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Pannkoogipäev tõi vallamaja ette
suuri ja väikeseid koolijütse
1. septembril, tarkusepäeva
puhul, küpsetasid Otepää
vallavanem ja vallavalitsuse
ametnikud koolilastele vallavalitsuse ees pannkooke.
Pannkoogid moosiga meelitasid kohale nii suured kui
ka väikesed koolilapsed ja
lasteaialapsed.
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Päästeamet tunnustas
elupäästjaid ja jagas
aumärke

Täname kõiki pannkoogipäeva
toetajaid, abistajad ja kaasalööjaid!
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annkoogipäeva toetas Elva Tarbijate Ühistu, kes andis tasuta
pannkoogimaterjali, Otepää
Naisseltsi poolt oli koogiküpsetuspann. Otepää vallavanema Andres
Visnapuu sõnul sooviti sel moel korraldada valla lastele üks rõõmus ja meeldejääv päev. “Usun, et meie üritus läks
korda ja loodan, et sellest saab edaspidi traditsioon,”sõnas Andres Visnapuu.
Lisaks sellele said kõik valla haridusasutused 1. septembri puhul vallavalitsuse poolt tordi.

Elupäästja III klassi Medali sai otepäälane
Karl Koort.
17. juuni hommikul tuli teade tulekahjust Otepääl, kus põles kolmekordse
maja esimese korruse korter. Samas
majas elab Otepää komando meeskonnavanem Karl Koort, kes tundes kärsahaisu
otsustas uurida, milles asi. Ukselt uksele
käies jõudis ta esimese korruse korterini,
mille ust ei avatud. Mees sisenes korterisse. Ta leidis vannitoas põleva madratsi
ja vedas selle välja. Uuesti suitsusesse
korterisse sisenedes leidis ta voodist
magava naabri, kes toimuvast midagi aru
ei saanud. Karl aitas mehe välja.
Karl oma julge ja otsustava tegevusega
päästis naabrimehe elu.

Otepääl avab uksed
Nurga Konsum
Pannkookide küpsetamisega olid ametis vallavalitsuse töötajad vallavanema juhtimisel.

Täna pannakse kiirabijaamale nurgakivi
Sihtasutus Tartu Kiirabi alustas uue kaasaegse kiirabijaama ehitamist Otepääle Tartu mnt 1 B.

Täna, 9. septembril kell 12.00 toimub hoone pidulik nurgakivi paigaldamine.
Hoone projekteeris Lunge & KO arhitektuuribüroo ning ehitajaks on AS Tartu Ehitus.
Uude hoonesse on kavandatud kaasaegsed tingimused kiirabibrigaadi tööks ja olmeks. Hoones on ruumid patsientide erakorraliseks vastuvõtuks, kahe kiirabiauto
paigutamiseks ning vajadusel täiendavate kiirabibrigaadide olmeks. Hoone katusele on kavandatud helikopteri maandumisplats.
Uue hoone valmimisega luuakse kaasaegsed tingimused kiirabiteenuse osutamiseks ning eeldused suurürituste meditsiiniliseks turvamiseks.
Lisainformatsioon: Ago Kõrgvee, SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees, tel. 5331 8401, e-post: ago.korgvee@kiirabi.ee

Otepää võõrustab Toksovo
sportlasi
Sel nädalal on Tehvandil treenimas
noored sportlased Otepää sõpruspiirkonnast Toksovost. Toimuvad ka
ühistreeningud Otepää Spordiklubiga.
Nädala jooksul treenivad üheskoos
treenerite Silver Eljandi ja Aleksei
Baranovi juhendamisel nii Otepää kui
ka Toksovo noored. Otepää ja Tehvandi
on valitud Toksovo spordiklubi treeneri
Aleksei Baranovi sõnul treeningpaigaks
just sellepärast, et siin olemas suurepärased võimalused treeningute läbiviimiseks ja head võimalused pärast
treeningut puhata.
Otepää vald abistab sõpruspiirkonna
sportlasi, pakkudes neile majutust Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus.
Otepää ja Toksovo vahelised sõprussidemed on saanud alguse just
spordisuhete valdkonnast ja ulatuvad
kaugele minevikku – eelmise sajandi
kuuekümndendatesse aastatesse.
Suhteid arendatakse aga ka muudes
valdkondades – sellel suvel võõrustas
Toksovo omavalitsus Otepää naistantsurühma Nuustaku.
MONIKA OTROKOVA

15. septembril kell 14.00 avab
Otepääl oma uksed uus Konsumi
kauplus – Nurga Konsum.
Nurga Konsum asub endise Nurga poe
asemel aadressiga Otepää, Hurda tn 1.
Vana Nurga poe lammutustööde ja
uue kaupluse ehitamisega hakati pihta
kevadel. Elva Tarbijate Ühistu juhatuse
esimehe Hando Ivaski andmeil on uues
poes müügipindala 430 m² ja üldpind
720 m², investeeringuteks kulus 1 miljon
eurot, müügil on siin tavapärane Konsumi
poekettide sortiment. Uus Nurga Konsum
on küll väiksem kui Konsumi poeketti
kuuluv Otepää Konsum, kuid samamoodi, nagu suures Konsumis, hakatakse ka
siin läbi viima sooduskampaaniaid.
Hando Ivaski sõnul soovitakse uue
kaupluse avamisega tähistada 100 aasta
möödumist ühiskaubandusest Otepääl.
“Tegelikult täitus 100 aastat ühiskaubandusest Otepääl küll juba aasta tagasi,”
täpsustas Hando Ivask. “Otepää Tarbijate
Ühistu loodi nimelt 10 aastat varem, kui
Elva oma.”
Esimesel kahel päeval saavad Nurga
Konsumi külastajad 10% hindadest allahindlust, esimesele 10 ostjale kingitus.
Nurga Konsum on avatud esmaspäevast
– pühapäevani kella 9-22-ni.

Tähelepanu!
Seoses Otepää Kiirabidepoo (Tartu mnt
1b) ehitusega suletakse kraanatööde
ajaks objekti kõrval asuva parkimisplatsi
Tartu mnt poolne sissesõit ning objekti
piiretest 10 meetrine ohutsoon. Samuti
soovib AS Tartu Ehitus mõningate kraanatööde puhuks sulgeda objekti ning
spordikooli vahelise jalgtee Tartu mnt.
poolse osa. Kogu ehitustööde teostamise
aeg on 12.09.2011-17.02.2011. Töid tehakse periooditi.
Palume vallaelanikel olla tähelepanelikud, kuna mõnel päeval võib liikluskorraldus neis piirkondades olla muudetud.
Töid püütakse teha nii kiiresti, kui tööohutuseeskiri lubab.

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

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
29.08.2011
Määrati koduteenuseid seitsmele vallakodanikule.
Määrati ühekordne toetus ühele vallakodanikule.
Omistati Otepää medal Urve Volmerile.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16.06.2011. a
korralduse nr 2-4-277 “Looritsa katastriüksuse
jagamine, kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” punkti 1.1. sõnastust ja
kehtestati punkt 1.1. järgmises sõnastuses: “1.1.
katastriüksuse (pindal 4 454 m2) kohanimeks Golfi
tee, koha-aadressiks Golfi tee, Mäha küla, Otepää
vald, Valga maakond, sihtotstarve - transpordimaa
(007; L)”.
Tagastati Valga Maavalitsusele “Hajaasustuse
veeprogrammi 2011” raames enamsaadud toetus
summas 680,48 eurot.
Kinnitati AH Seenior OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vald, Pühajärve küla,
Lehe kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
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24.08.2011
Lubati vallavanem Andres Visnapuu puhkusele kolmeks kalendripäevaks 29.08-31.08.2011.
Määrati matusetoetust kahele vallakodanikule.
Väljastati Kati Fjodorov`ile ehitusluba Otepää
valla Sihva külas Aaraini katastriüksusele tootmishoone lammutamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
üks vallakodanik.
Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.
Väljastati Rain Ladva`le kirjalik nõusolek Otepää
valla Otepää linnas Virulombi tn 18 kinnistule väikeehitise (abihoone) püstitamiseks.
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Neljapäeval, 15. septembril on huvilised oodatud seeneretkele Otepää
piirkonna looduses.
Koguneme kell 12 Otepää bussijaamas. Retkel
õpime tundma erinevaid seeneliike, nende
määramise tunnuseid. Juhendavad TÜ Loodusmuuseumi töötaja Külli Kalamees ja TÜ
mükoloogia õppetooli doktorant Teele Jairus.
Retk kestab ca 3 tundi. Riietus vastavalt ilmale,
kaasa võtta väike korv või ämber seente kogumiseks, vajadusel jooki.
Retk on osalejatele tasuta.
Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalemiseks palume registreeruda margit.
turb@keskkonnaamet.ee või tel 518 6747
(Margit Turb).

Reedel ja laupäeval, 16.-17. septembril
kell 10-18 saab Otepää looduskeskuses vaadata näitust retkel kogutud seentest.
Õpperetk toimub Valgamaa seenepäevade
raames.

Seenepäevi korraldavad Valga Muuseum, SA Valgamaa Arenguagentuur, Keskkonnaamet, Valga Avatud
Noortekeskus.

Neljapäeval, 15. septembril algusega kell
18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee
28, Otepää)

Otepää LOODUSÕHTU
teemal „Seened, seened, seened …“ Urmas Tartes.
Loodusemehe ja tunnustatud loodusfotograafi Urmas Tartese juhatusel tutvume
seente erinevate eluvormidega, saame aimu
seente rollist looduses ja seostest teiste
organismidega. Lähemalt vaatleme ühe liigi
– soomusmampli – isendi viljakeha arengut
ja putuka-mutukaelu tema ümber. Osalejatel
on võimalik tutvuda ka seenenäitusega.
Loodusõhtu toimub Valgamaa seenepäevade raames, mille korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Üritus on tasuta ning oodatud on kõik
huvilised, kestab ca 2 tundi. Seenepäevi korraldavad
Valga Muuseum, SA Valgamaa Arenguagentuur,
Keskkonnaamet, Valga Avatud Noortekeskus. Lisainfo
margit.turb@keskkonnaamet.ee, 766 9293, 518 6747.

O

tepää Vallavolikogu algatas vallavalitsuse avalduse alusel oma juunikuisel istungil Otepää lastaia detailplaneeringu. 31.
augustil tutvustati lasteaia ehitamise ideed vallakodanikele.
Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää linnas
Tehvandi, Mäe, Kopli ja Munamäe tänavatega
piirnevat kvartalit. Maa-ala suurus on ca 7 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada planeeritava Otepää lastaia ehitamise võimalik asukoht, maa sihtotstarvete, parkimisalade ja avalikkusele suunatud maa-alade (mängu- ja spordiväljakud) määramine, liikluskorralduse muutmise
ettepanekud ja vajadus, tehnorajatiste rajamise
võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritavas las-

teaias on 10 rühma ja 200 kohta.
Olemasolev detailplaneeringu ala võimaldaks
siduda paremini Otepää lasteaeda ja Otepää
Gümnaasiumi, näiteks kasutada ühiselt ruume
õppetööks. Samuti annab detailplaneeringu ala
võimalusi luua lasteaiale ja koolile ühine parkimisala.
Lähiajal kuulutatakse välja riigihange lasteaia
detailplaneeringu koostamiseks.
Ootame kõikide vallakodanike ettepanekuid,
ideid ja mõtteid lasteaia kohta!
Täiendav info: Andres Arike 5303 3031, andres.
arike@otepaa.ee.

Otepää spordihoone remont
Augustis lõpetati spordihoone fassaadi, lõunapoolse välisseina ja katuse remont. Remondi
teostas OÜ Otepää Ehitusgrupp.
EAS-i Regiomnaalsete Investeeringutoetuste programmist eraldati 6164 eurot ja valla
omaosalus oli 1150 eurot.
Toetuse taotluse projekti ja lõpparuande
EAS-i koostas volikogu liige ja SA Spordirajatised nõukogu esimees. Remonditööde nõustajaks oli volikogu aseesimees, ehitusala spetsialist Peeter Holts.
Volikogu liige REIN VIKARD
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Otepää AMS-i

MAHLAPUNKT

URVE VOLMER – ühendus
füüsikast ja muusikast
1. september 2011 oli tähelepanuväärne kogu
Otepää Gümnaasiumi perele: pidulikult saadeti
teenitud pensionipõlve nautima ikka veel tegus ja
särav „maa sool“ Urve Volmer. Ta on vaid paar
aastat vähem kui pool sajandit meie koolis füüsikat õpetanud Tema õpetajakätt on tundnud
enamik otepäälaste ja lähikandi peredest mitme
põlvkonna jooksul.
Õpetaja Urve on tuntud olnud oma nõudlikkuse poolest, ehk on see johtunud ka õpetatava aine
tõsidusest. Kuid kindlasti on tema silmatorkavaim tunnusjoon inimlikkus – nii vajalik omadus
igale pedagoogile. Õnnelikud on need sajad inimesed, kellele Urve klassijuhatajana on olnud
lausa teiseks emaks. Oma tööd on ta teinud ikka
suure pühendumisega, mille tõestuseks on kõikide aastate väga kõrged saavutused aineolümpiaadidel ja head riigieksami tulemused.
Urve on mõistev ja õiglane kolleeg, tema
öeldud sõnadel on kulla väärtus. Ta julgeb alati
oma arvamuse välja öelda, samas ei suru iialgi
seda teistele peale. Urve on maailmas kadestamisväärselt palju ringi reisinud, koos ansambliga Relami loendamatu hulga kontserte andnud,
riiulite kaupa raamatuid kokku ostnud ning neid
endasse ahminud. Tema lemmikluuletaja Artur
Alliksaar on öelnud kuldsed sõnad, mis ülitäpselt
iseloomustavad Otepää Gümnaasiumi grand old
lady`t: „Vabadus tähendab võimete sõltumatust,
mõtlemist oma peaga, tundmist oma südamega
ja astumist oma jalgadel.“
Ega Urve isegi pole kitsi huvitavaid repliike
teiste mällu söövitama. Hüüdlause „Füüsika, see

PLANEERINGUD
Detailplaneeringu eskiisi arutelu
Otepää vallas Märdi külas asuva Niidu maaüksuse omanik on Otepää Vallavalitsusele esitanud
avalduse detailplaneeringu algatamiseks. Alal
kehtib Kakulaane detailplaneering, millega on
maa sihtotstarbeks määratud elamumaa. Omanik
soovib rajada elamu asemel majutusettevõtte – 3
hoonet ehitusaluse pinnaga 350 m². Niidu kinnistu asub Otepää loodupargis. Kehtiva Pühajärve
valla üldplaneeringu järgi tuleb teenindusettevõtte rajamiseks koostada detailplaneering.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub
19.09.2011 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas, aadressil Lipuväljak 13 Otepää.

Detailplaneeringu korduv avalik
väljapanek
Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää vallas
Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku. Detailplaneering on vastu võetud Otepää Vallavolikogu
otsusega 18.09.2009 nr 1-4-60 ning on olnud avaOtepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Otepääl AMS-i majas J.Hurda 5.

Registreerimine telefonil: 7655 765.

Algavad tõhusad treeningud
Laupäeviti lihasharjutuste programm rütmika
muusika saatel ja pühapäeviti bodybalance.
Huvilised on oodatud Otepää spordihoonesse
kella 17.30-18.00.
Kaasa hea tuju ja soov langetada stressi
ning kaalu.

Tehvandi disc golfi pargis
tasuta DISC GOLF´I koolitused
07.09, 14.09 ja 21.09.2011.a
Kell 16-17 mängu tutvustus, visketehnika õpetamine, kell 17-19 koosmängimine Eesti Discgolfi Harrastajate Liidu mängijatega.
Täpsem info Paul Kustala, tel. 5342 1621

Otepää Vallavalitsus korraldab
kõlab nagu muusika“ meenub viimaste aastate vilistlastele ilmselt une pealtki. Pidulikul päeval õnnitlusi vastu võttes lisandus kolleegidele meeldiv ähvardus: „Ärge lootkegi, et must lahti saate,
käin teid nüüd pidevalt kontrollimas!“ Ja seda me
just ootamegi!
1. septembril andis vallavanem Andres Visnapuu Urve Volmerile üle Otepää valla medali tunnustamaks tema tööd õpetajana.
Suure tänutundega suur koolipere

likul väljapanekul 2009. ja 2010. aastal, mil planeeringule esitati ettepanekud ja vastuväited. Planeering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut.
Planeeringule koostati maastikuanalüüs, mille
ettepanekuid arvestades on planeeringulahendust täiendatud. Mäemõisa kinnistule (12,59 ha)
on määratud kaheksa elamukrunti suurusega 1,2
kuni 1,7 ha. Igale elamukrundile on antud ehitusõigus elamule, abihoonele ja saunale. Ehitusalune pindala ühel krundil on kokku kuni 498 m².
Veevarustus lahendatakse puurkaevuga, kanalisatsioon kogumiskaevude või imbväljakutega.
Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek
toimub 26.09 – 24.10.2011. Avalik arutelu toimub
31.10.2011 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud
ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää
67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress,
kuhu soovite vastust.

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

teisipäeval, 13. septembril Otepää Spordihoone
seminariruumis kepikõnnialase koolituse, et tutvustada kepikõndi põhjalikumalt ja koolitada välja
10-15 aktiivset kohapealset kepikõnnihuvilist.
Viietunnise koolituskava läbinud saavad:
algteadmised kepikõnni ajaloost ja organisatsioonidest; teadmised kepikõnnitehnikast; teadmised
kepikõnnitreeningu intensiivsuse suurendamise (ja
vähendamise) võimalustest; teadmised kepikõnni
varustuse valikust; võimaluse praktiliselt oma tehnikat
parandada; võimaluse videolt enda ja kaaslaste tehnikat hinnata ja seda korrigeerida.

Ootame koolitustele kepikõnnist ja liikumisest huvitatud
aktiivseid inimesi, kes levitaksid teadmisi ka enda lähikondsete seas.

Koolitus algab kell 17.00 ning koosneb kahest 1,5
tunni pikkusest teooria loengust ning nende vahel
olevast 1,5 tunni pikkusest praktilisest harjutusest.
Eelregistreerida kuni 10. septembrini:
merlin@otepaa.ee või telefonitsi numbril 515 7487
(Merlin Müür). Koolitus on osalejatele tasuta.

Otepää valla MV jalgrattakrossis
Pühapäeval, 25. septembril algusega kell 12.00
Tehvandi spordikeskuses.
Vanusegrupid. kuni 4aastased, 5-6aastased,
7-8aastased, 9-10aastased, 11-12aastased, 1314aastased, mehed ja naised. Distants vastavalt
vanusegrupile 200 m – 5 km.
Registreerimine kohapeal kell 11.30-11.45. Võistluste ajakava kujuneb vastavalt osalejate arvule, alustades kõige noorematest ja lõpetades meestega.
Lisainfo: Merlin Müür 515 7487, merlin@otepaa.ee

AS Otepää Veevärk teatab
Seoses torustike hooldusega toimub 12.09.2011
kella 10.00-nest kuni 14.09.2011 kella 05.00-ni
Otepää linna katlamajas sooja tarbevee katkestus. Tarbijatel on sellel ajavahemikul võimalus
kontrollida oma soojavee torustik ja vajadusel
see korda teha..

Lp. Invaühingu liikmed!
Ühingu Mihklipäeva koosviibimine ja üldkoosolek
toimub Edgari trahteris 29. septembril kell 14.00.
Registreerida tel. 7655 330, E.Saar

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 30. septembril.
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Isadepäeva eel

S

aabumas on isadepäev, mida naisselts igal aastal ka tähistab. Nagu varasemailgi aastail tahame seekordki
välja anda Otepää valla Aasta isa aunimetuse ühele tublile isale. Loomulikult võib see
tubli mees olla juba ka vanaisa seisuses, kuid
ta peab olema kindlasti Otepää valla kodanik ning omama vähemalt kahte last. Tublisid
isasid on meie ümber kindlasti palju. Seetõttu
ootame rohkem oma kaaslaste märkamist ja
nende väärtustamist. Andke nendest isadest
teada Otepää Naisseltsile. Kõige lihtsam viis
on toimetada kandidaadi nime ja põhjendusega kiri Otepää kesklinnas asuvasse Anni
Butiiki seltsi esinaisele Riita Aaderile.
Naisseltsil on komme käia igal aastal Euroopat avastamas. Lõppeva suve meeldejäävaks reisiks kujunes Lõuna-Poola. Harjumuspäraselt teeme uue suve plaanid juba
aasta varem, et rahakogumine oleks valutum. Alati võtame oma seltskonda lahkesti ka teisi reisihuvilisi. 2012. aasta augustis
oleme otsustanud ette võtta reisi Tšehhi –
Austriasse. Soovijad saavad infot Riita Aaderilt.
OTEPÄÄ NAISSELTS

Muusikakoolist

A

lganud õppeaastal on Otepää Muusikakooli õpilaste nimekirjas 89 last,
neist 18 astusid 1. klassi, sealhulgas on
4 kitarri rühmaõppes alustajat.
Muusikakoolis on kaks uut õpetajat: viiuliõpetaja Jane Lööndre ja klaveriõpetajakontsertmeister Olga Silaeva.

Uus aasta, uued valikud –
nõnda võiks lühidalt kokku võtta alanud
õppeaasta eesmärgid Otepää Gümnaasiumis, kus õpib tänase seisuga 438 õpilast paljudest erinevatest omavalitsustest. Aabitsa
ja uhiuue koolimütsi sai 39 pisikest õppurit.
Õpetajate perre võeti vastu 3 uut pedagoogi: Anne Uibo (inglise keel), Piret
Sepma (loodusained) ning Ave Kruusmaa
(kunst ja loovus; olnud meil juba varem
Kunstikodu haldjaks). Tore on see, et kaks
nendest on taas meie oma vilistlased.
Riigi poolt kehtestatud uue õppekavaga alustasid tööd I - VII klassid ja gümnaasiumi X klass. Sellest õppeaastast alates on
meie koolis X klassile avatud 3 õppesuunda: reaal-, loodus- ja humanitaarsuund, mis
tagavad vastavates ainetes süvendatud käsitluse.
Meie koolile on eripärane see, et uusi
valikuid ei pea tegema ainult gümnasistid,
vaid ka nooremad saavad oma eelistusi väljendada. Uue õppekava raames on lapsel
võimalus juba alates I klassist osaleda omal
valikul kas loovuse ja majanduse või tervislike eluviiside ja liikumise tundides.
Seega võimaldab rakenduv uus õppekava koolitunni kaudu arendada õpilastes eluks kasulikke oskusi ja anda põhjalikumaid teadmisi, mida siiani on tehtud kas
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Otepääl!

Uued liikmed saavad endale
esimese kuumaksu eest KIMANO!
Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

UUTE

H A R J U TA JAT E VA S T U VÕ T T

Septembri kuu jook sul E ja K 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald
Info: 506 6432 w w w.ekds.ee

duskeskkonnaga. Tähelepanu keskmes on
laps ja tema võimekuse arendamine. Kooli
õppekavasse lisandus
eelmisel õppeaastal 8.
klassile majandusõpe.
Õpetaja Peeter Adleri
eestvedamisel osaleti üleriigilises ettevõtlikkuse õpilasvõistluses ja meie kooli võistkond saavutas II koha.

8. sept. kell 20.00

KINO “Härra Popperi pingviinid”. Perefilm.

Pilet 1,60 €

11. sept. kell 14.30 Kultuurikeskuses rahvusvahelise vanavanemate päeva tähistamine ja BONZO kontsert. Tasuta.
15. sept. kell 20.00 KINO “Kapten Ameerika: Esimene tasuja”.
Alates 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €

22. sept. kell 11.00 Viljandi lasteteater Reky mänguline etendus
“Täna teeme teatrit…”, kus üheskoos publikuga valmib kolm
eesti rahva muinasjuttu. Pilet 3 €.
22. sept. kell 20.00 KINO “Pruutneitsid”.
Alla 14 a. keelatud! Pilet 1,60 €

23. sept. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Tantsuks
mängib ja laulab ansambel Viiser. Veiko Ratase juhendamisel
tantsime aeglast valssi. Oodatud on kõik tantsuhuvilised!
Pilet 5 €.

29. sept. kell 20.00 KINO “Ahvide planeedi sünd”.
Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €

5. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses Ugala teatri etendus
“Vanamehed seitsmendalt”. A. Kivirähki komöödia. Pilet 8/10 €.
Info: 765 5212

11. septembril kell 15.00
Otepää Kultuurikeskuses
BONZO - End otsides.
TASUTA.

MARGOT KERES, KAJA RAUD, MARIKA PAAVO

Pühajärve Põhikool on pidevas
muutumises

elmisel õppeaastal olid huvitavad
kohtumised loodusfotograafide Arne
Aderi ja Sven Zacekiga, Elmari raadio
saatejuhi Piret Laosega (kooli vilistlane) ja
telesaate „Osoon“ saatejuhi Vladislav Korzhetsiga. Lugemisaasta lõpetas kohtumine
lastekirjanik Heikki Vilepiga. Toimus rida
sisukaid üritusi: matk “Tere Kool“ Vitipalus,
TV3 hakkab näitama uut saatesarja “LauIseseisvuspäeva aktust ilmestasid muusikud
lupealinn”, milles Otepää esindajana osaleb
Olav Ehala ja Lembit Saarsalu, traditsiooniliMarju Länik. Armastatud lauljatest osalene Sihva Sabak, õpilaskonverents, Robootika
vad sarjas veel Birgit Õigemeel, Tanja Mihpäev, KIKi projekti raames väljasõit Loodehailova, Ott Lepland, Toomas Lunge, Taimo
Eestisse, osalemised fotoprojektides, kuhu
Toomast ja Koit Toome.
esitati erinevaid rühmatöid jms. Oluline oli
Kõik seitse lauljat pöörduvad tagasi oma
kooli õpetajate Krista Sumbergi ja Anneli
kodukohtadesse, et leida endale õiged lauTederi juhendamisel rahvatantsuringi tantlupartnerid, kellega koos veenda televaatasimine Eesti Koolinoorte Laulu- ja Tantsujaid, et just nende kodupaik on laulupealinpeol Tallinnas.
na tiitli vääriline. Pühapäevastes uhketes ja
Koolis ja lasteaias tegutsesid mitmed
ootamatusi täis otsesaadetes esitavad staarid
huviringid: tütarlaste lauluansambel, rahvatantsuringid, meedia-, kabe-, loovus- ja
etteantud teemadel muusikanumbreid koos
oma vähem- ja enamtuntud partneritega.
meisterdamisring, sulg- ja jalgpallitreeninIgas saates on lauljatel uued partnerid, kogud.
dukohta pääsevad esindama nii väikesed
Meie kool pärjati EDUKO programmi
laululapsed kui vanamemmed-taadid, kouuringu kohaselt üheks innovaatilise maahalikud koorid ja laulvad perekonnad. Esikooli mudeliks Lõuna-Eestis. Osalemine
meses saates tulevad ettekandele superhitid
koostööprojektides sõpruskooli Raudna ja
žanris, milles professionaalne laulja ei ole
Rocca al Mare Kooliga (e-arenguvestluste
varem laulnud.
pilootkoolid) loob uusi võimalusi koolielu
Muusikalisi esitusi kommenteerivad othuvitavamaks muutmisel. Seminari „Kool
sesaadetes erinevad eksperdid, teiste hulgas
ja kogukond“ raames arutati hariduselu siAnne Veski, Ivo Linna ja Ženja Fokin. Oma
suliste uuenduste ja väärtuskasvatuse olulinõusoleku võimaluse korral eksperdina
suse üle.
saates osalemiseks on andnud ka kultuuriKäivitunud on uue õppekava väljatööminister Rein Lang.
tamine ja elluviimine. Pühajärve kooliAllikas: elu24.ee
pere leiab, et uus õppekava ei pööra asju
pea peale, vaid koolil
on võimalus muutuda ja selleks tarbeks
ESTI
laieneb mänguruum.
Kooli uuenduse teguARATE
O
rid on inimesed, hoolivus, loovus, meeskonHOTOKAI
natöö ja ühtemoodi
KUTSUB
mõtlemine. Ainekomisjonid töötasid välja
HARJUTAMA
õppekavad, mis tagaALGUPÄRAST
vad aineõpetuse seoVÕITLUSKUNSTI
tuse ümbritseva loo-

TV3-e saatesarjas ”Laulupealinn” saab näha ka
Otepää inimesi

huviringides või treeningutel. On just loovus
ja liikumine iga inimese eduka elu aluseks.
Mõistagi ei kao ka ringid ega treeningud
huvilistele kuskile. Valikaineid teevad põnevaks õpetajad Ave Kruusmaa, Piret Sepma,
Merlin Müür, Kerri Rauk ja veel mitmed
inimesed väljastpoolt kooli – spordiklubidest ja projektipõhistest ettevõtmistest.
Üha rohkem püüame koolitöös kasutada oma muuseumi võimalusi. Augusti alguses sai muuseumi fond väärtuslikku lisa,
kui Heino Mägi pojad andsid üle isa koduloolise tähtsusega pärandi. Materjalide seas on palju albumeid põnevate fotodega, tema raamatute käsikirjad ja ajaleheartiklite kogu jm. Hindamatu väärtusega
on nn Otepää kroonika: ajaleheväljalõiked
Otepääst, Heino enda ülevaated piirkonna
ajaloo kohta, tähtpäevakõned jms. Peagi on
nendega võimalik kõigil huvilistel ka tutvuda.
Uus aasta on täie hooga käima läinud.
Kogu koolipere pakatab suvisest soojusest,
mis loodetavasti on kõikidele ka palju energiat andnud. Tubli koht Valgamaa parima
koolina riigieksamite edetabelis kohustab
meid vähemalt sama hästi jätkama.

KULTUURIÜRITUSED

Jätkub õpetaja Urve Sarve juhendamisel 8.9. klasside karjäärialane tegevus. Õpilased
tõid Valgamaa aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel häid tulemusi.
Kool on kirjutanud projekte ja saanud lisaraha: KIK – 4 470+3 220 ja Kultuurkapital – 895 eurot ning praeguseks on omateenitud tulu majandustegevusest – 3 582,78
eurot (sellest 1 597,79 eurot läheb kokkulepitult valla eelarvesse).
Rõõm on sellest, et 1.klassis alustab kooliteed 10 last, koolis on sellel õppeaastal 89
õpilast ja lasteaia liitrühmas 18 last. Algava
õppeaasta läbivaks teemaks on KARJÄÄR
ja motoks MEIE KÄTES ON TULEVIK,
mis on suunatud erinevatele elukutsete ja
õppeasutuste tutvustamisele. Ees seisavad
kohtumised kooli vilistlaste ja kohalike ettevõtjatega.
2. septembril toimus kogu koolipere traditsiooniline õppeaasta alguse matk „Tere
kool“, kus vanemate klasside õpilastele tutvustati Luual Metsanduskooli õppetöö korraldamist, majutuse ja vaba aja sisustamise
võimalusi. Lasteaiarühma lapsed ja nooremad õpilased külastasid Elistvere Loomaparki. KIK-i projekti raames korraldatakse
Teadlaste Päev septembris ja vanemate klasside õpilaste soovil minnakse tutvuma äsjaavatud Valga Kutsehariduskeskusega. Traditsiooniliste ettevõtmiste jätkudes tuleb kevadel toimub kooli 155. aastapäeva aktus koos
vilistlaste kokkutulekuga.
Algav kooliaasta rõõmustab kooliperet logopeed Krista Suntsi jätkamine, sest koolis
ja lasteaiarühmas on spetsialisti abi vajavaid
hariduslike erivajadustega lapsi. Kunstiõpetajana alustab tööd Riju Johanson. Lasteaiarühma õpetajaks valiti konkursiga Taivi
Rästas, kes on olnud Sangaste lasteaia juhataja. Kooli õpetajad vaatavad optimistlikult tulevikku ja teevad kõik selleks, et meie
kooli lõpetajad oleksid konkurentsivõimelised järgmises kooliastmes.
Kui me soovime õnnelikku last, olgem
ise õnnelikud lapsevanemad ja õpetajad.
Parim, mida me lapsele saame anda, on pühendada neile oma aega iga päev. Koolijuhina tean, et minu ülesanne on õpetaja säästmine ja talle rahu tagamine, et ta saaks oma
õpilaste ees särada.
Pühajärve Põhikooli direktor MIIA PALLASE

Pühajärve Põhikooli kooli- ja
lasteaialaste lapsevanemate
üldkoosolek
toimub teisipäeval, 13. septembril kell 18.00.
Päevakord: 2011/2012 õppeaasta.
Rahulolu küsitluste kokkuvõte.
Hoolekogu valimine.

5. dets. kell 19.00 Kultuurikeskuses Tõnis Mägi & Kärt
Johansoni kontsert “Jah, ma nägin lumevalgust”.
Pilet 10 € eelmüügist, 12 € koha peal.
Piletid peagi müügis Piletilevis, kultuurikeskuses
alates 12. sept. E-R kell 8.00 - 16.00. Info: 7655212

Otepää Gümnaasiumi õpilased
suvemängudel „ Meri ja Päike“
Eesti Koolispordi Liit korraldas 15.–17. augustini Hiiumaal
Koolinoorte VI suvemängud „Meri ja Päike“, kus osales 300
õpilast kogu Eestist.
Otepää Gümnaasiumi 10 õpilasel ja Hummuli põhikooli 5
õpilasel oli tore võimalus mängudest osa saada. Esimesel
päeval tegi lustakat soojendusvõimlemist Harry, järgnes
sõprusteatejooks, võisteldi pendelteatejooksus ja „ Lipu“
mängus. Õhtul oli rongkäik staadionilt Kärdla linnaparki, kus
toimus suvemängude avamine. Päeva lõpetuseks toimus
pidu Villa Laos, kus kõik delegatsioonid esitasid oma maakonda tutvustava kava.
Järgmine päev algas vihmasajuga, ent pärast tunniajalist
ootamist saime minna heakorratalgutele. Meid ootas
Paluküla suusarada , kust korjasime ja põletasime kuivanud
puid ja oksi. Pärast tehti vihmaga ekstreemsporti, kus iga
võistkonda sai mängida ühe mängu võrkpallis ja veekorvpallis. Õhtul oli disko ja seltskonnamängud. Viimasel päeval
toimus linnaorienteerumine Kärdla linnas ja suvemängude
lõpetamine linnapargis.
Kolm päeva ja 2 ööd möödusid kiirelt, leiti uusi sõpru ja
tuttavaid. Hiiumaal toimunu andis positiivse elamuse enne
algavat uut kooliaastat.
Õpetaja MAIVE PULLES

Järgmine Otepää matk
toimub matkajate soovil 18. septembril
varasema 11. septembri asemel.

Tartu Spordiselts Kalev ootab Otepää
lapsi ja noori
kergejõustikutreeningutele Tehvandi Spordikeskuse tipptasemel staadionile.
Esimene kogunemine toimub Tehvandi staadionil esmaspäeval, 12. septembril kell 15.00.
Treeneriks on Toomas Halliste ( tel. 5306 9873).
Lisainfo: www.tartukalev.ee
Kohtumiseni!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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www.palupera.ee

AMETLIK INFO

Palupera kool – 235

Palupera Vallavalitsuses

Vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate kokkutulek toimub

26.08.2011:

17. septembril

Kinnitati sõiduauto Nissan Primera enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni pakkumuste avamise protokoll ja loeti edukaks pakkumuseks
Liis Plantoni kõrgeim pakkumus summas 560 eurot.
Ümbervormistamise tähtaeg 2. september 2011.
Võeti arvele Mäelooga külas endise Väike-Päiva talu
hooned – elamu ja kõrvalhoone vastavalt valla ehitusspetsialisti hindamiseaktile vallasvarana 2810,12 eurot.
Viimane teadaolev haldaja oli ehitistel Hellenurme kolhoos. Jätkatakse peremehetu ehitise hõivamise menetlust.
Väljastati ehitusluba M.V-le Nõuni külas Kullipesa 10
kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
Kinnitati augustikuus hooldamise eest saadava toetuse
saajate nimekiri 27 inimesele kogumahus 499,77 eurot.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 11 inimesele kogumahus 270,94 eurot.
Anti üks põhikooli lõpetamise toetus 20 eurot, kaks
toetust puudega lapse peredele a´ 20 eurot, kaks kooliminekutoetust 1.klassi astujatele a´ 65 eurot ja üks ühekordne toetus 20 eurot.

Palupera Põhikoolis.
Osalustasu 10 eurot maksta SEB arvelduskontole nr. 10010842292014 Kaja Lokk nimele
(saab
maksta ka kohapeal).

Q

Registreerimine algab 14.30;
Aktus 15.00; Grillnotsu 16.00; Jututoad 17.30;
Tants 19.00.

Q

Q

Q

Q

Q

05.09.2011:
Kuna sõiduauto Nissan Primera pakkujatest edukaks
tunnistatu loobus müügitehingu sooritamises, otsustati
mitte sooritada müügitehingut enampakkumisel kõrgemale pakkumusele eelneva pakkumuse teinud osalejaga, vaid korraldada uus avalik kirjalik enampakkumus. Palupera Vallavalitsusele kuuluva sõiduauto Nissan
Primera (väljalaske aasta 2000) enampakkumise alghind
on nüüd 625 eurot (kuussada kakskümmend viis) eurot.
Enampakkumise teade avaldada ajalehes Otepää Teataja
ja enampakkumise tingimused ja kord valla kodulehel.
Palupera põhikooli söögikartuli ostmise hankele laekunud 2 hinnapakkumust ja hinnapäringut tunnistati vastavateks, pakkujad kvalifitseerituks. Edukaks tunnistati
AS Bambona hinnapäring 0,27 eurot/kg käibemaksuta
ja seda kuni hinnamuutuseni, mis järgnes sellele.
Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le PaluperaAgro Palupera külas Palupera farmi ja Lõhmuse-1 kinnistuid läbivate teelõikude rekonstrueerimistööde projekti
koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Atra külas Mäeotsa kinnistul
asuva šahtkaevu rekonstrueerimistöödele ja seadmete
paigaldusele.
Väljastati ehitusluba V.S-le Palupera külas Madala
kinnistule elamu ehitamiseks.
Väljastati raieluba K.K-le Hellenurme külas Mõisa kalmistu kinnistul 4 kuivanud puu raieks ja ärakoristamiseks.
Väljastati parkimiskaart kehtivusega 31.07.2013 ühele
sügava puudega isikule ja kehtivusega 31.03.2013 ühele
raske puudega isikule.
Anti üks kõrgkooli lõpetamise toetus 35 eurot, kolm
kooliminekutoetust 1. klassi astujatele a´ 65 eurot, ühele
paljulapselisele perele kooliaasta alguse toetust 10 eurot
igale kooliminejale, üks sünnitoetus 130 eurot, üks matusetoetus 130 eurot ja üks ühekordne toetus 20 eurot.
Kiideti heaks ja kinnitati Imre Odraks´i projekti
„Mäeotsa talu (Atra k, Palupera vald, Valgamaa 67508)
olemasoleva salvkaevu puhastus, kaevupumba ja hüdrofoori paigaldus” aruanne, esitatud 01.09.2011. Toetuse
saaja arvelduskontole kanda lõplik summa toetusest, mis
on 147 eurot.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

SÕIDUAUTO KIRJALIK ENAMPAKKUMINE
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.
Enam infot ja enampakkumise tingimused
valla veebilehel www.palupera.ee. Alghind
625 eurot. Info: 767 9502, 517 4740. Pakkumus
esitada müüjale kirjalikult (67514 Valgamaa,
Palupera vald, Hellenurme) hiljemalt 16. septembril 2011 kell 15.00.
Pakkumuste avamine toimub Palupera vallamajas 19. septembril kell 10.00.

100 Palupera-Puka last metsas

Ü

hine Palupera-Puka lastelaager toimus
23.-25. augustil Puka vallas, RMK Soontaga puhkealal koostöös Kaitseliidu Valgamaa Malevaga. Idee laagri korraldamiseks saadi
Kaitseliidu möödunud aastalõpu koosviibimiselt.
Maleva juhtkond andis mõtte, et koostöös valdadega võiks korraldada lastelaagreid, kus isamaalise kasvatuse kõrval saaksid noored ka õppida
midagi kasulikku ja olla samal ajal looduses.
Koostöös korvpalliklubiga “Ribi“ esitati Valgamaa Partnerluskogule noorte Leader meetmesse projekt „Puka-Palupera laste ühislaager
2011“, milles oli eesmärk 100 lapse laagrisse viimine.
Vaatamata kahtlustele, kust need 100 last leitakse, projekti toetati.
23. augusti hommikul viisid valdade bussid
laagrilised Soontagale, kuhu Kaitseliidu Valgamaa Malev oli ette valmistanud toreda laagriplatsi. Seal oli seiklusrada, võrkpalliväljak, lipumast, väliköök, varjualused jpm. Kuna laagris oli lapsi 7-17eluaastani, siis oli see enamikule
elu esimene välilaager. Rohkem mures ja ärevil
olid lapsevanemad kui lapsed, kes põnevusega
ootasid eelseisvaid laagripäevi. Meiega oli siiski
ka ilmataat, kes saatis laagriks päikselisi päevi.
Laager algas ühise rivistusega, kus lapsed
jagati vanuse järgi rühmadesse ja seejärel Kaitseliidust rühmajuhi said. Rivistusel tutvustas
laagriülem, Kaitseliidu Valgamaa Maleva noorteinstruktor Kaimo Vahtra kodukorda, reegleid
ja lühidalt eelseisvaid tegevusi.
Pärast rivistust oli iga rühma esimenes ülesanne püstitada sõjaväetelk ja oma magamisase
korda teha. Olgugi, et paljudel olid kodust kaasa
võetud madratsid ja magamiskotid, oli ka Kaitseliit oma varudest toonud piisavalt tagavaraks
magamiskotte ja matte. Iga rühm pidi õhtuks
valmis joonistama rühma vapi ja välja mõtlema
5-7minutilise taidluskava teemal „Minu selle
suve suurem seiklus“. Kavad olid väga huvitavad ja lõbusad, kuid kõige rohkem jäi meelde
9aastaste rühma etteaste, kus nad mängisid
5 minutit jalgpalli ja lõpuks teatasid – “Eesti
võitis!“
Teise päeva sisustas MTÜ Palupera Käsitöökoda, kes tutvustas iidseid käsitöövõtteid.
Lapsed said õpetust, kuidas valmistada kasetohust mänguasju. Õpetati noaga puukoorest

laevukeste voolimist. Ja eelkõige seda, kuidas
noaga ohutult ümber käia. Sai voolida puulusikaid, punuda kõlavööd või õppida nõelumistehnikas sukkade kudumist. Valmistati ka iidseid tehnikanippe kasutades pronksist prosse
ja sõrmuseid. Kõige populaarsem töötuba oli
vist küll LARBI mõõkade valmistamine. Need
on väljanägemiselt üsnagi pärismõõga sarnased, kuid pehmeks polsterdatud. Õhtul tutvustati lastele, kuidas vanasti meie esivanemad
riides käisid, näidati ka tõelist muinassõdalase
varustust ja korraldati eri rühmade vahel mõõgaturniir. Päeval said rühmad metsas paintballigi mängida.
Kolmanda päeva sisustasid politsei ja päästeamet, kes näitasid oma varustust, tutvustasid noortele ohutust nii liikluses kui ka tulega
ümber käies. Meeleolukaimaks oli laagri lõpuks
tuletõrje korraldatud vahupidu. Lapsed said
vahus möllata nii palju kui tahtsid.
Toitlustuse eest seisid head Naiskodukaitse
Valgamaa ringkonna vabatahtlikud, kes tegid
lihtsat, maitsvat ja toitvat sõdurisööki. Kuna
lapsed ei ole harjunud regulaarselt kella järgi
sööma ja kogu aeg ei saanud näksida ka, siis
mõni kurtis, et vahepeal tuli nälg peale hoolimata sellest, et süüa pakuti tublisti.
Laager lõppes piduliku rivistuse ja lipu langetamisega. Tagasisidelehtedelt võis lugeda, et
laager lastele meeldis ja lubati ka edaspidi sellistest üritustest osa võtta. Ent juba olidki bussid
kohal ning asuti koduteele, pead täis muljeid
kolmest huvitavast päevast ja seljas mälestuseks
laagrisärk.
Kõikide osapoolte arvates läks laager korda ja
arvati, et võiks seda ka järgmisel aastal korrata.
Lõpetuseks on paslik tänada toetajaid ja abilisi – Palupera ja Puka valda, Kaitseliidu Valgamaa Malevat ja Naiskodukaitse Valgamaa ringkonda, Valgamaa Partnerluskogu, hulka vabatahtlikke ja eriti tunnustada alati rõõmsameelset
ja abivalmist laagriülemat, Kaitseliidu Valgamaa Maleva noorteinstruktorit Kaimo Vahtrat
ja projektijuhti Ants Manglust.
Ilusat kooliaastat kõigile laagrilistele!
Nõuni arendusjuht, laagril Palupera valda esindanud
KALEV LÕHMUS

Tervitusaktus lasteaias

K

õik-kõik on uus septrembrikuus! Nii võib
öelda ka lasteaia kohta, sest Lepatriinude
rühmas alustab tööd õpetaja Lia ja Mesimummide rühmas õpetaja abi Eda.
September on kuu, kus on sooja päikest,
vihma, vikerkaart ja udu. Lapsed olid neid loodusnähtusi kõik näinud. Loomad valmistu-

Palupera kool saab
235 aastaseks
235 aastat tagasi 20. novembril 1776. aastal
asutati Palupera kool, mille asukoht on kahjuks
teadmata.
Alates 1917. aastast töötas kool Leida Miksi
juhtimisel Koolitares, mis asus Palupera Otepää
tee seitsmendal kilomeetril. Kool töötas alguses
kahe-, hiljem kolme- ja neljaklassilisena.
1932. aastal tunnistab Otepää jaoskonnaarst
koolimaja kasutamiskõlbmatuks. Algab kisklemine kooli saatuse ja ületoomise asjus Paluperra.
Otsustavaks saab Villemi mõisa omaniku
Ottase sõnavõtt Tartu Maakonna Volikogus, mis
pihustas põrmuks Paluperra kooli ületoomise
vastased. Kas mõisaomanik Ottase puhul oli
tegemist kaastundega Palupera kehvikute vastu
või hoopis lähenevad valimised jääbki mõistatuseks. Olgem tänulikud 168 inimesele, kes andsid
oma allkirja ja nõudsid kooli ületoomist Paluperra, olgem tänulikud 15 poolthääle andjale Tartu
Maakonna Volikogus.
1933. aasta 10. septembril koliti kool 12
hobuvankril oleva koolivaraga Koolitarest
Palupera härrastemajja. 17. septembril 1933
peeti Palupera kooli avamispidu. Juba järgmisel
päeval alustas koolipäeva Tartumaa Palupera
Algkooli juhataja Leida Miks koos 33 väikese
paluperalasega.
Hiljem jätkavad tema tööd 1944. aastast
Johannes Miks, 1956. aastast Aliide Sirol, 1964.
aastast Helju Karu, 1982. aastast Ove Karu,
1987. aastast Maire Rebane-Palusoo, 1988. aastast Kalle Viira, 1989. aastast Leo Tulev, 1997.
aastast Maire Lemberg, 2007. aastast Svetlana
Variku.
Palupera koolil on olnud paremaid ja halvemaid päevi, nii nagu hariduselus ikka. Õpilaste
arv kõigub läbi aegade paarikümnest kuni 160ni.
Aastal 2011. on koolis 77 õpilast ja 25 koolitöötajat.
Ühes koolis tuhat pead,
mõnes alla saja,
hoolt ja hellust, palju head
vajab iga laps
ja tema õpetaja.
Järgnevail tööaastail on Palupera koolis meie
kõigi kujundada õpilaste heaolu, nende teadmised, innovaatilisus, Palupera kooli maine. Tänan
kõiki pikal ja väärikal Palupera kooliteel astunuid
tehtud töö eest õpilasena, lapsevanemana, hoolekogu liikmena, vallaametnikuna, kogukonna
liikmena või koolitöötajana. Soovin, et meil kõigil
oleks jaksu, tahtmist ja mõistust tegutsemaks
selle nimel, et taas oleks põhjust selles hubases
majas pidada kooliaastapäevi.
Kohtumiseni 17. septembril Palupera kooli
235. aastapäeva tähistamisel!
Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

vad talveks toitu kogudes ja linnud kogunevad
parvedesse. Nii on ka lapsed lasteaias tagasi ja
valmis õppimiseks ja tubasteks mängudeks.
Siili abi ja Kuke aabitsa töövihikud said kätte
järgmisel sügisel kooliteed alustavad lapsed.
Peale töövihikute oli lastele varutud mitu huvitavat mõtlemismängu.

Armsad vanaemad ja vanaisad!
Rõõmsat ning pannkoogilõhnalist
vanavanematepäeva
soovivad Palupera valla lapselapsed.
Aitäh!

TÄHELEPANU JALGPALLIHUVILISED!

SÜNNID
Richard Rohiväli
Kerli Liivamägi

Info tel. 5393 8039, Kaja Lokk

29. juulil
27. augustil

4. Palupera Valla külade jalgpalliturniir toimub
2. oktoobril algusega kell 10.00 Palupera staadionil.
Info: tel. 513 9071
Pane oma küla või koos naaberkülaga võistkond
kokku ja kohtumiseni Paluperas!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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akre 5. külapäevade toimumisest 24.
juunil k. a. olid sõnumid jõudnud igasse
küla peresse. Rahvamaja juurde kutsus
kaugele kostev muusika. Tulijaid aina vooris igast
ilmakaarest. Ootamatult sai külakeskne laste
mänguväljak täis sõnajalaõisi – kauneid noorikuid, õienupukesed käe kõrval ja vankrites.
Vaikne Aakre küla näitas oma pidulikumat poolt
ja kinnitas, et teotahtelisi eestvedajaid jätkub.
Ilusate sõnade ja soovidega päeva õnnestumiseks avas külavanem. Ürituse juhtimise
oli enda kanda võtnud Mariliis Vanaisak, kes
näitas päeva jooksul, et ta saab sellega suurepäraselt hakkama.
Õige pea tõstsid meeleolu mõnusamaks „UTUURI“ lauljad Evald Raidma pillimänguga ja
juhendamisel. Ka tantsijaid jagus ürituse kavasse, murule jooksid särtsakad, graatsilised „murueided“ tantsurühmast „VAHET POLE“, kelmikaid ja vahvaid tantsuseadeid oli lust vaadata. Väiksemad tüdrukud poisid said ka hoolsalt
õpitud tantsudega vapralt hakkama. Ehk viib
neid aeg kunagi suurele tantsupeolegi, kui väikesest Aakrest tantsupisik neid saatma jääb.
Mängulusti ja võitlusvaimu pakkuvaid alasid

Sõnajalaõites külapäev

EELTEADE

Aakre kool ootab
oli oi, kui palju! Neid ootasid nii väikesed kui
ka suured. Innukalt löödi kaasa kõikidel aladel.
Jalgratastega alustades kuni murutraktoriteni
välja. Vahepeal tehti kotisjooksu, võisteldi telgi
kokkupanemises. Sangpommi heitjad haarasid
publiku müürina enda ümber.
Korraldajad hoolitsesid ka selle eest, et kellelgi kõht tühjaks ei jääks. Leemekulpi liigutas
Tiia Leas, kes jaksas tantsida tantsurühmas, askeldas toitlustamisega, võistles spordimängudes. Asjalikult aitas kõiges kaasa tema abikaasa Kalmer.
See päev tõestas oma suurepärase korraldusega rahvatarkust – kes teeb, see jõuab! Päeva
muusika ja võimendusega tegeles külaelu
eestvedaja Silver Laks. Teda võis näha jalgrattal, võistlemas murutraktoril, aga ka juhtimist
vajavais tegemistes.
Vahepeal tundus, et pool külarahvast kandis
perekonnanime Kuus, neid oli väikseid ja suuri.
Jagus neid esinema, võistlema, organiseerima.

Selliseid, perekonniti tegusaid jätkus teisigi.
Üks uhkeim päeva uudis kutsus kõiki kooke
degusteerima ja hindama. Päeva lõpuks pidi
selguma külapäeva parim kook 5 maitsvama koogi hulgast. Need olid nõnda suured ja
uhked, et jätkus kõigile. Lapsed nõudsid ikka
nr.3 all esindatud kooki, mis tunnistati päeva
parimaks. Selle olid valmistanud noored Kristjan Pahva ja tema õde Marge.
Autasustamine valmistas rõõmu, igaüks sai
koos diplomiga külapäevale pühendatud võtmehoidja. Külapäeva lõpetas suur-suur jaanituli. Nõnda sai tähistatud märkimisväärseid
tähtpäevi – külapäeva, jaanipäeva, võidupäeva – kõike koos!
Südamest suur tänu sponsoritele, kelle toetusel see päev nii ilusaks sai!
ENE PIHUS

Puka valla lahtised kergejõustikuvõistlused
toimusid kuuendat korda

Odavise on olnud alati võistluste üks populaarsemaid alasid.

27. augustil kogunes Puka staadionile hulgaliselt spordirahvast. Mis toimub, võis küsida
võõras mööduja. Kohalikud aga teavad, et iga
aasta augusti lõpus viiakse läbi Puka lahtised
kergejõustikuvõistlused. Osaleda saavad nii
noored kui ka vanad ja nüüd, pärast kuueaastast korraldamist võime öelda, et võistlus on
spordihuviliste hulgas oodatud ja spordikalendris kindla koha leidnud.
Võistluste avasõnad ütles vallavanem, heisati valla lipp. Selle heiskasid meie valla parim
sprinter Andry Tutk ja Valgamaa üks paremaid
noorsportlasi tüdrukute seas Margot Meri.
Võistluste peakohtunik on esimesest võistlusest alates olnud meile tuntud ja siitkandist
pärit mees Lembit Leppik. Sekretariaati juhtis
Anita Kallis.
Võisteldi 100 m ja 60 m kiirjooksus, kaugushüppes, kuulitõukes, kettaheites, 800 m jooksus, 1500 m jooksus ja palliviskes. Vanuseklassid olid: noormeestele ja neidudele sarnased
9-12aastased, 13-15aastased, 16-18aastased,
naised 19-34aastased ja mehed 19-39aastased.
Veteranide klassi kuulusid naised, kes olid
35aastased ja vanemad ning mehed 40 ja vanemad.
Ilm võistluste korraldamiseks oli suurepärane ja nagu tellitud selleks päevaks. Võistluste korraldus sujus hästi ja võistlejad olid rahul.
Tulemustega olid rahul nii võistlejad kui ka
korraldajad, sest püstitati mitmeid isiklikke rekordeid. Uue staadioni rekordi poiste kettaheites tegi Kaarel Juus tulemusega 52.67 m. Vanuseklasside kolme parema tulemused avaldame
ajalehes, ülejäänud tulemustega saab tutvuda
valla kodulehel.
Hinnanguid oli ka kuulda. Üks võistleja
arvas, et see on tore võistlus ning tema arvamuse järgi Eesti parim. Kas oskaks keegi veel paremat tunnustust korraldajatele öelda?
Suur tänu võistlejatele ja kohtunikele. Kohtumiseni järgmisel aastal!
Korraldustoimkonna nimel
HEIKKI KADAJA

TULEMUSED
Vanuseklassis 9-12 aastased
TÜDRUKUD
60 m JOOKS
1.Marianne Juus 10,2
2.Merit Letlane
10,6
3.Kadi Kertu Elias 10,7
KAUGUSHÜPE
1.Marianne Juus 3,02
2.Merit Letlane
2,88
3.Marge Koort
2,88
PALLIVISE
1.Kaidi Puiestee
29,0
2.Marge Koort
26,0
3.Marianne Juus 23,0
POISID
KAUGUSHÜPE
1.Robin Paring
3,10
2.Kaarel Kuresoo 3,03
3.Joonas Juus
2,95
PALLIVISE
1.Lauri Kuresoo
48,0
2.Joonas Juus
40,0
3.Robin Paring
34,0
60 m JOOKS
1. Karel Kuus
9,7
2.Robin Paring
9,8
3.Joonas Juus
10,4
1500 m jooks
1.Steve Vahi
6.39,1
Vanuseklassis 13-15 a
TÜDRUKUD
ODAVISE
1. Kadi Kaart
33,20
2.Margot Meri
27,15
KETTAHEIDE
1.Kadi Kaart
35,30
2.Margot Meri
28,10
KAUGUSHÜPE
1.Kadi Kaart
5,06
2.Margot Meri
4,89
3.Pille Markov
3,32
100 m JOOKS
1.Margot Meri
13,4
2.Kadi Kaart
13,5
3.Aveli Tättar
16,3
800 m jooks
1.Aveli Tättar
3.28,0
2.Pille Markov
KUUL
1.Margit Meri
10,04
2.Kadi Kaart
8,68
POISID
KAUGUSHÜPE
1.Heiros Jaanus Sinimäe 5,92
2.Kaarel Juus
5,29
3.Pärt Kuvvas
4,79

ODAVISE
1.Kaarel Juus
56,85
2.Heiros Jaanus Sinimäe 50,74
KUULITÕUGE
1.Kaarel Juus
12,59
2.Heiros Jaanus Sinimäe 12,33
3.Pärt Kuvvas
11,11
100 m JOOKS
1.Heiros Jaanus Sinimäe 12,0
2.Pärt Kuvvas
13,3
3.Karel sarv
14,9
KETTAHEIDE
1.Kaarel Juus
52,67
2.Heiros Jaanus Sinimäe 27,16
Vanuseklassis 16-18
NEIUD
100 m JOOKS
1.Merili Kamenik 13,7
2.Anabell Tamm
16,3
KAUGUSHÜPE
1.Merili Kamenik 4,71
2.Anabell Tamm
3,54
KUULITÕGE
1.Merili Kamenik 6,78
2.Anabell Tamm
4,79
ODAVISE
1.Merili Kamenik 23,82
2.Anabell Tamm
14,62
KETTAHEIDE
1.Merili Kamenik 15,09
NOORMEHED
KETTAHEIDE
1.Egert Ertel
46,83
2.Peeter Talvik
36,32
3.Reeno Sööt
20,16
100 m JOOKS
1.Andres Tutk
12,7
2.Reeno Sööt
13,1
3.Peeter Talvik
13,2
KAUGUSHÜPE
1.Andry Tutk
5,36
2.Reeno Sööt
5,30
3.Egert Ertel
5,04
KUULITÕUGE
1.Egert Ertel
14,76
2.Peeter Talvik
12,62
3.Reeno Sööt
10,60
ODAVISE
1.Egert Ertel
48,43
2.Peeter Talvik
43,37
800 m jooks
1.Reeno Sööt
2,33,4
2.Egert Ertel
2,50,8
3.Peeter Talvik
2.58,5

NAISED vanuseklassis 19- 34 aastat
KETTAHEIDE
1.Maia Looskari
30,58
2.Kristi Nagla
24,09
800 m JOOKS
1.Maia Looskari
3.35,0
2.Kristi Nagla
3.51,0
100 m JOOKS
1.Maia Looskari
15,9
2.Kristi Nagla
16,2
KUULITÕUGE
1.Maia Looskari
9,58
2.Kristi Nagla
8,61
ODAVISE
1.Kristi Nagla
25,80
2.Maia Looskari
23,27
KAUGUSHÜPE
1.Maia Looskari
3,58
2.Kristi Nagla
3,55
Vanuseklassis MEHED 19 -39
KUULITÕUGE
1.Andrus Looskari 11,38
2.Georg Niit
10,82
3.Ergo Tamm
10,21
100 m JOOKS
1.Ergo Tamm
12,4
2.Henri Püüa
13,1
3.Karl Kadaja
13,3
KAUGUSHÜPE
1.Henri Püüa
5,61
2.Andrus Looskari 5,49
3.Ergo Tamm
5,41
ODAVISE
1.Ergo Tamm
46,14
2.Georg Niit
45,3
3.Karl Kadaja
44,0
KETTAHEIDE
1.Georg Niit
39,92
2.Andrus Looskari 32,6
3.Ergo Tamm
31,08
Vanuseklassis NAISED 35 ja vanemad
KAUGUSHÜPE
1.Mari Piir
4,34
2.Piret Vahi
3,94
3.Rita Vaht
3,21
100 m JOOKS
1.Mari Piir
14,2
2.Piret Vahi
15.4
3.Rita Vaht
19,0
ODAVISE
1.Piret Vahi
30,83
2.Mari Piir
20,71
3.Rita Vaht
14,19
KETTAHEIDE
1.Rita Vaht
25,05
2.Piret Granovskaja 24,35
3.Mari Piir
23,05
KUULITÕUGE
1.Mari Piir
9,74
2.Piret Vahi
8,84
3.Rita Vaht
8,64
Vanuseklassis MEHED üle 40
KAUGUSHÜPE
1.Mati Raudsepp 4,70
2.Helnut Paring
4,37
3.Eerik Tamm
3,91
KUULITÕUGE
1.Mati Raudsepp 12,55
2.Eerik Tamm
11,52
3.Harry Mägi
11,17
100 m JOOKS
1.Marek Luts
13,9
2.Helmut Paring
14,9
800 m jooks
1.Marek Luts
2.18,0
2.Mati Raudsepp 2.53,7
3.Helmut Paring
3.14,4
KETAS
1.Mati Raudsepp 35,05
2.Harry Mägi
34,77
3.Eerik Tamm
29,31
ODA
1.Eerik Tamm
33,50
2.Mati Raudsepp 25,2

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, meenutused, 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.

Valgas toimub Valgamaa
meeste tervisefoorum
Valga Maavalitsus ja meeste terviseliikumine “Mehed Liikuma“ korraldavad 22. septembril Valgamaa
meestele suunatud tervisefoorumi „Meestelt
meestele“.
Foorumil esinevad Valga maavanem Margus
Lepik, Valga linnapea ja „Mehed Liikuma“ maakonnapatroon Kalev Härk, MediTA Kliiniku meestearst
ja „Mehed Liikuma“ projekti eestvedaja Kristo
Ausmees, triatleet ja Pühajärve triatloni peakorraldaja Ain-Alar Juhanson, suurettevõtja Tiit Veeber,
„Mehed Liikuma“ algataja Andres Agan ning SA
Tartu Kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets.
Üritus algab Valga Kultuurikeskuse ovaalsaalis
kell 14.00 ning kestab orienteeruvalt kolm tundi.
Foorumil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine
19. septembrini aadressil foorum@mehedliikuma.
ee või telefonil 503 2748 (Siim Ausmees).
Valgamaa meeste tervisefoorum toimub projekti
„Mehed Liikuma Valgamaal“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tervislike
valikute ja eluviiside soodustamine“ vahenditest
Valgamaa meeste tervisefoorum toimub projekti
„Mehed Liikuma Valgamaal“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tervislike
valikute ja eluviiside soodustamine“ vahenditest.
Projekti elluviijateks on Valga Maavalitsus koostöös Valgamaa Spordiliidu ja mittetulundusühinguga ABC Arendus, mille eestvedamisel edendatakse „Mehed Liikuma“ projekti kogu Eestis.
Lisainfo: Siim Ausmees, „Mehed Liikuma“
eestvedaja, tel: 503 2748, e-post:
siim@mehedliikuma.ee

Sooja toa tagavad puhastatud kütteseadmed
Päästjate jaoks pole sügistalvisel perioodil haruldased tahmapõlengutest või kütteseadmete riketest põhjustatud tulekahjud. Tahmapõleng süttib
puhastamata korstnas ning see omakorda lõhub
kütteseadet. Päästetöötajad juhivad tähelepanu,
et enne kütteperioodi algust on viimane aeg kütteseadmed üle vaadata ning puhastada.
Eramu korstnat võib majaomanik ise puhastada.
2010. aasta 1. septembrist kehtiv „Tuleohutuse
seadus“ sätestab, et igal viiendal aastal peab
korstna puhastama ja kütteseadme ohutust
kontrollima kutseline korstnapühkija. Väljaõppinud
spetsialist tagab töö kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli kohta akti.
Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada ning kontrollida kaks
korda aastas. Hooajaliselt kasutatavaid seadmeid,
aga üks kord aastas. Seda on soovitatav teha kütteperioodide vahelisel ajal. Gaasikütteseadmeid
peab puhastama kord aastas.
Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme
eripäradest võib tekkida vajadus tihedamaks
hoolduseks.

Aita ennetada kulupõlenguid!
Kulupõletamine on keelatud, kulutuli hävitav
ning ohtlik! Ometi süttib hooletult tehtud lõkkest
või hoolimatult visatud suitsukonist igal kevadel
kümneid kulupõlenguid. Mööda kuluheina kiiresti
levivates leekides satuvad ohtu hooned ja metsad.
Aprillis süttis Võrumaal Väimelas lõkkest kulu ja
põlengut kustutama asunud lõkkepõletaja riided.
Naisterahvas sai väga raskeid põletushaavu.
Hoolikad maaomanikud, kes hilissuvel viimase
heina maadelt niidavad ja oma maavaldused korrastavad, aitavad ennetada ohtlikke tuleõnnetusi
ning säästavad elukeskkonda. Päästjad kutsuvad
maaomanikke hooldama ja harima oma maad septembris ning aitama ennetada kulupõlenguid!
Lõuna-Eesti Päästekeskuse avalike suhete büroo
juhtivspetsialist MAREK KIIK

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
18.08.2011
Võõrandati mittetulundusühingule Sangaste Asundused
otsustuskorras tasuta Sangaste alevikus Nooruse tänav 2 asuv
kinnistu.
Määrati Sangaste alevikus asuvale riigimaantee 72 SangasteTõlliste tee lõigule liikluspinna kohanimeks Valga maantee ja
Sangaste alevikus asuva kohaliku maantee Matto-Kopli tee
liikluspinna kohanimeks Kalda tee.
Toetati loa andmist Metsatervenduse osaühingule Keeni
külas asuva Ruusa kinnistu ½ suuruse kaasomandi osa omandamiseks.
Q

Q

Q

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Sangaste
Linnas Keeni külas Linnase kinnistul asuva tootmiskompleksi
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ja Raimo Lepikule
Lauküla külas asuval Palu kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Ruth Kõivule Pringi külas asuval
Metsanotsu kinnistul sauna püstitamiseks, Ruth Kõivule Pringi
külas asuval Metsanotsu kinnistul tiigi rajamiseks ja aktsiaseltsile Sangaste Linnas Keeni külas Linnase kinnistul asuva
tootmiskompleksi laiendamiseks.
Rahuldati Tuuli Merimaa toetuse taotlus Restu külas asuvale Kiisa kinnistule puurkaevu rajamiseks ja vee pumpamiseks
vajalike seadmete paigaldamiseks summas 6395 eurot.
Määrati õigusvastaselt võõrandatud Mäeküla külas asuva
Torni A-157 talu eest kompensatsioon ühele isikule.
Otsustati lugeda üks isik korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Määrati augustikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele
isikule kogusummas 1243,81 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Q

Meeleolukas Teatetants Sangaste
valla teedel

E

simene TeateTants, mis kestis 20.-28. augustini ja läbiti tuhat kilomeetrit Eestimaa teid, jõudis 23. augusti öösel Valgamaale. Juba kell 23.00 kogunes osa tantsurahvast Sangaste seltsimajja, et Valdeko Kalamehe
juhendamisel päkad soojaks tantsida. Vaprad
Lüllemäe memmed tantsisid aja täiteks mitu
tundi järjest, sest nende tantsujärg jõudis kätte
alles kella kolme ajal öösel.
Teatepulga üleandmine toimus Sarapuu
külas, kus kahe maakonna piir kokku saab.
Teatevahetuseks olid kohale tulnud Võru ja
Valga maavanem ning vastastikku tantsiti Siisikest. Koos Valga maavanema Margus Lepikuga olid Siisikest tantsimas naisrühma Tanuke
juhendaja Hiie Vähi ja krahv Berg oma prou-

aga. Esimesed Valgamaa teatetantsupoognad
vedasid teele krahv Berg oma prouaga, keda
kehastasid Ilmo Tamm ja Tiina Kukk, kratina jooksis ringi Margus Möll. Krahvipaar pidi
oma 7-8 minutit kohapeal Koidu Ahki lõõtsamuusika saatel tantsima, enne kui nad said
teatepulga Piibe Vällole ja Valmar Kängsepale
üle anda ja tantsukolonn liikuma hakkas.
Tantsijad olid elevil ja emotsioonid olid
ülevad. Usun, et kõik need kes osalesid, võivad
olla uhked ja õnnelikud, et nad said taolise ainulaadse ja võib-olla ka ainukordse sündmuse
osaliseks. Suur tänu kõikidele Sangaste valla
tantsijatele ja abilistele.
MERLE TOMBAK

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Hea vallarahvas!
Te olete kindlasti näinud Sangaste alevikku läbiva tee uuendamist. Paljud meist on vastvalminud kergliiklusteel juba sportinud. On äärmiselt oluline, et
meie alevik on läbinud uuenduskuuri ja meie elanikel on ohutum ning turvalisem liigelda.
Sangaste-Tõlliste tee pidulik avamine toimub 22. septembril kell 14.00 Sangaste Lossi sissesõidu teel. Olete kõik oodatud tee avamisele!
Sangaste Vallavalitsuse kultuurispetsialist MERLE TOMBAK

Ootame kõiki vanu liikmeid ja uusi huvilisi Sangaste valla omastehooldajate väljasõitudele!

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
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida 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.

Korvpall võitis!
Hooaja esimese suure avamängu pidas Valga
KK korvpallimeeskond Keeni Kooli saalis 2.
septembril 2011. Vastaseks oli ameeriklastest
koosnev Oklahoma Impact nime kandev meeskond, millise nime all on seltskond klubiotsijaid
varemgi Eestit külastanud.
Valga võistkonnale oli see uue treeneri ja
uute mängijate esimene ülesastumine pärast
suviseid treeninguid. Peatreener Ozell Wells
ja natuke ka mänguaega saanud Amir on meie
valla korvpallihuvilistest lastele suvest juba
tuttavad.
Nende meeste juhendamisel oli läbitud suvel
nii korvpallilaagrid kui ka kolm nädalat augustist treeninguid. Ikka ühe eesmärgiga – suurtele
võistlustele Valga KK ridades oma vanusegruppides välja minna. Seega oli vähemalt treeneri
ja ühe mängija jaoks justkui tegemist juba
kodusaaliga. Trennides käinud poistelgi oli täita
tähtis harjapoisi ülesanne – põranda kuivatamine, millega nad hästi toime tulid kordamööda
kohustust omavahel jagades nagu tõelises
meeskonnas olema peabki.
Üritus ise oli kõigile pealtvaatajaile tasuta ja
silma jäi, et kohalikud ja naaberkandi suuremad
korvpallihuvilised, kes just välismaal ei viibi
– kõik oili ka kohale tulnud, mitmedki koos
lastega, mis eriti rõõmu teeb. Kohal olid ka
suuremad Valga KK toetajad ja klubi ametnikud
teiste hulgas lugupeetud maavanema endaga.
Kokku võis hinnata ligikaudu 70 pealtvaatajat.
Mäng ise kujunes lõpuks väga pingeliseks,
ja seda publikule vaja ongi. 8,8 sekundit
enne lõppu pärast Valga võistkonna lätlasest
tagamängija vabaviset oli Valga 1-punktilises
eduseisus ja õnneks nii ka jäi. Ameeriklastel
ei õnnestunud järelejäänud ajaga enam korvi
saada. Lõpuseisuks oli Valga võit tulemusega
88:87.
Pärast mängu kostitasime väliskülalisi ehtsa
eestimaise õhtusöögiga, mis maitses tõesti
hästi. Kartul, kaste, sealihast ahjuprae ja hapukapsaga ei saagi ju teisiti maitseda.
Kui kõik olid lahkunud jäi hulk lapsi ja suuri
mehi veel edasi kossu mängima. Õhtul – umbes kella 9 paiku kui saalis tuled kustusid, jäi
silma , et spordiõhtu oli olnud nii “kuum”, et
võimla aknad olid seestpoolt täiesti udused.
Seda pole ammu enam nähtud. Aitäh kõigile
pealtvaatajatele, osalejatele ja kaasaaitajatele.
Eriline tänu aga Antti Vasarale (Valga KK
tegevjuht ja mängija), kelle tänuväärselt julge
mõte oli tuua suurt korvpalli ka maapiirkonda.
Lõpuks annab Sangaste Spordiklubi teada,
et noorte korvpallitreeningud Valga KK-ga
koostöös jätkuvad ka sel aastal Keeni võimlas.
Esialgselt on kokku lepitud graafik teisipäevaks
ja neljapäevaks algusega kell 16.00. Lisainfot
saab Rando Undruselt (529 4918).
RANDO UNDRUS
MTÜ Sangaste Spordiklubi

21. septembril 2011 Võrru. Kavas on psühhiaatri
loeng dementsete hooldusest ja kohtumine Võru
omastehooldajate grupiga. Etteregistreerimine
hiljemalt 13. septembriks.
13. oktoobril 2011 Paide linna. Kavas on osaleda omastehooldajate foorumil, kuhu kogunevad
hooldajad üle Eesti. Soovijatel registreeruda hiljemalt 29. septembriks.
Oodatud on ka need hooldajad, kes seni pole
üritustel osalenud ! Mõlemale väljasõidule registreerimine telefonil 5289 401 (Merike Tiimann). Üritused on TASUTA.

Teisipäeviti kell 19.00 Noortekeskuses

KANTRITANTS ALGAJATELE.
Juhendaja Katrin Kõiv
Olete lahkelt oodatud!

Sangaste kirikukoor alustab uut
hooaega laulmisega 28. septembril kl. 18.00 Sangaste seltsimajas.
Oodatud on kõik uued
ja vanad lauljad.
Info: Riina Pill, tel. 512 7248
EELK Sangaste kogudus
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Otepää Kaubanduskeskuses- KONSUM,
II korrusel ja E-EHITUSKESKUSES

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.
Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

NURGA KONSUMI avame 15.septembril kell 14.00
15. ja 16. septembril KÕIK KAUBAD -10%
Otepää Gold Optika. Silmaarsti vastuvõtud toimuvad igal teisipäeval,
13., 20., 27. september ja lisavastuvõtt laupäeval, 24. septembril. Info
ja registreerimine tel.76 70 381

KUULUTUSED
Korstnapühkimine ja pottsepatööd.
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445.
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük 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 puitbriketti, 5197 8500
Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 5093
453: 7654 300
Musta ja värvilise vanametalli kokkuost. Ostame teie vanad akud. Hinnad head ja raha kohe! Info telefonil
5604 7481.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Müüa Opel kaubik – diisel. 5804 3525
Parmet AS pakub tööd metallitööpinkide töölistele. Lisainfo: väljaõpe
kohapeal, töökoht asub Otepääl. CV
saata e-kirjaga parmet@parmet.ee.
Kontakttelefon: 7660 044

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Üldehitus, viimistlustööd, (erategijad). tel. 5251 936
Müüa 2 mitte avanevat klaaspakettakent leng 800x800 mm ja 2 akent
leng 800x1200 mm. Tükihind 70 eur.
Heikki Saller 502 8705

Ootame
KUULUTUSI ja REKLAAMI

ehitusest@gmail.com

Otepääl välja üürida 2-toaline mugavustega korter. 5341 3476

HILJA AINSALU

05.05.1930-02.09.2011

LINDA MAISVEE

VELLO KREUZBERG

Kallis Ülle perega!
Tunneme Sulle südamest kaasa
kalli ema

Avaldame kaastunnet Marika
Soidrale kalli isa

22.11.1939-01.09.2011

05.04.1937-01.09.2011

tasuta väljapanekuks
Otepää suurimal
väliteabetahvlil.
tel 7668 292, 5089 416

ASTA KARUSE

RICHARD VÕSU

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Silvia ja Kersti

Kaastöötajad lasteaiast Pähklike

MITMESUGUST
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Täpsem informatsioon võistlusest ja liikluskorraldusest www.tartumaraton.ee

P

ühapäeval, 18. septembril sõidetakse Lõuna-Eesti teedel juba neljateistkümnendat korda SEB Tartu Rattamaraton. 89 ja 40 km distantside startidesse
ootame kokku enam kui 5000 ratturit.
Tagamaks ratturite ohutu liiklemine ürituse ajal on kooskõlastatult kohalike
linna- ja vallavalitsustega ning Maanteeametiga liikluskorraldus võistlustrassil
muudetud. Pühapäeval, 18. septembril kell 10.00-18.30 esineb mitmeid sulgemisi
skeemil näidatud võistlustrassil. Ühtlasi palume jälgida liiklusmärke ning liiklusreguleerijate märguandeid. Suurte inimhulkade liikumise tõttu võib olla raskendatud Otepäält läbisõit ajavahemikul 8.00-10.30.

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

MÖÖBEL
OÜ EESTI-WEST

Rattamaratoni ajal on läbisõiduks suletud:
Otepää-Valga mnt Väikese-Munamäe all kell 10.00-10.20 ja kell 13.00-13.20,
Sihva-Sangaste mnt Matul kell 10.15-11.15,
Otepää-Pühajärve-Kääriku tee Otepääl Aedlinna juures kell 13.00-13.40.

Samuti on liikluseks suletud kõik SEB 14. Tartu Rattamaratoni raja alla jäävad teed
kuni kõikide ratturite läbimiseni. KONTROLLAJAD teeninduspunktide läbimiseks,
mille järel teed liikluseks avatakse, on järgmised: Matu TP kell 11.15, Ande TP kell
12.30, Puka TP kell 13.30, Astuvere TP kell 15.00, Palu TP kell 16.30, Hellenurme
TP kell 17.15 ning Kannistiku TP kell 14.30.

TREENINGHOOAEG
OOGA

Laupäeviti kell 8:30
kord 4,80 EUR, 10x kaart 36 EUR,
30x kaart 77 EUR

VESIVÕIMLEMINE Esmaspäeviti kell 20:00
alates 19.septembrist

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

1 kord 5,50 EUR,
5 k
22 40 EUR

SAEMATERJAL

saunad, suvilad, elumajad.

UUS!
US!
ZUMBA
MBA

alates 1.oktoobrist

Laupäeviti kell 15:0
1 kord 4,80 EUR,
10x kaart 36 EUR,
30x kaart 77 EUR

Zumba® on ladina-ameerika tantsudest ja rütmidest inspireeritud tantsuline ja ka aeroobsete elementidega tõeliselt lahe fitness-treening.
Treeningul kasutatakse kiireid ja aeglaseid
rütme viisil, mis on tõhus segu nii kardio- kui
lihastoonuse tõstmise treeningust. Sõltuvalt

treeningtunnis osalemise intensiivsusest on
kaotatud kcal hulk 500 kuni 1000 ning ühe
treeningtunni jooksul on võimalik kaalu alandada kuni 1 kg. Eelkõige aga on Zumba FUN
ja täis nii positiivset energiat, et sinna lihtsalt
peab tulema! Tund sobib kõigile!

Otepää Kaubanduskeskuses

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD

Otepää Kaubanduskeskuses

ehituslik saematerjal,
voodri-, põrandalauad,
saekaatri teenus.

Silmaarsti vastuvõtud igal
teisipäeval, 13., 20. ,27. septembril, lisavastuvõtt 24.09.
Info ja registreerimine silmaarsti
vastuvõtule, silmade kontrollile,
prillide ja kontaktläätsede
määramisele – tel. 7670 381.
Palju prilliraame 1 EUR
Kontaktläätsed al. 0,68 EUR tk.
Prillide määramine 0 EUR
Kliendikaart 0 EUR
NB! Väga kvaliteetsed prilliraamid DKNY,
Donna Karan, jpt koos peegeldusvastase

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

Treeningutesse registreerumine ja lisainfo

www.pyhajarve.com

kattega klaasidega ainult 49 eurot!

Gold Optika prillipoodides Eesti
soodsaimad hinnad.
Otepää GOLD OPTIKA on avatud
E-R 9.00-18.00, L 9.00 -16.00

