigu vastu, trep-

pide kõrvale.  Lifti olemasolul ei pea rata-
tastoolis olevaid inimesi ja lamavaid haigeid 
transportima treppidest.
   Kogu projekti maksumus on 58 065. 

eurot. Raha lifti ehitamiseks saadi Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutuselt suuruses 31 
950 eurot , millest projekti omaosaluse, 26 
115 eurot, tasub Otepää vald.
   Lifti ehitab ehitushankel kõige soodsama 

pakkumise teinud Otepää Ehitusgrupp OÜ. 
Lift peaks valmima käesoleva aasta jooksul.

Tänuavaldus
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ tänab Otepää val-
da, Valga maakonda ja kõiki kaasalööjaid meie 
ühises ettevõtmises, mille eest meie firma sai 
14. augustil 2011. a Eesti Vabariigi Presidendilt 
T.H. Ilveselt vabariigi kaunima tööstusmaastiku 

auhinna „ Kaunis tööstusmaastik 2011“. 
   Täname oma kollektiivi, projektikirjutajat 

Maire Niitu, nõukaaegsete küünide eluohtlike 
lammutustööde teostajaid Peeter Klaisi, Kalev 
Kahri, Kunnar Haaki, Villu Laksi ja paljusid teisi, 
kes 15-20 aasta jooksul on meil aidanud meie 

ettevõtet muuta kaunimaks ja kaasaegsemaks. 
Eriline tänu meie töötajale Kristjan Reilile, kes 
valab taimi, hoolitseb puhtuse ja korra eest 

meie majas, õuel. Täname tunnustuse eest Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoda ja Tööandjate Liitu.

Maie Niit

Otepää Muusikakooli AVAAKTUS toimub 
1. septembril kell 12.00 (I-VII klassi ja lisa-aas-
tate õpilastele).
Otepää Muusikakooli AVAAKTUS muusikali-
se eelkooli lastele toimub kolmapäeval, 
7. septembril kell 18.00.

Laupäeval, 3. septembril 
algusega kell 11.00 toimuvad Tehvandi staadionil 

Otepää valla MV kergejõustikus ja 
perespordipäev

Kavas on 100 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, odavise. Osa-
leda võivad kõik huvilised kolmes vanuseklassis: 
noored 16 aastased ja nooremad, mehed-naised; 

naisveteranid 35+ ning meesveteranid 40+.

Kell 12.00 toimub Tehvandi staadionil lastejooks kuni 
12aastastele lastele. Distantsi pikkuseks on ca 500 meetrit.

Kell 13.00 on kavas osavusmängud peredele, kus ühest perest 
peab osalema vähemalt kaks liiget. Võisteldakse kolmel alal: 

jalgpalli täpsuslöögid, korvpalli vabavisked, odamaketi täpsus-
visked. 

Võistlejate registreerimine Tehvandi staadionil kohapeal kell 
10.00 - 10.30.

Lisainfo: Merlin Müür, merlin@otepaa.ee; tel. 515 7487 või 
Silver Eljand tel. 553 4172

LÖÖGE KAASA!

Kallis Otepää noor!

Kätte on jõudmas aeg projektiidee-
de esitamiseks mille raames saate 
küsida projektitoetust kuni 640 eurot 

oma idee elluviimiseks. Projektiideed saab 
esitada Valgamaa Partnerluskogule kuni 
29.09.2011.
   Täpsem info Valgamaa Partnerluskogu 

kodulehel www.valgaleader.ee.
   Selleks, et Sul projekt õnnestuks ning sinu 

idee rahastust saaks oled oodatud Otepää 
vallavalitsuse nõukojas toimuvatele kogu-
nemistele 13. septembril kell 17.00 ning 20. 
septembril kell 17.00.
   Võta kaasa oma idee ja sõbrad ning kir-

jutame koos ühe hea projekti, mis aitab Sul 
sinu idee ellu viia!
   Kohtumiseni!

Otepää vallavalitsuse arendusnõunik 
ANNIKA JAANSOO

Järgmine Otepää matk 
toimub matkajate soovil 18. septembril varase-
ma 11. septembri asemel.

Palju õnne, Leida!
28. augustil tähistab oma 80. juubelit Leida 
Naarits (neiupõlvenimega Pikk), kes on sün-
dinud ja kasvanud Otepääl 11lapselises peres 
toona ainukeses majakeses aedlinnas Sulaojal 
ning kes on lähedaste kaudu tänaseni Otepää-
ga tihedalt seotud, elades ise Tartus.
   Leida sünnipäeval esitletakse Tartus 
112leheküljelist portree- ja olustikuraamatut 
“Leida”, millest üks kingitakse Otepää raama-
tukogule ja üks Otepää kirikule.

   Rohke fotomaterjaliga mõisamälestustesse 
küündiva dokumentaalteose keskmes on lihtne ja 
omakasupüüdmatu naine, keda tuntakse imelise 
jutuvestjana. Avaldatakse emotsionaalseid meenutusi 
esimese Eesti Vabariigi, Teise maailmasõja, nõuko-
gude Eesti päevilt ja kaasajast nii Leidalt endalt kui 
ka mitmetelt inimestelt, kellega ta eluteel on kokku 
puutunud. Olnut mõtestatakse lahti olukirjelduste ja 
ajalooviidete kaudu. Räägitakse ka Leida sugulusest 
teadaolevalt ainukese eestlasest polaarlenduri, 
Leonhard Kruusega ning jagatakse koduloolist teavet 
Otepää piirkonnast.

Lapsed ja lapselapsed

Tule võimlema!
Ootame uusi ja endisi liikmeid ala-
tes 3. eluaastast taas treeningutele 

Võimlemisklubi Rütmika 
Võimlemiskooli Otepää filiaali.

Tunnid toimuvad Otepää Spordi-
hoones 3 korda nädalas.

Esimene kokkusaamine 31. augustil kell 11.00 Otepää 
spordihoones.

Võta sõber ka kaasa!

Disc golfi ajalugu ulatub tagasi eelmise 
sajandi 30ndatesse aastatesse. Sellest, 
mis spordialaga on tegemist, rääkis 

10. augustil Tehvandi Spordikeskuses Eesti 
Discgolfi Harrastajate Liidu president Raul 
Mägedik.
   Oma olemuselt on tavaline golf ja disc 

golf küllaltki sarnased – mõlemas mängus 
on tähtis tabada vähima löökide või visete 
arvuga märki. Erinevalt tavalisest golfist on 
disc golf’i võimalik mängida ka talvel. Alus-
tatakse lahtiviske alalt, mida nimetatak-
se tii’ks. Mängitakse spetsiaalsete lendava-
te taldrikutega, eraldi kettad on lähimaa-, 
keskmaa- ja kaugmaaviseteks. Raja lõpus 
on metallist “korv”, kuhu taldrik lõpuks 
peab maanduma.
   Taldrikut visatakse nagu tavalist lendavat 

taldrikut ning jätkatakse sealt kuhu taldrik 
seisma jääb. Mängitakse enamasti 4-6 liik-
meliste gruppidena. Väga tähtis on mängu 
juures jälgida elementaarseid ohutusjuhen-
deid, et kõrvalised isikud ei jääks lendava 
ketta teele ette.
   Eestisse jõudis disc golf 2002. aastal, mil 

toimus esimene disc golfi võistlus Pirita 
rannametsas. 2009. aastal loodi Eesti Disc-
golfi Harrastajate Liit ja hakkasid regulaar-
selt toimuma meistrivõistlused. Eestis on 
hetkel kokku 7 püsirada: Pärnumaal Jõu-
lumäel, Keilas, Hiiumaal Palukülas, Põlva-
maal Mammastes ja Mäeotsal, Valgamaal 
Õrus ja nüüd ka Otepääl, Tehvandil. Raul 
Mägediku sõnul loetakse Eestis parimateks 
disc golf’i radadeks Jõulumäe ja Otepää 

radu, Otepää Tehvandi Disc Golfi park on 
saanud tunnustuse just oma väga hea tii ehk 
lahtiviske ala eest. 19.-20.augustil toimuvad-
ki just Otepääl Eesti meistrivõistluste osa-
võistlused disc golf’is.
   Tehvandi Spordikeskuse juhataja Alar 

Arukuusk sõnas, et idee ja algatus rajada 
Tehvandile disc golf’i park tuli Tehvandi 
Spordikeskusest. “Võtsime ühendust Eesti 
Discgolfi Harrastajate Liiduga, et rajada 
professionaalne disc golf’i park peaeesmär-
giga viia siin läbi rahvusvahelisi võistlusi,” 
rääkis Alar Arukuusk. “Kuna see spordia-
la on sobilik kõigile huvilistele, tahame pak-
kuda mängimisvõimalusi ka otepäälastele 
ja Otepää külalistele, mitte ainult sportlas-
tele.”
   Tehvandi Disc Golfi pargis on võimalik 

mängida 18-l eri pikkuse ja raskusega rajal. 
Rajad paiknevad 2,5km ringil ning radade 
kogupikkus on 1,5km. Park paikneb Teh-
vandi Spordikeskuse territooriumil Kuni-
mäe mõlemal nõlval. Stardipaik ja esimene 
rada paiknevad Tartu Maratoni raja ääres 
Tehvandi staadioni lasketiirust ca 100m Mu-
namäe poole. Park on avatud mängimiseks 
kõigile disc golfi harrastajatele tasuta, varus-
tust saab laenutada staadionihoonest.
   Tehvandi Disc Golfi park on avatud iga 

päev kell 11.00-20.00. Ketaste laenutus, 
müük ja info pargi kohta Tehvandi staa-
dionihoone administraatori juures.
   Info telefonil: 766 9422 ja www.tehvan-

di.ee. Vaata disc golf’i reegleid ja täpsemat 
infot www.discgolf.ee

Otepääl kogub tuure uus spordiala - 
disc golf

Koolibussidest

Vastavalt läbi viidud riigihankele 
„Otepää valla õpilasteveo korralda-
mine 2011-2014“ pakkumustele kin-

nitati parimaks ESNO Otepää OÜ poolt esi-
tatud pakkumus. Õpilasteveo teenust osuta-
bOtepää vallas ESNO Otepää OÜ.
   Koolibussi liinide graafik kinnitatatakse 

septembri teisel nädalal. Seni toimub sõit-
mine vana graafiku alusel. 
   Täpsemat infot koolibusside kohta saab 

koolidest ja vedaja käest: 518 7306 (Andres 
Eensoo).
   Palun lapsevanematel, kelle laps läheb 

Otepää valla koolidesse esimest korda, tuua 
avaldus koolibussi kasutamise kohta 5. sep-
tembriks 2011 Otepää Vallavalitsusse või 
kooli klassijuhataja kätte. Avaldusel palume 
märkida peatus, kust peatust soovitakse ja 
kool, kus laps õpib.
   Täiendav info: Merlin Müür, 766 4825; 

515 7487.

Külavanemate ümarlaud

14. septembril kell 17.00 
Otepää vallavolikogu saalis

Ümarlaua peamised teemad:
Külavanema statuudi muutmine.

Külade rahastamine / projektide omaosaluse katmine valla poolt.
Lumelükkamise probleemid.

   Ümarlauale on oodatud lisaks külavanematele ka 2-3 
külaaktiivi liiget igast külast. Koosoleku kestvuseks on pla-

neeritud kokku kuni kaks tundi.
   Täiendav info: arendusnõunik Annika Jaansoo, tel: 766 
4806, mob: 505 1457, e-post: annika.jaansoo@otepaa.ee.

27.aug. kell 21.00  Kultuurikeskuses SUVELÕPU PIDU. Tantsuks 
mängib ja laulab Audru Jõelaevanduse Punt. Üllatusesinejad 
Kaisa Oja ja Martin Parmas. Töötab puhvet. Pilet 5 €.

01.aug. kell 20.00 Kino „Transformerid: Kuu varjukülg“. Alla 12a. 
mitttesoovitatav! Pilet 1,60 €.

08.aug. kell 20.00 Kino „Härra Popperi pingviinid“. Perefilm. Pilet 
1,60 €.

11.aug. kell 15.00 Kultuurikeskuses BONZO kontsert - End otsi-
des. Tasuta.

15.aug. kell 20.00 Kino „Kapten Ameerika: Esimene tasuja“. Alla 
12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.

23.sept. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Tantsuks 
mängib ansambel Viiser.  

Tähelepanu!
20. augustil kell 15.00 Pühajärve laululaval toimuma pidanud 

Bonzo kontsert jäi halva ilma tõttu ära.
Kontsert toimub 11. septembril kell 15.00 Otepää Kultuuri-
keskuses. Kontsert on tasuta.

27. augustil kell 21.00 Otepää Kultuurikeskuses Suvelõpu-
pidu ansambliga Audru Jõelaevanduse Punt.
Üllatusesinejateks Martin Parmas ja Kaisa Oja. Töötab puh-
vet. Pilet 5 eurot.

Otepää Vallavalitsus korraldab 

teisipäeval, 13. septembril Otepää Spordihoo-
ne seminariruumis kepikõnnialase koolituse, et 
tutvustada kepikõndi põhjalikumalt ja koolitada 
välja 10-15 aktiivset kohapealset kepikõnni-
huvilist. Koolitus viiakse läbi Rahvusvahelise 
Kepikõnni Liidu (INWA ehk International Nordic 
Walking Federation) treeneri poolt ja vastavalt 
Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu huvijuhi kooli-
tusstandarditele. 

Viietunnise koolituskava läbinud saavad:
• algteadmised kepikõnni ajaloost ja 
organisatsioonidest
• teadmised kepikõnnitehnikast
• teadmised kepikõnnitreeningu inten-
siivsuse suurendamise (ja vähendamise) 
võimalustest
• teadmised kepikõnni varustuse vali-
kust
• võimaluse praktiliselt oma tehnikat 
parandada
• võimaluse videolt enda ja kaaslaste 
tehnikat hinnata ja seda korrigeerida

   Ootame koolitustele kepikõnnist ja liikumisest 
huvitatud aktiivseid inimesi, kes omandatud 
uusi teadmisi ise aktiivselt kasutaksid ja levitak-
sid teadmisi ka enda lähikondsete seas.
   Koolitus algab kell 16.00 ning koosneb kahest 
1,5 tunni pikkusest teooria loengust ning nende 
vahel olevast 1,5 tunni pikkusest praktilisest 
harjutusest.

   Koolitusele palume eelregistreerida kuni 10. 
septembrini mailitsi: merlin@otepaa.ee või tele-
fonitsi numbril 515 7487 (Merlin Müür). Koolitus 

on osalejatele tasuta.

Eestimaa XIII suvemän-
gudel sai Otepää võrk-
pallinaiskond kolmanda 
koha

Rakveres toimunud Eestimaa XIII su-
vemängudel sai Otepää võrkpallinais-
kond kolmanda koha. Mängud võitis 

Tartumaa, järgnesid Ida-Virumaa ja Harju-
maa. Väikestest, kuni 40 000 elanikuga maa-
kondadest oli parim Järvamaa.
   Otepää mälumängurid sai 5.koha. Üksi-

karvestuses sai Raido Mägi 4. koha kaugus-
hüppes, 2. koha kuulitõukes, 1. koha ketta-
heites. Orienteerujatest sai Andres Saal lü-
hirajal M16 vanuseklassis 4. koha.
   Võrkpallinaiskonnas mängisid Terje 

Kartau, Merlin Müür, Kristiina Kopli, 
Anniki Jaama, Eva Ojakivi ja Hedi Verev. 
Mälumängurite meeskonnas olid Kaido 
Mägi, Raido Mägi, Mairold Kõrvel ja 
Valdis Meos.
   Kokku osalesid Rakveres kõigi 15 maa-

konna ja enam kui 110 omavalitsuse võis-
tkonnad. Esmakordselt osalesid Eestimaa 
suvemängudel ka külalised Poolast ja Soo-
mest. Mängude patrooniks oli president 
Toomas Hendrik Ilves.
   Täname Otepää valla sportlasi Otepää 

valla esindamise ja heade tulemuste eest 
Eestimaa Suvemängudel!

Otepää vald esitas taotlu-
se elektriauto saamiseks

Augustis jõustus sotsiaalministri 
määrus, mille alusel saavad kohali-
kud omavalitsused esitada Sotsiaal-

ministeeriumile taotluse sotsiaaltöötajatele 
mõeldud elektriautode Mitsubishi i-MiEv ka-
sutamiseks. Otepää vald on esitanud taotluse 
elektriauto saamiseks.
   Elektriauto on mõeldud sotsiaaltöötaja-

tele kasutamiseks. Kohalikel omavalitsustel 
on autode saamiseks aega esitada taotlusi 
kuni 3. septembrini 2011. Taotluste alusel 
koostatakse jaotuskava ning sõlmitakse mi-
nisteeriumi ja toetuse saaja vahel elektriau-
tode tasuta kasutamise leping.
   Esimesed 50 Mitsubishi i-MiEv autot 

jõuavad kasutajateni juba käesoleva aasta 
novembris. Ülejäänud elektriautod saabu-
vad Eestisse ja antakse kasutusse järgmise 
aasta kevadel (ajavahemikul aprill-juuni).
   Omavalitsuste sotsiaaltöötajate kasutusse 

plaanitakse anda ühtekokku 507 Mitsubishi 
i-MiEv elektriautot.

Otepää Vallavalitsus kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA
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22.07.2011:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
 Kinnitati juulikuus hooldamise eest saadava toetuse 

saajate nimekiri 28 inimesele kogumahus 525,33 eurot.
 Kinnitati juulikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri 

kogusummas 742,73 eurot.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 11 inimesele kogumahus 270,94 eurot.
 Anti üks lastelaagri tuusiku hüvitis 32 eurot, kaks 

matusetoetust á  130 eurot, kolm põhikooli lõpetamise 
toetust á  20 eurot, kuus ühekordset toetust á  20 eurot 
ja üks kooliminekutoetus 1.klassi astujatele 65 eurot.
03.08.2011:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üheksa taotlust 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
augustist kuni 2011 aasta lõpuni.
 Otsustati mitte algatada keskkonnamõju hindamist 

ehitusloa väljastamisel Vitipalu matkaradade rekonstru-
eerimiseks vajalike väikevormide püstitamiseks Mäelooga 
ja Päidla külades, kuna tegevusega ei kaasne olulist kesk-
konnamõju ja kavandatav tegevus ei halvenda keskkonda. 
Väljastati ehitusluba VVV SA-le Vitipalu matkaradade 
rekonstrueerimiseks vajalike väikevormide (nõiamaja, 
varjualune, purded, prügikastid jm) püstitamiseks 
Mäelooga ja Päidla külades. Juunikuus väljastatud seo-
tud aktid ehituslubade väljastamiseks tunnistati kehte-
tuteks.
 Väljastati ehitusluba Nõuni külas Nõuni algkooli kin-

nistul asuva Nõuni puhkeala teenindavate rajatiste (ran-
nakabiin, mänguväljaku inventar, prügikastid) paigalda-
miseks. Ehitusluba kasutatakse alles rahastaja võimaliku 
positiivse otsuse järgselt 2012. aastal.
 Väljastati ehitusluba Palupera külas Palupera staadio-

nile multifunktsionaalse pallimänguväljaku (mini-arena) 
ja välisvalgustuse ehitamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Aino Juhkamile Urmi 

külas Tammiku kinnistul asuva šahtkaevu rekontruee-
rimiseks.
 Valla veebilehel teavitatud hankele Palupera põhikooli 

elektritööde teostaja leidmiseks laekus 1 pakkumus. Loeti 
Kagu Elekter OÜ pakkumus edukaks maksumusega 
3694,67 eurot käibemaksuta.
 Anti üks matusetoetus 130 eurot, üks toetus lapse 

aastaseks saamisel 100 eurot, kaks gümnaasiumi/kut-
seõppeasutuse lõpetamise toetust á 30 eurot, kolm ühe-
kordset toetust á 20 eurot ja kaks kooliminekutoetust 
1.klassi astujatele á 65 eurot.
09.08.2011:
 Anti nõusolek H.L-le A.T-le ½ mõttelises osas kuuluva 

Tartumaal asuva kinnistu müügiks.
 Otsustati müüa Palupera vallavalitsusele kuuluv sõi-

duauto Nissan Primera avalikul kirjalikul enampakku-
misel, alghinnaga 350 eurot. Kinnitati enampakkumise 
läbiviimise komisjon ja enampakkumise tingimused ning 
läbiviimise kord. Enampakkumine oli välja kuulutatud 
12.08 Otepää Teatajas ja valla veebilehel. Sõiduauto müü-
gihinnaks kujunes enampakkumise järgselt 560 eurot.
19.08.2011:
 Kinnitati augustikuu toimetulekutoetuse saajate nime-

kiri kogusummas 515,84 eurot.
 Anti kaks sünnitoetust á  130 eurot, kaks põhikooli 

lõpetamise toetust á  20 eurot ja üks kutseõppeasutuse 
lõpetamise toetus 30 eurot, kaks ühekordset toetust á  20 
eurot, seitse kooliminekutoetust 1.klassi astujatele á 65 
eurot ja kolmele paljulapselisele perele kooliaasta alguse 
toetust 10 eurot igale kooliminejale.
 Väljastati kasutusluba T.K-ele Makita külas Nuki kin-

nistul valminu elamule.
 Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Hellenurme 

külas MTÜ Hellenurme Mõis Lõuna-Eesti Hooldekeskuse 
peakaitsme nimevoolu suurendamise väljaehitamiseks.
 Väljastati ehitusluba MTÜ Perekeskusele Valgus 

Metsas Palupera külas Rahu kinnistul asuva ehitise 
lammutamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused OÜ Palupera-

Agrole Palupera külas Lõhmuse I kinnistut ja Palupera 
farmi kinnistut läbivate teelõikude rekonstrueerimis-
projekti koostamiseks.

Valgamaa esimese purjeklubi avaüritus 
on edukalt ellu viidud ja andnud posi-
tiivsed emotsioone nii osalejatele kui 

ka korraldajetele.
20 augustil toimunud Nõuni purjeklu-

bi avaüritusele Nõuni järve äärde kogu-
nes pisut üle pooleasja inimese, kes trotsi-
sid üsnagi tugevat vihmasadu. Avakõnega 
võttis neid vastu Purjeklubi juhatus ning le-
gendaarne purjesportlane, mitmel korral 
Eesti meister olnud ning jahtklubi Merikot-
kas praegune juhatuse esimees ja kommo-
door Valdeko Säre. Purjeklubi avamist oli 
toetama tulnud ka Mihkel Kosk Pärnu Jah-
tklubist. 
Pärast põgusat sissejuhatust said kõik huvi-

lised proovida purjekaga sõitmist. Sõiduoo-
tel oli 6 purjekt, millega sai sõita koos juhen-
dajaga ning julgemad said sõitu proovida 
ka isesseisvalt. Vihma kaitseks ülespandud 
peotelgis pakuti kuuma kakaod ja huviliste-
le õpetati meremehesõlmesid.
Tagasiside oli ülimalt positiivne, osalejad 

said uudse kogemuse proovida purjetamist 
järvel ning lootuse ka edaspidi purjetamas 
käia.
Täname kõiki osalejaid ja kindlasti ootame 

kõiki kevadel hooaja avamisele!
Täname ka korraldamisele õla alla pannud 

Hellenurme noortekeskust ja Nõuni kul-
tuurimaja, kes olid nõus laenama tehnikat, 
kindlasti ka meeskonda, kes aitas telgi üles 
panna.
 Kohtumiseni kevadel!

Nõuni purjeklubi

Purjepäeva järelkaja

Kuigi laupäeva hommikul kallas vihma nagu 
pangest ja korraldajatel olid ootused nul-
lilähedased, saabus siiski kohale vihma 

trotsivaid rahvasportlasi, kes olid täis entusias-

mi panna ennast maksma triatlonirajal – ujuda, 
sõita rattaga ümber Nõuni järve ning joosta või-
duka finišini. 
   Laste tillu-duatlon kujunes küll vihmakeebi-

ralliks poris, kuid ega see võtnud võistlusindu 
vähemaks. Pealtvaatajadki ja kutsu Bosse andsid 
endast kõik, et võistlejatele kaasa elada. 
   Pärast kultuurimajas teed juues ja pirukaid 

süües tõdeti, et oli järjekordne vahva üritus, mis 
sest et ilmataat mängis vingerpussi. Meie kõige 
tublimad duatlonlased olid Stever, kes järvetagu-
ses metsas täitis kõiki liiklusreegleid ning laskis 
viisakalt metsseapere enne üle tee ja jätkas siis 
võistlust, ka Andres, Karoliina, Henri, Karel ja 
Kert ning triatlonlased Rinaldo ja Renee.
   Kohtumiseni järgmisel korral!

MARIKA VIKS

7. Nõuni triatlon tuli siiski!

Palupera kool – 235
Vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate 

kokkutulek toimub

17. septembril 
Palupera Põhikoolis.

Osalustasu 10 eurot maksta SEB arvelduskontole 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

Laupäeval, 9. juulil kutsus vana armas kooli-
kell kõiki, kel koolipõlvemälestused seotud 
Nõuni algkooliga, taas kokku. Sõideti 

kohale lähedalt ja kaugelt, Haapsalust ja Nõu-
nist, Tallinnast ja Lutikelt jne. 
   Nii mõnegi koolimälestused jäid eelmise 

sajandi esimesse poolde. Esimene tund – ajalu-
gu. Sirviti kooli kroonikat, vaadati slaide vana-
dest koolifotodest, meenutati armast kooliae-
ga, toredaid õpetajaid ning koos tehtud väikseid 

Nõuni „koolilapsed“ kohtusid taas!
krutstükkegi. Teine tund – kehaline kasvatus, 
viis jalutuskäigule koolimajja. Siin kangastusid 
kaunimad mälestused. Ja kuigi parim tund on 
vahetund, siis söögivahetund kapsasupiga pole 
ka paha. 
   Kokkutulek lõppes klassiõhtuga, kus mõnus-

as seltskonnas ja jutuhoos oli lihtsalt tore olla! 
Aitäh sulle, kes sa leidsid kiires elutempos aega 
kohale tulla ja olla üks Nõuni kooli vilistlane!

MARIKA VIKS

HEI-HEI!
Olete oodatud reedel, 2.septembril 
algusega kell 19 Nõuni kultuurimajja

KOOLIALGUSE DISKOLE.
DJ Burks & DJ Bobo

TASUTA, alates 22.30 pilet 1euri

Olete oodatud 
laupäeval, 27. augustil 

algusega kell 20 
Nõuni endise koolimaja ranna puhkealale

MUINASTULEDEÖÖ 
päikeseloojangukontserdile.

Mõnusat meeleolumuusikat pakub lõkketulede 
kumas viiuliansambel Põlvast. Võta mugav 

istumisalune ise kaasa. Vihma korral toimub 
kontsert kultuurimajas.

Richard Roheväli 29. juulil
Kätlin Anniko  29. juulil

Palupera Põhikool OSTAB 

söögikartulit käesoleva aasta lõpuni järgnevalt:
igal koolinädalal tuleb tuua esmaspäeva 
hommikuks kell 8.00 koolimajja orinteeruvalt 
100 kg söögikartulit, mis on maitsev, mugul 
läbimõõdult 5-8 cm ning masinaga koorimiseks 
sobiv. Kogus täpsustatakse igal eelneval reedel 
vastavalt menüüle. 
   Saada oma hinnapakkumine (1 kg hind, 
käibemaksuta ja käibemaksuga) hiljemalt 1. sep-
tembril kinnises ümbrikus koolimajja, märkega 
“KARTUL” (maj-ala juhataja või direktor).

PALUPERA PÕHIKOOLI AVAAKTUS  
1. septembril kell 10.00 

Bussiring alustab Nõunist 9.20
Päidla 9.30
Ülejäänutel palub bussijuht valmis olla 9.45.

Kool annab kõigile õpilastele tasuta õpilas-
päeviku.

Meie matk algas 5. augustil lõbusalt. Buss 
väljus Hellenurme kaupluse eest 2.15. 
   Kuivastust sõitsime Kuusnõmme. 

Rannas ootasid meid giidid Simmo ja Mart, kel-
lega kaasas ka 11 süsta/kajakki. Meid oli kokku 
22 ning kajakid kahekohalised. Algul pakkisime 
asjad veekindlatesse kottidesse, et need märjaks 
ei saaks. Giidid tutvustasid veel, kuhu suundu-
me ning sõit võis alata. Merel oli ülimalt soe ja 
mõnus. Sõudmine ei olnudki nii raske, kui ar-
vatud. Sõit kestis tunnikese ja ootaski sihtpunkt 
– Vilsandi. Esimene asi, mis saarel silma hakkas, 
olid lambad. Neid oli palju. 
   Märkimisväärne oli ka RMK majake, kus olid 

madratsitega voodid, WCd, suur ruum laudade-
ga. Seal öö veeta oleks olnud äärmiselt mõnus, 
kuid meie sinna ei jäänud, sest seltskond oli ma-
jakese jaoks liiga suur. 4 km eemal oli meie öö-
bimiskoht. Kaldale jõudes suundusime telke 
üles panema ja seejärel jalutuskäigule. Kõn-
disime mööda mereäärt, kuulasime, mida giid 
meile põnevat rääkis ja nautisime head ilma 
ning ilusat vaadet. Nägime Vilsandi tuletorni, 
nende ilmajaama (üle 150 aasta vana) ning veel 
palju huvitavat. 
   Pärast õhtusööki läksid mõned vabatahtli-

kud veel merele. See sõit oli võrreldes hommi-
kusega seiklusrohkem, sest tuul oli tugevam ja 
lained ägedad. Sõitsime ümber väikeste saarte, 
kus nägime tohutult suurte parvedena linde. 
   Õhtul grillisime, jõime teed ja istusime lõkke 

ääres. Hommikul läksime veel ühele jalgsimat-
kale, kus nägime jälle põnevat: lagunenud torn, 
kuhu paar „hullukest” ikkagi otsustasid ronida, 
et näha vaadet. Seejärel panime telgid ja muu 
kraami kokku ning sättisime end tagasisõiduks 
valmis. Kaldalt tekkis väikene hirm, sest tuul oli 
kõva ja lained tundusid meeletudEnt tagasi oli 
ju vaja saada. Vestid ja põlled selga, istusime ka-
jakki ja läksime. Adrenaliin möllas – oli hirmus, 
samas ka naljakas. Vesi käis mitmeid kordi nä-
opiiril, kuid see lisas ainult põnevust juurde. Eks 
paljudel oli hirm ümberminemise ees, kuid kõik 
läks õnneks. 
   Ja algaski bussiga tagasisõit koju. Kahju oli. 

Oleks teinud ehk veel mõne tiiru. Lõppkokku-
võtteks võib öelda, et kõik oli hea. Ilm oli mit-
mekülgne, algul rahulik, siis saime jällegi vingeid 
laineid. Imekaunis loodus. Giidid olid väga tore-
dad ja muidugi seltskond – see oli super. Ootame 
juba järgmist aastat ja sarnaseid väljasõite!

Matkajate nimel KERLI LAANETU ja KALEV RIIVIK

Hellenurme noorte süstamatk Vilsandile
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Puka Keskkoolis toimub õppeaasta avaaktus 
1. septembril kell 10.00.
Bussiringid alustavad kell 8.30.

Aakre Lasteaia-Algkooli 1. septembri aktus 
toimub traditsiooniliselt spordisaalis 
algusega kl 11.

EELTEADE

Aakre kool ootab oma endisi õpilasi, õpetajaid ja 
töötajaid kooli 280.aastapäeva tähistamisele 

1. oktoobril 2011.a. 

Registreerimine koolimajas alates kl 10.30. 
Aktus spordisaalis kl 13.

Järgneb koosviibimine (pildistamine, meenutu-
sed, tants) koolimajas kuni 21.00. 

Osavõtutasu 10 EUR, tasumine kohapeal.

Info ja osalemisest teatamine tel 769 3386, 
e-post aakre@hot.ee või kohapeal Aakre sjk 

67212 Valgamaa.

September 1954. Puka Keskkooli algusaas-
ta. Sama sügis tõi Pukka uue direktori – 
Lembit Sarapiku, Tallinna Polütehnilise 

Instituudi haridusega noore mehe, kes enne Puka 
kooli direktoriks määramist oli töötanud Valga 
Arve- ja Plaanindustehnikumis.
   Pikka kasvu tugev mees kooli direktorina oli 

õpilastele suureks autoriteediks, ja seda esime-
sest koolipäevast alates. 
   Ikka mäletatakse teda enne tundide algust 

jalutamas aeglasel, väärikal sammul vana kooli-
maja koridoris kontrollimaks, kas kõik on koo-
lipäeva alguseks korras. Heatujuliselt vastas ta 
õppurite tervitustele. Missuguse kindlustun-
de igahommikune direktori nägemine andis! 
Kogu päevaks!
   Miks saab mõnest õpetajast/direktorist 

legend? Usutavasti seetõttu, et nad on vaimult 
suured ega püüa ennast ikka ja alati nähtavaks 
ning tähtsaks teha. Nad lihtsalt on NEMAD 
ISE.
   Direktor Sarapik oli andekas inimene – mu-

sikaalne, kunstnikukäega. Huvitavalt õpetas ta 
oma ainet. Väga tihti oli tundides midagi uut, 
mis meeldivalt üllatas. Olgu vaid üks näide ast-
ronoomiatundidest, kus ta kasutas tunnikont-
rolliks õpilastele tollal harjumatut valikvastuste 
meetodit. Ei unune ka üheskoos imetletud esi-
mese sputniku lend õhtuses septembritaevas.

Direktor tundis huvi kõigi kooliürituste vastu, 
olid need siis klassiõhtud, koolipeod, matkad 
või spordipäevad. Ta oli alati oodatud. Ta leidis 
alati aega osaleda.
   Oodatud oli endine direktor Pukka hiljemgi. 

Kooli aastapäevadel oli ta alati kohal. Kui kooli 
235. aastapäeval kinkisid vilistlased koolile lipu, 
lõi vilistlaste soovil esimese kuldse naela lipu-

Me ootame Teid ka siis, kui Te ei tule…

Lembit Sarapik 
(14.VI 1924–13.VIII 2011)

vardasse Lembit Sarapik.
   Ka mälestusteraamatusse (“Kas mäletad? 

Puka kooli lood”) leidis ta aega ja tahtmist kir-
jutada keskkooli algusaastatest ning neljast esi-
mesest lennust.
   Hüvasti, Puka Keskkooli legendaarne direk-

tor Lembit Sarapik!
Puka kooli vilistlaskogu

Lembit Sarapik oli Puka Keskkooli direktor aastail 1954–1961.

24. augusti varahommikul vuravad autod kooli 
poole. Lähme osa saama teatetantsust. On ha-
rukordne, et tantsitakse öösel ja teatepulk läbib 
kogu meie maad ning tantsitakse tervelt kahek-
sa päeva katkematult. Puka vallast võtsid sellest 
üritusest osa Puka Keskkooli 5.-6. klassi tant-
sulapsed ja eakate tantsurühm Vokiratas. Juba 
teisipäeval olid teed märgistatud korraldajate 
poolt ja ise märgistasime kohad, kust alustas 
iga järgnev tantsupaar. 
   Kell kolm hommikul süütasime tantsutras-

sil küünlad, et oleksime nähtavad, sest paksu 
udu seest polnud teist tantsijat näha. Tekkis 
uhke tunne, kui tuli udust nähtaval saateau-
to ja kostis muusika. Lapsed olid eriti tublid, 
sest tantsu lõppedes ei olnud keegi väsinud ja 
isegi oldi arvamusel, et oleks võinud veel tantsi-
da. Tore, et ka lapsevanemad ei pannud paljuks 
tulla koos lastega lustima. Meie valla esimeseks 
tantsupaariks olid vallavanem Heikki Kadaja 
ja tantsuõpetaja Eva Kosk ning lastel aitasid 
tantsida veel lapsevanemad Kristi ning Kairi. 
Eakate tantsurühm tantsis tublilt oma maa, 
on ju tõesti tore, et tullakse selles eas kohale ja 
võetakse osa sellisest üritusest olgugi, et öösel. 
Kooli raamatukogu juhataja, kõigile lastele tädi 
Renna tegi üllatuse, pakkudes pärast tantsu 
kooki, mille oli ekstra selleks küpsetanud.
   Aitäh teile tantsijad, juhendajad ja lapseva-

nemad. Oli Ilus ja meeldejääv üritus.

Puka rahvamaja juhataja

TeateTants ühendas

Puka Keskkooli rahvatantsulaste suvi on 
olnud väga tantsurikas. Juulis võtsime osa  
koolinoorte tantsu- ja laulupeost „Maa ja 

ilm“. Juba kevadel tekkis mõte osaleda ka Tea-

teTantsul, mis läbis meie koduvalla maanteid. 
Kuna meie tantsuvahetus langes öisele ajale, 
tundsime algul natuke ärevust, aga seda põne-
vam asi tundus. Eelsoojendust maanteetantsuks 
tegime Puka valla öölaulupeol tantsides.
   Uskumatult tore oli öisel maanteel oma tant-

suvahetust oodata. Missugune muusika tuleb ja 
kas jõuame tantsida? Läbida tuli 2 kilomeetrit. 
Vahetuskohtades põlesid aiaküünlad ja tant-
sijad hõikasid läbi udu üksteisele julgustavaid 
ja humoorikaid sõnumeid. Küll sai ruttu läbi, 
oleks tahtnud veel tantsida! Niisugused mõtted 

tulid enamikult tantsijatelt. Lapsed said väga 
hästi hakkama ja on ühe emotsionaalse koge-
muse võrra rikkamad. Mööduvad autod tervi-
tasid signaalidega ja kaasaelajad lehvitasid.
   Olen väga tänulik tantsijate toredatele vane-

matele, kes meid öisel maanteel saatsid. Tant-
surühmaga täname Puka Vallavalitsust tran-
spordi võimaldamise eest. Aitäh vallavanema-
le, kes meie rühmaga kaks etappi kaasa tantsis! 
Tundsime, et TeateTants ühendab.

Puka KK tantsurühma juhendaja Eva Kosk

Teatetants läbis Puka valda  

Juba neljandat korda kogunesid lauljad ja tant-
sijad, et osaleda öölaulupeol. Hommikune 
vihm hirmutas päris ära, aga lõunaks oli sadu 

möödas ja õhtul paistis isegi päike. 
   Kontserdi avasid 5.-6. klassi  tantsulapsed 

oma ilusa tantsuga “Eesti muld ja Eesti süda”. 
Sel aastal heiskasid lipu meie noored tantsijad. 
Vallavanem soovis kõigile kohale tulnud kont-
serdikülastajatele ilusat pidupäeva, lauljatele 
kõlavat lauluhäält ning tantsijatele kerget jalga. 

Puka neljas öölaulupidu
Ühendkoori laulud kõlasid võimsalt, juhenda-
jaks Margit Aigro-Siibak. U-tuurile on laulud 
selgeks õpetanud Evald Raidma, kes juhendab 
ka nais-ja meesansamblit. Lastele õpetas tant-
sud Eva Kosk, eakate tantsurühmale Vokiratas 
Vaike Eiche. Toredad olid Sangaste Rõõmu-
rullid oma lustakate tantsudega, juhendajaks 
Katrin Kõiv. Võimsalt kõlasid laulud Tõrva 
meesansambli esituses, juhendajaks Tõnis 
Ainso. Kontserdi lõpetas meie meesansambel, 

keda muidugi ilma lisaloota ei lastud lavalt lah-
kuda. Kontsert lõppes ilutulestikuga ja rahvas 
sai edasi õhtut jätkata tantsu keerutades.
   Järgmisel aastal tuleme juba viiendat korda 

kokku, et laulda ja tantsida ning tähistada seda 
päeva vääriliselt.
   Tänan kõiki taidlejaid, nende juhendajaid ja 

pidulisi selle ilusa õhtu eest.
   Kohtumiseni järgmistel üritustel.

Puka rahvamaja juhataja

Ameerika Saatkond kinkis 
Puka vallale uue koolimaja 
katuse
1. juunil toimus Puka koolimaja ees pidulik kingituse 
vastuvõtmine Ameerika saatkonnalt. Tänuüritusel 
osalesid Ameerika Ühendriikide saatkonna kõrgem 
sõjaväeline esindaja kolonelleitnant Robert Williams 
ning Ameerika Ühendriikide Euroopa väekoondis, 
Rahvusvaheline tervisespetsialist kolonelleitnant Mike 
Hartzell. Tänusõnadega esinesid Valga Maavanem 
Margus Leppik ja vallavanem Heikki Kadaja.
   Amerika Saatkonna rahastamisel ehitati Puka vana 
koolimajale uus kivikatus, asendati mädanenud katu-
sekonstruktsioonid uutega ning soojustati pööning. 
Samuti paigaldati uus  vihmaveesüsteem. Kokku 
rahastati töid 100 000 dollari suuruses summas. Ehi-
tustöid tegi AS Tartu Merko.
   Puka Vallavalitsus on mitmel korral taotlenud raha 
koolihoone remondiks maakondlikust KOIT-kavast. 
Kuid Valga maakond ei ole pidanud kooli rahastamise 
vääriliselt. Võib öelda, et Puka keskkool on olnud üks 
vähene maakonna kool, kuhu seni ei ole Valga maava-
litsus pidanud vajalikuks rahalisi vahendeid eraldada.
   Seda rõõmsam tunne on, kui keegi väljaspoolt mär-
kab probleemi ja finantseerib kõige hädavajalikuma 
töö tegemist. Selline soe algus annab vallavalitsusele 
ja Puka kooliperele uut indu jätkata visalt projektide 
kirjutamist ja koostööpartnerite otsimist, et renoveeri-
da kogu koolimaja.
   Tänuüritusel koges igaüks, et kool on aleviku süda, 
mille muudavad soojaks ja sõbralikuks õpilased  ja 
õpetajad. Kui nemad märkavad ja hoiavad oma kooli, 
siis märkab seda kooli ka keegi kaugemalt. Nii nagu 
seda tegid head inimesed Ameerika Saatkonnast.

Projektijuht ANTS MANGLUS

Laste pendelteatejooks: – IV Merlicande Lehtsaar, Kertu Tilga, Kris-
tiina Kingo, Ariane Sarv, Kaisa Ööbik, Pärt Kuvvas, Kaimar Koslov, Mart 
Neemeste, Vello Eller, Raiko Undrits. Täiskasvanute pendelteatejooks: 
– II Andrus Looskari, Henri Püüa, Karl Kadaja, Kunnar Vahi, Mari Piir, In-
ger Zimmer, Maia Looskari, Kristi Nagla. Kalapüük: – V koht Ardo Kurg ja 
Jargo Jõesaar. Paariskanuusõit – V Inger Zimmer, Kunnar Vahi.
Rannavõrkpall – I Terje Kartau, Ülle Ernits, Anniki Jaama. Petanque – III 
Ene Aigro, Kristjan Moorast. Kajakisõit – IV Inger Zimmer, Kunnar Vahi.
Rahvastepall: – III Liisa-Marie Koort, Gerli Toomsalu, Gerly Rosenberg, 
Henri Härm, Eiki Puiestee, Robin Paring. Vallajuhtide võistlus: VI 
– Heldur Vaht, Heikki Kadaja. Mälumäng: II – Tõnis Mark, Eerik Müts, 
Marko Koort, Kristjan Moorast, Agur Ostrak.
Kergejõustikus kokkuvõttes I koht. 
Mehed: Kunnar Vahi 1500m VI. Andrus Looskari kaugushüpe I, kuulitõu-
ge V, Henri Püüa kaugushüpe IV, 100m III, Jaanus Hiiemäe kuulitõuge IV.    
Meesveteranid 40-49a: Tõnu Ainsoo kaugushüpe I, kuulitõuge II, 100m 
I.    Naised: Inger Zimmer 800 V, kuulitõuge X, kaugushüpe VIII, 100m V, 
Maia Looskari 800 VI, kuulitõuge I, kaugushüpe VI, 100m VI.
   Naisveteranid  – Kaire Kuvvas 500m I; 60m II, Rita Vaht 500m  III, 
kuulitõuge II, kaugushüpe I, 60m I, Mari Piir kuulitõuge I, kaugushüpe I, 
100m I, Piret Vahi  kuulitõuge III, kaugushüpe II, 100m III.
   Neiud – Mari-Liis Jõgeva 800m III, kuultitõuge V, kaugushüpe I, 100m I.     
Noormehed Andry Tutk kaugus I; 100m II, Mihkel Trees kaugus VIII, Karl 
Kadaja 100m X, Mihkel Trees 100m XIII.
   Tänan kõiki Puka valla võistlejaid  aktiivse osalemise eest!

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Võrtsjärve suvemängud
25. juunil jätkus Võrtsjärve suvemängude pikaajaline 
traditsioon, seekord Pikasillas. Osalesid seitse Võrts-
järve ümbruse valda, nende hulgas ka Puka.  
   Pikasilla on hea paik mängude korraldamisel, sest 
seal on lähestikku veemõnud ja ka spordi- ning kul-
tuuripaigad. Tulenevalt oludest oligi kavas mitmeid 
veespordi alasid. Üks põnevamaid oli kajakisõit, sest 
enne lõpetamist õnnestus paljudel ka suplus ära teha. 
See ei rikkunud tuju, ilm oli ju suurepärane.
   Meie spordirahval läks võistlus kenasti korda, koju 
toodi hulgaliselt nii individuaalseid kui ka võistkondlik-
ke medaleid. 
   Peamine aga on see, et meie hea koostöö ja tihedad 
sidemed naaberomavalitsustega suurendavad piirkon-
na konkurentsivõimet, loovad meeldiva elukeskkonna 
ja annavad hea võimaluse jätkuvaks arenemiseks.

Puka Keskkooli rühm Tallinna tantsupeol
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Ettevalmistused käivad juba pikemat aega, 
et oktoobris saaks tähistada valla juube-
lit vääriliselt. Selleks on valminud imeilus 

Sangaste valla laul, mille teksti on kirjutanud 
Leelo Tungal ja meloodia Piret Rips-Laul. Meie 
laulu – „Ootab omi ja rändajaid Sangaste” es-
maettekandmine toimub 1. oktoobril Sangaste 
kirikus. Selle kannavad ette Birgit Varjun, Uku 
Suviste, segakoor Hilaro ja Keeni Põhikooli mu-
dilaskoor. Lisaks kõlab koori esituses Piret Ripsi 
looming ja solistid laulavad armastatud Eesti 
heliloojate loomingut. 
   Juba praegu on teada, et 20. oktoobril on 

meile külla tulemas Ivo Linna ja Antti Kam-
miste ning tuleb õhtu, kus saab nautida head 
veini, hõrke suupisteid ja suurepärast muusi-
kat. Gurmaanide õhtu saab teoks tänu Kiisa-
tamme Kultuuritalule.
   Koostöös Keeni Põhikooliga korraldame 

konverentsi, kus ajaloost ja vallas tegutseva-

test ettevõtetest teevad ettekanded kooliõpi-
lased. Sellel päeval on meile külla tulemas ka 
endised vallajuhid. Käimas on digipildivõistlus, 
kuhu ootame fotosid erinevatest sündmustest, 
ilusatest hetkedest. Parimatest fotodest on 
soov valmistada 2012. aasta kalender. Täpne 
info fotokonkurssi kohta ja juhendmaterjal on 
olemas valla kodulehel. Sportlikumalt poolelt 
on tulemas veel orienteerumismäng „Tunne 
oma kodukohta”. 
   Samuti ilmub juubeliks kogumik vallas te-

gutsevatest harrastusluuletajate ja -kunstni-
ke loomingust. Selles raamatus ilmuvad kõik  
„Sangaste laulud”, autoreiks kohalikud elani-
kud.
   Loomulikult ei puudu ka korralik rahva-

pidu, kes seal üles astub ja kus see toimub, 
jäägu esialgu saladuseks.
   Jälgige reklaami!

MERLE TOMBAK

Sangaste vald tähistab oma juubelit 
mitmete erinevate sündmustega

Oleme mööda saatnud päikesepaistelise 
suve. Taevas sõudvad pilverüngad an-
navad märku peagi algavast sügisest. 1. 

september on ukse ees. Meenutame lühidalt eel-
mist kooliaastat ja teeme sissejuhatuse uude.
   Möödunud aasta oli väga teguderohke. 

Kõige tähtsam oli valmistumine koolinoorte 
laulu- ja tantsupeoks. Meie kool oli seal esin-
datud rohkearvuliselt. Tallinnas lõid tantsu 3.-
4. klassi ja 7.-9. klassi segarahvatantsurühmad, 
võimles neiduderühm ja laulis mudilaskoor. 
  Tantsulapsi ja võimlejaid juhendas õpetaja 

Tiina Kukk, mudilaskoori õpetaja Anu Vares. 
Neid abistasid Tallinnas lapsevanem Lea Al-
brecht, õpetaja Eve Karimõisa ning kooli vi-
listlased Kätlin Milter ja Kristel Kukk. Suur 
tänu õpetajatele, kes te nägite vaeva ja andsi-
te lastele võimaluse saada osa suurepärasest 
laulu- ja tantsupeo elamusest. Tänan abista-
jaid, kes leidsid aega ja võimalust olla toeks  
lastele ja õpetajatele.  
   Lõpule jõudis kaheaastane Comeniuse pro-

jekt, mille käigus õpilased ja õpetajad külas-
tasid Lätit, Leedut, Itaaliat ja Poolat. Meie 
võõrustasime nimetatud riikide õpilasi ja õpe-
tajaid siin, Eestis. Saime kogemuse võrra rik-
kamaks ja palju teada teiste rahvaste kultuu-
rist ja elust. 
   Projekti eestvedajaks oli õpetaja Vete Hain-

soo, kes sai sellega hästi hakkama. See on suur 
töö, mis lõpeb septembris aruande esitamisega 
Brüsselisse. Õpetaja taotles osalemist järgmi-
ses projektis “Elustiilide areen”, mis sai posi-
tiivse vastuse. Projekt algab septemb-ris Leetu 
sõiduga. Uues projektis osalevad koolid Lätist, 

Leedust, Poolast, Itaaliast, Bulgaariast, Tür-
gist, Austriast ja Keeni kool Eestist. Õpilaste-
le, kes soovivad osaleda projektikohtumistel 
välisriigis, on ainult üks tingimus: nad peavad 
ise vastu võtma ühe õpilase, kellele tuleb pak-
kuda öömaja. Loodame, et lapsevanemad ai-
tavad projekti teostumisele selgi korral kaasa. 
Nii annavad nad lastele võimaluse külastada 
võõraid maid, et laps saaks keelepraktikat ja 
palju huvitavaid elamusi.
   Eelmisel õppeaastal teostus ka karjääriõp-

pe-projekt, millega õpilastele tutvustati elu-
kutseid ja nõustati 9. klassi õpilasi edasiõppi-
mise võimalustest. Ka sellele projektile tuleb 
lisa, tänu õpetaja Saima Telli edukale tööle 
karjäärikoordinaatorina. Need olid väikesed 
killud möödunud aastast.
   Ees ootab uus õppeaasta. See toob kaasa 

uue õppekava rakendumise 1., 4., 7. klassis. 
Uue õppekavaga alustame ka uute õppeainete 
õppimist. Kindlasti tekitab põnevust džuudo- 
ja tantsuõpetuse sisse viimine eelpool nime-
tatud klassides. Miks just selline valik? Oleme 
tervist edendav kool. Sellest lähtuvalt peame 
väga tähtsaks liikumist, mida võimaldavad just 
need õppeained. Nad aitavad kaasa rühi ja ta-
sakaalu  paranemisele, arendavad õpilastes 
ditsipliiniharjumusi ja üksteisega arvestamist. 
Jätkuvalt on võimalus astuda muusikakooli 
klaverit õppima.
   Loodame, et uus õppeaasta toob kaasa palju 

huvitavaid üritusi ja  mõtestatud tegevusi. 
   Kohtume 1. septembril!

direktor DIANA SARAPUU 

Uus kooliaasta uue õppekavaga

SÜNNID
Sandra Zoludev  31. juulil 
Laura Lisette Makke    6. augustil

Tilk kukub taevast, päev lüheneb ja loodus 
värvub kirjumaks. Sügis astub kummikute 

sahinal lähemale. Suvi on saamas ühele poole, 
noored peaaegu koolistressiks valmis ja suve-
tööd hakkavad tehtud saama. Ilmas möllab hin-
natõus ja Kreekas mahelaenu majandus, euro ja 
dollar vaheldumisi vabisemas. Eks ta ole! Ja ega 
üks kartul potis teistest palju erinevalt keeda saa 
ja ega meiegi maailmatuulest puutumata ei jää. 
   Toiduainete hinnatõus mõjub ka koolis ja las-
teaias ning kodulaualgi. Tõuseb elektrihind jt 
energiakandjad, küttepuit sealhulgas. Siit oma-
korda ka kütmise hind ja toasoe jne, jne. Elu on 
ikka kallis, ikka nii, et kodanik lausa elu eest peab 
maksma! 
   Keeni asula kütmise soojasaaga on nüüd 
sealmaal, et soojustrasside vahetamisega saab 
varsti pihta hakata ja AS Sanwood on lubanud 
ka vähemalt aastajagu veel sooja anda. Kuigi 
soojatrasse ehitatakse euroraha- ja KIK abiga, 
siis hinnatõusud ja ehituse omaosalus ei jäta ka 
praegust müügihinda samaks. Sooja eest tuleb 
välja käia 15-24% varasemast enam. Lõplik ja 
täpne tõus sõltub mitmest tegurist. 
   On siiski aeg ka mõtlema hakata majade soo-
japidavusele ja energiaökonoomiale. Eesti eurot-
soonipalgad ja idaeuropensionid ei võimalda veel 
majade ümber kuumaõhupilvi kütta. Bakuu pole 
enam meie ja Norra pole veel meie. Ilmselt peab 
valmis olema ka selleks, et ehituse tõttu küttepe-
rioodi algus tuleb mõneti hilisem, aga pole miskit 

teha: eurobürokraatia veski pole just kohviveski 
ja rattad veerevad aeglase kindlusega. 
   Samuti oleme sisse andnud taotluse uue ja 
moodsa konteinerkatlamaja saamiseks Keeni. 
Selle heakskiitmisel meie võimalused avarduvad 
ja on ka võimalik, et koostöös AS Sanwoodiga 
vastastikuseid huve arvestades saavutame 
maksimaalselt kasulikuma tulemuse kõigile, eriti 
tarbijale, kui suudame omavahel kokku leppida ja 
vahendid ühitada. Igal juhul oleme teinud kõik, et 
Keenis keskküte jätkuks ja hinnad eurotoetuste 
abiga maksimaalselt vähe kasvaksid. Aga võlurid 
me pole ja ratast tagurpidi keerata ei suuda, ehk 
siis hinda samaks või odavamaks saada. Hullu-
meelses hinnarallis peab olema realist.
   KIKile on antud ka taotlused uute hapnikubaasil 
veepuhastussüsteemide ehitamise toetamiseks 
Keenis ja Sangastes. Vanad, maakonnale sääs-
tuhangetega hangitud kemikaalidel süsteemid 
ei funktsioneeri enam ja on kulukad ka. Vahepeal 
püüame küll vanu veel kobistada ja töösse sundi-
da, et vee kvaliteeti parandada. Praegune olukord 
ei ole tõesti vastuvõetav, jäävad vaid vabandu-
sed, et nii see on. Lihtsalt toonased võimalused 
ja seadmed olid sellised ning uusi ilma toeta 
hankida käib ülejõu. Ehk läheb korda ja vesi on 
varsti puhas.
   Järgmisel aastal saab lõplikult valmis ka CO² 
toetuste toel Keeni koolimaja ventilatsioon ja 
kogu maja pidevalt värske õhu. Nii et olgu vaid 
rohkem lapsi õhku rikkumas, ikka ei jõua ära 

Suvelõpu rääkimised rikkuda. See vähendab omakorda veelgi maja 
küttekulu teiste analoogidega võrreldes.
   Rõõm on ka minul kui kunagisel judokal teata-
da, et Keeni PK õppekavas on nüüdsest iidne 
võitlus- ja vaimukarastamise kunst judo, seda kui 
õppeaine ja distsipliin. Lapsed saavad tõeliselt 
väärikat jaapani vaimu ja ihu arendamise iidset 
kunsti tunda ja õppida kogenud treeneri käe all. 
Loodetavasti väljub varsti siinsetest ustest mõni 
hilisem maailmameister ja judoguru. Igatahes on 
sellel vaimu-ihukunsti- ja spordialal palju anda, 
kui sellelt võtta osata. Tasakaalu inimesele an-
nab igas mõttes.
   Väga suurt heameelt tundsin, kui sain teate 
Keeni ja Sangaste vahelise kergliiklustee ra-
hastamisest. Selle ettevalmistamisegagi nägi 
meie  vallavalitsus suurt vaeva. Asi valmis suurel 
kiirusel ja õnneks õigeks ajaks. Siis veel hulga 
võitlust ja selgitamist, aga otsus tuli õiglane ja 
raha meile anti. See on suur muutus meile kõigile 
ja eriti meie lastele! Kooli saab nüüd ohutult ja 
sportlikult, jalutamise- ja sportimisvõimalus kõi-
gile sealhulgas. Kui hästi läheb, valmib tee juba 
sügiseks 2012, 2013 igal juhul. Projekteerimine ja 
hangete ettevalmistus on alanud. Igal juhul on 
meie asulate infrastruktuur ja võimalused oluli-
selt paranenud ja sellega ka elukeskkonna väär-
tus. Sangaste asula teeehitused on ka valmimas 
ja alev täitsa uues kuues. On päris ilus vaadata, 
kui asjad sujuvad ja pilt paraneb. 
   Muidu aga, armas kogukond, kirjut ja sooja 
sügist, heldet elu ja mõnusat olemist iseenda ja 
omadega!

Austusega Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Keeni Põhikool alustab kooliaastat
PIDULIKU AKTUSEGA
1. septembril kell 9.00 

kooli spordisaalis.

Bussiringid alustavad kell 8.00.

Koolieelikuid ootame kooli 
2. septembril kell 8.00.

TÜDRUKUD KUNI 8 A
60 m jooks
I Sonja Nämi Restu 13,96
II Eveliine Nahkur Elva 14,31
III Kasandra Abaškina Koigi 15,16
Kaugushüpe
I Brigitta Paas Tallinn 2.58
II Kasandra Abaškina Koigi 2.30
III Cristy Kosman  Restu  2.04
Pallivise
I Cathariina Undrus Sangaste 16,0

POISID KUNI 8 A.
60 m jooks
I Oliver Liiske Vändra 11,74
II Hans-Hannes 
Kängsepp  Sangaste 12,32
III Are Saarma Sangaste 12,43
Kaugushüpe
I Are Saarma Sangaste 2.46
II Oliver Liiske Vändra 2.45
III Verner Toom  Otepää 2.17
Pallivise
I Are Saarma Sangaste 17,50
II Verner Toom Otepää 16,0
III Oliver Liiske Vändra 16,0

TÜDRUKUD 9-12 A. 
60 m jooks
I Janely Käärik Restu 10,19
II Cathy Väärmaa Keeni 10,36
III Annabel Alliksaar Pärnu 10,58
Kaugushüpe
I Annabel Alliksaar Pärnu 2.95
II Marianne Juus Tsirguliina 2.90
III Cathy Väärmaa Keeni 2.90
Pallivise
I Virge Uibo Kuiksilla 30.0
II Janely Käärik Restu 24.0
III Gaidi Põder Restu 21.0
800 m jooks
I Janely Käärik Restu 3.28,1
II Gaidi Põder Restu 3.35,7
III Marianne Juus Tsirguliina 3.44,1

POISID 9-12 A.
60 m jooks
I Kevin Roio Tõrva 8,90
II Keron Luht Valga 9,87
III Jürgen Palmi Vändra 9,92
Kaugushüpe
I Kevin Roio Tõrva 3.56
II Keron Luht Valga 3.44
III Brandon Undrus Sangaste 3.31
Pallivise
I Kristo Luht Valga 37.0 (35)
II Joonas Juus Tsirguliina 37.0 
(33)
III Brandon Undrus Sangaste 36.0
800 m jooks
I Keron Luht Valga 3.14,90
II Kristo Luht Valga 3.14,98
III Joonas Juus  Tsirguliina 3.29,75

NEIUD 13-16 A
60 m jooks
I Sigrid Saaremäe Jõgeva 8,76
II Marcella Liiv Tõrva 8,97
III Timea-Helen Teder Keeni 10,07
Kaugushüpe
I Sigrid Saaremäe Jõgeva 4.25
II Marcella Liiv Tõrva 3.79
III Simone Kolga Kuldre 3.35
Odavise
I Marcella Liiv Tõrva 29.31
II Laura Tiidemäe  21.40
III Simone Kolga Kuldre 16.58
800 m jooks
I Marcella Liiv Tõrva 3.01,9
II Simone Kolga Kuldre 3.47,5
III Timea-Helen Teder Keeni 3.50,4

NOORMEHED 13-16 A
60 m jooks
I Tormi Oja Sangaste 7,80
II Mardo Kööp Restu 7,81
III Andreas Kullerkann Ilmjärve 8,29
Kaugushüpe
I Tormi Oja Sangaste 5.05
II Andreas Kullerkann Ilmjärve 4.78
III Mehis Uibopuu Ädu 4.50
Odavise
I Tormi Oja Sangaste 46.28
II Rauno Uibopuu Kuldre 38.63
III Arti Suviste Restu 27.68
1500 m jooks
I Andreas Kullerkann Ilmjärve 5.41,3
II Sander Elvet Sangaste 5.44,9
III Karli Roio Sarapuu 6.02,9

NAISED  17-34 A
60 m jooks
I Kadri-Liis Vähi Tallinn 8,95
II Maive Vill Restu 9,20
III Marili Vihmann Sangaste 9,55

Kaugushüpe
I Maive Vill Restu 3.86
II Kadri-Liis Vähi Tallinn 3.82
III Marili Vihmann Sangaste 3.26
Odavise
I Marili Vihmann Sangaste 23.55
Kuulitõuge
I Maris Palm Otepää 10.36
II Kadri-Liis Vähi Tallinn 8.88
III Piia Nämi Restu 6.70
800 m jooks
I Maive Vill Restu 3.10,6
II Kadri-Liis Vähi Tallinn 3.15,1

MEHED 17-39 A
60 m jooks
I Steven Teder Tõrva 7,42
II Ergo Tamm Elva 7,52
III Andrus Looskari Aakre 
7,86
Kaugushüpe
I Steven Teder Tõrva 5.85
II Andrus Looskari Aakre 5.73
III Eiko Roosimaa Kuldre 5.43
Odavise
I Steven Teder Tõrva 53.54
II Gert Koch Antsla 44.38
III Andrus Looskari Aakre 
44.01
Kuulitõuge
I Lauri Nämi Restu 12.51
II Andrus Looskari Aakre 11.86
III Gert Koch Antsla 11.83
1500 m jooks
I Margo Tamm Elva 5.15,7
II Siim Kolga Kuldre 5.15,8
III Alo Kullerkann Ilmjärve 5.26,2

NAISVETERANID 35+
60 m jooks
I Mari Piir Rae vald 8,68
II Maire Peterson Mäeküla 11,74
III Beloona Elvet Sangaste 14,90
Kaugushüpe
I Mari Piir Rae vald 4.46
II Beloona Elvet Sangaste 1.90
Odavise
I Mari Piir Rae vald 21.48
II Tiina Mõts Keeni 16.49
III Maire Peterson Mäeküla 13.90
Kuulitõuge
I Mari Piir Rae  10.04
II Tiina Mõts Keeni 7.91
III Maire Peterson Mäeküla 5.68
800 m jooks
I Mari Piir Rae 3.18,8
II Mall Palm V-Otepää 3.51,9
III Beloona Elvet Sangaste 5.29,8

MEESVETERANID 40+
60 m jooks
I Tõnu Ainsoo Sihva 8,0
II Mati Raudsepp Keeni 8,8
III Siimo Kolga Kuldre 9,5
Kaugushüpe
I Tõnu Ainsoo Sihva 4.60
II Mati Raudsepp Keeni 4.44
III Erik Tamm Elva 3.98
Odavise
I Allan Teder Tõrva  34.79
II Erik Tamm Elva 32.53
III Tõnu Ainsoo Sihva 32.24
Kuulitõuge 
I Mati Raudsepp Keeni 10.05
II Erik Tamm Elva 9.89
III Tõnu Ainsoo Sihva 9.05
1500 m jooks
I Marek Luts Valga 5.03,5
II Marko Kööp Valga 6.22,8 
 

INDIACA
I Kurevere 
(Randa Undrus, Angela Aalpere, Imre 
Õim, Silver Salme, Tõnu Ainsoo, Mati 
Raudsepp)
II Sangaste 
(Hanna-Maria Korbun, Marili Vih-
mann, Mikk Vihmann, Kristo Koik, 
Marjan Pavlovitš, Tauno Teder)
III Sangaste noored 
(Kelli Vällo, Cätlin Peterson, Rene 
Levin, Mardo Kööp, Ivar Levin, Tormi 
Oja)

RESTU RAMMUMEES 2011
I Rauno Heinla  Kõrveküla
II Lauri Nämi Restu
III Markus Männik Võru
4.Gert Goršanov Võru
5.Gunnar Gimbutas Elva
6. Mario Sild Kohtla-Järve
7. Kaido Sirge Tratumaa

Tänavu oli uuendusena võrkpalli asemel kavas indiaca ja 
hea meel, et kõik neli võistkonda oli kokku pandud kohali-
kest elanikest. 
   Seekord peeti eraldi arvestust kuni 8aastastele põnnide-
le, sest kõige väiksemaid võistlejaid on igal aastal järjest 
rohkem. 

Kes tahab elada tõelist elu, see elab ka teistele (Seneca)

Täname häid abilisi, kes aitasid korraldada 77. Restu spor-
dipäeva:
Mati Raudsepp, Rando Undrus, Priit Areng, Revo Fal-
kenberg, Imre Õim, Keven Kaljumäe, Liisa Haud, Rait 
Elvet, Kati Velner, Tiina Kukk, Tiina Liivamägi, Saima Tell, 
Maire Roio, Maie Vill, Laura Roio, Mikk Vihmann, Marjan 
Pavlovitš, Andres Lohuväli, Lauri Nämi, Raul Nämi, Rauno 
Uibopuu, Margus Klaar.

77. Restu spordipäev

Siinkohal on alade esikolmik, täieliku protokolli avaldame Sangaste 
valla kodulehel.

Sangaste Lasteaia  
„Kratila” uus juhataja
Minu nimi on Maire. Olen 33aastane elupõline 
valgalane, kuid viimased viis aastat elan Tsir-
guliinas. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogili-
se Seminari lasteaiaõpetaja ja Tallinna Ülikooli 
kehakultuuri erialal. Minu senine töö on olnud 
põnev ja mitmekülgne: alustasin Valga Walko 
lasteaia liikumisõpetajana ja viimased aastad 
töötasin samas majas õppealajuhatajana. 
Vahepeal tegin kaastööd Valga Põhikoolis 
tegutseva stuudioga Naeratus, kus sain kätt 
proovida tantsuõpetajana. Tänaseks on minust 
saanud Sangaste lasteaia Kratila uus juht. 
   Loodan, et saame oma meeskonnaga 
kujundada Kratilast omanäolise ja erilise laste-
asutuse. Usun, et koostöös laspsevanematega 
muutub „Kratila” järjest turvalisemaks ja mit-
mekülgsemaks haridusasutuseks, kuhu lapsed 
tahavad tulla koos emade-isadega.
  Natuke ka minu perest. Kodus olen emaks 
kahele tragile tüdrukule: Maria Pibilotale (12) 
ja Mirellile (4). Abikaasa Andrus on samuti 
pedagoog, olles õpetaja Valgamaa Kutsehari-
duskeskuses.
   Kuna olen loomult aktiivne ja valmis tegut-
sema, siis minu kohta kehtib ütlus –„Kes teeb 
see jõuab”. Mulle meeldib maalida, raamatuid 
lugeda ja mootorrattaga sõita. Kui juhuslikult 
punane mootorratas teist mööda vurab, siis 
mina see olengi!
   Kohtumiseni Kratilas!

MAIRE MURUMAA
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Ma hüüan Sind ja tundub,
Sina mindki.

Kuid ma ei kuule, on see nii või ei.
On kuristikke, 

millest üle lindki ei lenda,
ja on vaikus nagu…

Kallist kolleegi

ÜLLE MÄGI 

leinas Eha ja Kalju

Mälestame klassiõde

ÜLLE MÄGI
Tunneme kaasa lähedastele.

Klassikaaslesed ja klassijuhataja

Mälestame ja tunneme südamest 
kaasa Küllile perega kalli isa, äia, 

vanaisa ja vanavanaisa

MIHKEL KIKASE 
kaotuse puhul.

Hilja perega

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga va-

lus… (J.Tätte)
Südamlik kaastunne Imbile ja 

Üllarile kalli tütre ja õe

ÜLLE MÄGI 
kaotuse puhul.

Naabrirahvas Tartu mnt 6 majast

Mälestame 

ÜLLE MÄGIT 

ja tunneme südamest kaasa 
omastele.

Silvia, Aivar ja Kersti

Südamlik kaastunne Nikolai 
Kiurule perega venna 

TOIVO KIURU 
kaotuse puhul.

Kaja perega

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

Ei ole ühtki palvet, 
mida peast ma teaksin päriselt. 

Ei ühtki lohutust. (D.Kareva)
On lahkunud hea kolleeg 

ÜLLE MÄGI
Kaastunne kõigile lähedastele.

Spordiselts “Põhjakotkas”,
Reisibüroo Otepää praegused ja 

endised töötajad

Elu on kui lainetel kõndimine – 
kunagi ei tea, millal vajud sügavikku…

Head naabrid Imbi ja Üllar.
Südamlik kaastunne kalli tütre 

ja õe 

ÜLLE MÄGI 
surma puhul.

Perekonnad Lindsaared, Aare 
perega, Mare ja Olly.

TIIA LILLIPUU
03.09.1963-22.08.2011

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

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 kuiva kütteklotsi ja puitbriket-
ti, 5197 8500

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 5093 
453: 7654 300

Otsin võsalõikajat koos tehnikaga su-
vilakrunti hooldama. Tel. 518 6503

SOODSALT anda üürile Otepää kes-
klinnas 2-toaline ja 3-toaline keskküt-
tega korter. 504 3417

Soovin osta korterit Otepääl. Tel. 
5669 9867

Üürile anda eramajas 2 tuba, köök, 
saun. Tel. 5698 9562

KU U LU T U S E DKU U LU T U S E D

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

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

Ekskursioon Hiiumaale
Lõppeva suve kõige põnevam ettevõtmine oli kahtelamata ekskur-
sioon Hiiumaale, et avastada ja külastada uusi ja põnevaid kohti 
meie armsal Eestimaal. 
   Sangaste Rõõmurullide tantsurühm asus Sangaste vallavalitsuse 
rahalisel toel 26. juuli varahommikul teele Rohuküla sadama poole, 
bussis 43liikmeline reisiseltskond. Veidi üle tunni rahulikul merel 
päikese saatel, ja olimegi juba Heltermaa sadamas, kus kinnitasi-
me keha, et Hiiumaad edasi avastama minna.
   Teel Kärdlasse külastasime Pühalepa äsja restaureeritud kirikut 
ja iidset Hiiumaa talumuuseumi, kus giid kõneles ehtsas hiiu keeles 
saarel elanud talurahva eluolust. Edasi suundusime Kärdlasse oma 
ööbimispaika, Sõnajala Hotelli.
   Õhtul sõitsime Kõrgessaarde, kus oli meeleolukas kohtumine 
tantsurühmaga „Marta”. Järgmise päeva hommikul külastasime 
Kärdlas Ave Alavainu ja tema varsti avatavat majamuuseumi. Teele 
jäi Kassari linnuvaatlustorn ja Käina kant. Tagasiteel sadamasse 
külastasime hästi korrastatud Suuremõisa mõisakompleksi, kus 
asub ka kutsekool.
   Palju sai nähtud, meenutusi jätkub pikaks-pikaks ajaks.
   Aitäh, tore reisiseltskond! Teiega reisiks ikka ja jälle ja ehk saame 
järgmisel aastal külastada Soome Vabariiki – hakakem koguma 
reisiraha!

LEA KORBUN

Meeldetuletuseks bussi-
piletitest
Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et mujal õppivate põhi-
kooli ja gümnaasiumi õpilaste bussipiletite hüvitamise avalduse 
esitamise viimane tähtaeg on 20. september 2011. a. Avaldus 
tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel, kes esitasid avalduse 
eelmisel sügisel. Hilinenud avaldusi ei rahuldata! Avalduse saa-
vad esitada lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil. 
NB! Jaanuaris ostetud bussifirma Atko tasuta sõidu kaart kehtib 
füüsiliselt ka sel aastal, kuid sellega ei saa sõidu eest tasuda 
enne, kui vallavalitsus on bussifirmale edastanud avalduse esi-
tanud laste nimekirja. Seega: mida kiiremini avalduse esitate, 
seda kiiremini hakkab tasuta sõidu kaart kehtima. 
   Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu ja kooli vahel ning 
kui õpilane õpib väljaspool Valga maakonda või ühiselamuga 
koolis, siis ka kooli asukohajärgse ühistranspordi piletid (nt. 
Tartu linnaliinide õpilase kuupilet). Hüvitatakse pool esitatud 
sõidukuludest (so 50% summast), suurperede lastele kõik 
sõidukulud, kuid mitte rohkem kui 51,13 eurot kuus põhikooli 
õpilastele ja päevases vormis õppivatele keskkooliõpilastele. 
Nn. õhtukoolis põhikooli osas õppivatel noortele hüvitatakse 
piletid täismahus vaatamata pere suurusele, kuid õhtukooli 
keskkooliosas õppivatele noortele sõidukulu ei hüvitata. 
   NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidupiletite 
hüvitamist taotleda oma kooli kaudu vastavalt kooli reeglitele. 
Soovitan pöörduda oma kursuse juhendaja, õpilasnõustaja või 
kantselei poole ning tingimused välja uurida. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK 

Südamlik kaastunne Hannesele 
kalli ema 

ÜLLE MÄGI 
kaotuse puhul.

Alo, Siim, Andres, Hele ja Viigi

Südamlik kaastunne emale, 
vennale, lastele ja tädile kalli

ÜLLE MÄGI
kaotuse puhul.

Töökaaslased endisest Otepää 
Kaubamajast.

Südamlik kaastunne kõigile 
lähedastele kalli

ÜLLE MÄGI 
surma puhul.

Kadi perega ja Aive

Siiras ja südamlik kaastunne 
Imbile ja Üllarile kalli tütre ja õe 

ÜLLE MÄGI 
kaotuse puhul.

Naabrid perek. Lokk, Peeter ja 
Ene

Teatame kurbusega, et on lahkunud 
kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

MIHKEL KIKAS
01.07.1932 – 19.08.2011 

Leinab tütar perega

Südamlik kaastunne Peeter 
Mägile perega

ÜLLE MÄGI 
kaotuse puhul.

Jüri, Ille, Margus, Pets, Priit

Su jalg ei astu enam 
armsaks saanud radu, 

ei ava käsi koduväravat.
Sind leinama jääb kodumaja, 

igatsema koduõu…
Unustamatult kallist

ÜLLE MÄGI s. Täpsi
21.02.1959 – 19.08.2011 

leinavad ja jäävad alati mälestama 
ema, vend, lapsed, lapselaps, 

abikaasa, tädi.
Nii valus on mõelda, 
et Sind enam ei ole 

ja kunagi enam 
me juurde ei tule… 

ÜLLE MÄGI

Mälestame head naabrit ja 
tunneme kaasa abikaasale, pojale 

ja tütrele perega.

Majarahvas 

Alati abivalmis ja rõõmsameelset

KAI SUISTE

mälestab Riina.

ÜLLE MÄGI (sünd.Täpsi)
21.02.1959 – 19.08.2011

Mälestame kurbuses sõbralikku 
ja alati vaoshoitud kaaslast ning 

avaldame siirast kaastunnet emale, 
vennale, abikaasale, pojale ja 

tütrele perekonnaga.
Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt

Mälestame endist kauaaegset 
õpetajat 

MAIMU ALLEVIT

Pühajärve põhikooli pere

AVAME 
15. augustil Otepääl, 

Lipuväljak 9 

Info: tel. 5391 2481

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Edgari Pood pakub igal töö-
päeval alates 14.30 
sooja ahjusinki.

Müügil värsked pirukad, 
saiakesed, plaadikoogid.

Tellida saab nii torte kui 
kringleid vastavalt Teie 
maitsele.

Edgari Külalistemaja uues 
saalis pidu- ja peielauad kuni 
55 inimesele.
Tellimusi võtame vastu telefonil 

766 6553; 766 6558.

Teade:
Otepää AMS-i 

MAHLAPUNKT 
alustab tööd Otepääl AMS-i majas J.Hurda 5.

Registreerimine telefonil: 7655 765. ILSE VIKS
06.11.1920-21.07.2011

ANTS REIMANN
14.05.1937-17.07.2011

LINDA TREIAL
23.03.1930-30.06.2011

EINU KÕIV
12.12.1927-06.07.2011
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Käesolev aasta on kuulutatud vabatahtliku tegevu-
se aastaks, mille eesmärkideks on tunnustada va-

batahtlikku tegevust ning suurendada selle tegevuse 
teadlikkust, väärtust ja tähtsust.
   Vabatahtlikuks tegevuseks loetakse oma aja, energia 
või oskuste pakkumist vabast tahtest ja tasu saamata. 
Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt 
avalikes huvides ja ühiskonna heaks.
   Kuna tööandjad soovivad tööle kandideerijatelt 
eelnevat töökogemust, on vabatahtliku pass üks või-
malus ka noorele, et näidata oma erinevaid töökoge-
musi ja oskusi.
   Selleks, et tunnustada noori vabatahtlikke ka Val-
gamaal, hakati 2010. aasta lõpus Valgamaa Noor-
sootöökeskuse Tankla initsiatiivil välja andma Tankla 
vabatahtliku passi. Tegemist on maakonna noortele 
vanuses 13-26 suunatud passiga, millesse saab jääd-
vustada olulise töökogemusena kõik vabatahtlikus 
korras tehtud tegemised ja nende raames oman-
datud oskused ja teadmised (nt organisatsiooni töös 
osalemine, sündmuse korraldamisele kaasaaitamine, 
projekti algatamine ja läbiviimine, meeskonnas osa-
lemine jne).
   Esimesed 12 Tankla vabatahtliku passi jagati välja 
8. detsembril 2010 toimunud Valgamaa Noortekonve-
rentsil. Vabatahtliku passi andmebaasi haldab Valga-
maa Noorsootöökeskus Tankla. 

   Tankla vabatahtliku passi väljaandmise õigus on 
Valgamaal kaheksal organisatsioonil: 

Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla – kontaktisik Marek 
Mekk;  
Valga Maavalitsuse Teavitamis- ja Nõustamiskeskus 
– kontaktisik Pille Paberits; 
Valga Maavalitsus – kontaktisik Siiri Põldsaar;
EUROPE Direct Valgamaa infopunkt – kontaktisik Marika 
Muru;  
Valgamaa Partnerluskogu – kontaktisik Aile Viks; 
Valgamaa Arenguagentuur – kontaktisik Merike Tsim-
mer; 
Eesti Punase Risti Valgamaa Selts – kontaktisik Aina Pää-
ro; 

Valgamaa Kaitseliidu malev – kontaktisik Sigrit Säinas. 

   Kui noor on osalenud mõne organisatsiooni töös 
vabatahtlikuna või löönud kaasa mõne sündmuse 
korraldamisel, peaks vabatahtliku passi saamiseks 
pöörduma oma juhendaja poole. Roheliste kaantega 
passi saab koguda infot vabatahtlikuna tehtud tege-
mistest. Infot Tankla vabatahtliku passi kohta saad 
väljaandvatelt organisatsioonidelt või Valgamaa 
noorteportaalist www.tankla.net.   

Europe Direct Valgamaa infopunkti projektijuht 
MARIKA MURU

Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liige 
MAREK MEKK

Kuidas saada vabatahtliku passi omanikuks?

Traditsiooniline rattamaratonide Elion Es-
tonian Cup sarja kuuluv Otepää Ratta-
maraton peetakse laupäeval, 27. augustil 

2011 stardi ja finišikohaga Tehvandi Suusastaa-
dionil.
   Kell 12.00 on start 63 km maratonidistant-

sile ning orienteeruv finišeerimise aeg on kell 
13.50. Poolmaratoni pikkus on 38 km ja star-
diaeg kell 13.15.
   Algusega kell 12.15 viiakse suusastaadionil 

läbi tillu- ja lastesõidud kuni 12 aastastele, osa-
võtt on tasuta, registreerimine kohapeal. Mara-
toni ja poolmaratoni eelregistreerimine lõpeb 
kolmapäeval, 24.augustil, lisaks sellele saab re-
gistreeruda võistluspäeval stardipaigas.
   Otepää Rattamaratoni peakorraldaja Neeme 

Ernits Oti spordiklubist sõnas, et hetkel on ma-
ratonile registreerunuid 1030 ja poolmara-
tonile 378 osalejat. “Eeldatavalt tuleb mõle-
mal distantsil kokku osavõtjaid 1500,” selgitas 
Neeme Ernits. “Vaadates eelnevate etappi-
de lastesõitudest osavõtjaid, on starti oodata 
ligi 200 last, seega ootame kogu rattaüritusele 
kokku vähemalt 1700 rattahuvilist.”
    Võrreldes eelnevate aastatega on rajavalikul 

mõned olulised muudatused. Stardist esime-
sed 5 km kulgeb rattarada mööda Tartu Ma-
ratoni matkarada ning seejärel kattub eelmi-
se aasta rajaga kuni Harimäe tõusuni. Sealt on 

juurde lisatud uus rajalõik kiire kruusateel las-
kumisega ning seejärel uuesti Harimäele tõu-
suga. “Treeningutel on kõik teed tavaliikluseks 
avatud, seega palun rattruritel jälgida liiklusees-
kirju ning arvestada enda ja teiste ohutusega,” 
lisas Neeme Ernits.
    Rattarada kulgeb Otepää valla teedel ning ta-

valiikluses on seetõttu järgmisi muudatusi:
1.Liikluseks ajutiselt suletavad teed:
1.1.Sporditee (rolleritee) alates Kiigemäelt Ho-

bustemäe teeotsani vahetult enne Saare talu,
1.2.Harimäe- Mägestiku kruusatee alates Ha-

rimäe 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 bussipeatuse 

juures,
2.4.Sihva- Vidrike kruusateel Ilmjärve tee rist-

mikul.
   Liiklemisel palun järgida ajutisi liiklusmärke 

ning politsei ja turvatöötajate juhiseid.
   Täpsem info, registreerimine ja rajakaart 

võistluste kohta www.estoniancup.ee
Täiendav info: Neeme Ernits, 506 4950.

Otepää Rattamaratonile oodatakse 
ligi 1700 huvilist

13. - 17. septembrini toimuvad Valga ja Otepää 
piirkonnas Valgamaa seenepäevad. Nädala joo-
ksul on võimalik osaleda seeneretkedel, kuulata 
loenguid, külastada seenenäitusi, meisterdada 
seentest paberit ja värvida lõnga, osaleda joonis-
tusvõistlusel ning hoidiste väljapanekul.

Otepää ürituste kava:
K, 14. sept. seeneprogrammid õpilastele.
N, 15. sept. ootame kõiki huvilisi seeneretkele. 
Koguneme kell 12 Otepää bussijaamas. Kestus 
ca 3 tundi. Juhendavad TÜ Loodusmuuseumi 
töötaja Külli Kalamees ja TÜ mükoloogia õppetooli 
doktorant Teele Jairus. Osalemiseks palume 
registreeruda margit.turb@keskkonnaamet.ee või 
tel 5186747 (Margit Turb).

Neljapäeval, 15. septembril õhtul kell 18 ootame 
huvilisi Otepää looduskeskusesse Urmas Tartese 

LOODUSÕHTULE. 
Võimalik on vaadata ka seenenäitust. Osa-
lemiseks palume registreeruda margit.
turb@keskkonnaamet.ee või tel 5186747 (Margit 
Turb).
Reedel ja laupäeval, 16.-17. septembril kell 10-
18 on Otepää looduskeskuses avatud 
seenenäitus.
   Seenepäevade korraldajad: Valga Muuseum, 
SA Valgamaa Arenguagentuur, Keskkonnaamet 
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
   Täpsem teave Valga Muuseumi ja Otepää loo-
duspargi kodulehel või telefonil 5340 8756 (Merike 
Tsimmer).

Valgamaa seenepäevad 2011

Tel. 5341 5111

Hotell Murakas otsib 

administraatorit.
Nõudmised: 
Otepää elanik, eelnev töökge-
mus, ausus, korrektsus ja 
kohusetundlikkus, väga hea eesti 
ja inglise keele oskus (kasuks 
tuleb ka vene keele või soome 
keele oskus)

OTEPÄÄ Lihatööstus 

toodangu pakendaja
Palk kokkuleppel

Tel. 765 5824,
5910 8293

Võtab tööle 
keskharidusega, väledate 

näppudega

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

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

OÜ EESTI-WEST

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

KÄSITÖÖ 
PALKMAJAD
saunad, suvilad, elumajad.

I n f o :  5 0 6  6 4 3 2  w w w . e k d s . e e

Septembri kuu jook sul E ja K 18.00 
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald

KUTSUB 
HARJUTAMA 
ALGUPÄRAST 
VÕITLUSKUNSTI

Otepääl!

EESTI
KARATE-DO
SHOTOKAI

UU TE H A R JU TA JATE VA ST U VÕT T

Uued liikmed saavad endale 
esimese kuumaksu eest KIMANO!
Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€

tel. 73 33258

Otepää Optika – 
LIPUVÄLJAK 7

Registreerimine silma-
kontrollile

Prille määrab optometrist
MEELIKE ÕUN Tartust.

Silmaarsti vastuvõtud igal 
teisipäeval, 30. august, 
6., 13., 20. ,27. september.

Info ja registreerimine silmaarsti 
vastuvõtule, silmade kontrollile, 
prillide ja kontaktläätsede 
määramisele – tel. 7670 381.

Palju prilliraame  1 EUR
Polariseeritud päikeseprillid ala-
tes 14 EUR
Kontaktläätsed al. 0,68 EUR tk.
Prillide määramine 0 EUR
Kliendikaart 0 EUR

NB! Uuele läätsekandjale esimene 
läätsepaar -50% soodsam.

Otepää GOLD OPTIKA  on avatud 
E-R 9.00-18.00 ,L 9.00 -16.00
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