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Otepääle kerkiv helikopteriplatsiga
kiirabijaam sai nurgakivi
MONIKA OTROKOVA

9. septembril paigaldati
nurgakivi Otepää kiirabijaamale. Hoone asub Otepääl,
aadressiga Tartu mnt 1b.
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Austatud õpetajad ja
kasvatajad!
Olete palutud õpetajate
päeva pidulikule kontserdile
3. oktoobril kell 19.00
Otepää kultuurikeskuses.
Kontserdil esinevad Laura
Põldvere ja Jürmo Eespere.
Otepää vallavalitsus ja
Otepää kultuurikeskus

MONIKA OTROKOVA

tepää kiirabijaam on esimene taoline Eestis – st ainult
kiirabile mõeldud jaam helikopteriplatsiga. SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee tunnustas Otepää valda otsuse eest anda hea
asukohaga paik kiirabi käsutusse, et
seeläbi parandada elanikele osutatavat esmaabiteenust.
“Mul on hea meel, et nii innovatiivne ehitis kerkib just Otepääle,”
sõnas vallavanem Andres Visnapuu.
“Seeläbi paraneb kindlasti nii vallakodanike kui ka külastajatele osutatav teenuse kvaliteet.”
Kiirabi esindajad paigaldasid nurgakivisse 9. septembri kuupäevaga
ajalehe Postimees, väikese kiirabiauto maketi, valiku kaasaegsed arstimisvahendeid ja kiirabijaama eskiisi.
Otepää valla poolt pandi nurgakivisse 9. septembri kuupäevaga Otepää
Teataja ja väike mängukaru.
“Hakkasime esmaabi ümberkorraldamise küsimustega tegelema juba
10 aastat tagasi, mil kiirabiteenust
korraldati munitsipaalhaigla kaudu,”
rääkis volikogu esimees Aivar Nigol.
“Tollal küpses ka otsus liituda Tartu
kiirabiga. Üheks liitumise eesmärgiks oligi just esmaabiteenuse väljaarendamine ja laiendamine tulenevalt Otepää eripärast – siin toimuvad
suurüritused, mis nõuavad erilist tähelepanu. Kiirabijaama ehitus ongi
reaalne samm tõestamaks, et oleme
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Talvepealinn Otepää
külastas sügispealinna
Narvat
23. septembril, sügise alguse päeval
külastasid Otepää vallavolikogu esimees
Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu
Narva linna kutsel sügispealinna tiitli
üleandmise üritusel.

Nurgakivisse asetavad silindrit Ago Kõrgvee (vasakult), Margus Lepik ja Andres Visnapuu.

jõudnud eesmärkide täitmiseni.”
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.

Nurga Konsum alustas

Hoone katusele on kavandatud helikopteri maandumisplats.
Uue hoone valmimisega luuakse
kaasaegsed tingimused kiirabiteenuse osutamiseks ning eeldused suurürituste meditsiiniliseks turvamiseks.
Hoone peaks valmima 2012. aasta
kevadeks.
Nurgakivi asetasid SA Tartu Kiirabi juhatuse liige Ago Kõrgvee, AS

Tartu Ehituse finatsdirektor Aado
Kivi, Valga maavanem Margus Lepik,
Otepää vallavanem Andres Visnapuu. Tervitussõnu laususid lisaks SA
Tartu Kiirabi koolituskeskuse juht
Andras Laugamets ja SA Tartu Kiiarbi nõukogu esimees Peep Pree. Nurgakivi paigaldamisel mängis Pühajärve Puhkpilliorkester.
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Narva linnuses peetud üritusel andis
pealinn Tallinn Narvale üle Sügispealinna
tiitli ja valitsemissaua. Suvepealinn Pärnu
saatis narvalastele omalt poolt tervituse.
Ka kevadpealinn Türi oli narvalasi tervitamas. Narva sai sügispealinnaks kolmandat
korda järjest, esimene kord sai nad selle
tiitli 1999. aastal.
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Sangaste vald tähistab oma juubelit
Sangaste vallale anti omavalitsuslik staatus 10. oktoobril 1991. Juubeliks on valminud Sangaste valla laul, mille teksti kirjutas Leelo Tungal ja meloodia Piret Rips-Laul. Sangaste laul
– „Ootab omi ja rändajaid Sangaste” esmaettekandmine toimub 1. oktoobril algusega 17.00
Sangaste kirikus.
28. oktoobril toimub juubelipidustuste tähtsündmus. Päeval on konverents, õhtul seltsimajas kontsertaktus.
Juubelikuu Sangastes on sündmusterohke oma eripalgeliste ettevõtmistega. Olete oodatud osalema ja kaasa lööma!
Täpsem info on Sangaste valla kodulehel.

15. septembril avas Otepääl oma uksed uus Konsumi kauplus – Nurga Konsum asukohaga Otepää,
Hurda tn 1.
Uues poes on müügipinda 430 m² ja üldpinda
720 m², investeeringuteks kulus 1 miljon eurot.
Kaupluses on müügil tavapärane Konsumi poekettide sortiment. Hoone projekteeris OÜ Minnoli.
Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Hando
Ivaski andmeil on uus, Nurga Konsum küll väiksem kui Konsumi poeketti kuuluv Otepää Konsum,
kuid samamoodi, nagu suures Konsumis, hakatakse ka siin läbi viima sooduskampaaniaid.
Uue kaupluse avamisega tähistati 100 aasta
möödumist ühiskaubandusest Otepääl. Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Hando Ivask sõnas
avamisel, et Otepää Tarbijate Ühistu avas oma poe
Otepääl 1911. aastal praeguse Edgari poe ja trahteri majas.
Nurga Konsum on avatud esmaspäevast pühapäevani kella 9-22ni.
MONIKA OTROKOVA
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
22.09.2011
Toetati loa andmist OÜ Nor-Est Wood Invest
Tartu Maakohtu Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2502740 kantud kinnistu
Turu-Veere omandamiseks.
Kinnitati Otepää valla arengukava 2011 2020 täitmise aruanne ning arengukava muudatused.
Tehti Otepää valla 2012. aasta eelarvest
Regionaalsete Investeeringutoetuste Andmise
Programmi projekti “Otepää Gümnaasiumi spordihoone saali remont” omafinantseering summas 1203,60 eurot.
Kehtestati koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu
24.03.2011. a määruse nr 1-6-7 “Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja
kord”.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 23.04.2008. a
määrust nr 1-6-4 “Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord”.
Anti otsustuskorras MT Ü Eesti
Lumeliuglemise Liit kasutusse Tartu Maakohtu
kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2294540 kantud kinnistust
Linnamäe oru 9 657 m2 suurune maa-ala viieks
aastaks arvates 2. veebruarist 2014. a.
Kinnitati maaelu- ja keskkonnakomisjoni liikmeks Ahto Saar.
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Otepää vallavalitsuses
21.09.2011
Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ`le ehitusluba Otepää valla Vidrike külas Vidrike jaotuspunkti katastriüksusele ehitise püstitamiseks
Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu
koosseis.
Väljastati OÜ Otepää Kommertsile ehitusluba
Otepää valla Otepää linnas Tartu mnt 1A ehitise
rekonstrueerimiseks.
Anti Priit Salale luba korraldada Otepää
valla Pilkuse külas asuva Pilkuse järve ääres 01.
oktoobril 2011. a alates kell 10.00 kuni kell 18.00
avaliku üritus laevamudelite võistluse 2011 hooaja lõpetamine.
Väljastati kirjalik nõusolek Raidar Mesilale
väikeehitise püstitamiseks Vanamõisa kinnistule
Arula külas.
Algatati Otepää linnas asuvate Lipuväljak 24,
Lipuväljak 24 a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a
kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringud.
Väljastati kasutusluba Otepää vallale kuuluvale Otepää Gümnaasiumi spordihoonele asukohaga Otepää vald Otepää linn Koolitare tn 5.
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Otepää naiskodukaitsjad tähistasid oma
esimest aastapäeva sõpruslaeval Ugandi
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14.09.2011
Väljastati ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Juhani
alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi
püstitamiseks Otepää vallas Pilkuse külas.
Anti MTÜle Seiklusspordiklubi X-Team luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
17.09.2011. a avalik üritus Pühajärve kepikõnd.
Anti MTÜ Klubi Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 18.09.2011.
a avalik üritus SEB 14. Tartu Rattamaraton.
Jäeti pr Tiiu Lepiku 13. juuli 2011. a vaie avalikult kasutatavalt Kopli teelt Metsa-Kopli kinnistu
juurdepääsutee (mahasõidu) paiknemise asjas
rahuldamata.
Anti nõusolek MTÜ’le Vanemuise Tantsuja Balletikool viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil suvelaager ajavahemikul 9.-22.07.2012
(toimub Marguse Puhkekeskuses).
Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule.
Määrati matusetoetus ühele vallakodanikule.
Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetust 42-le vallakodanikule.
Keelduti esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramisest, kuna laps läks kooli eelmisel
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sügisel.
Väljastati kasutusluba Tartu linnale kuuluvale
Veski Spordibaasi kinnistu vee-ja kanalisatsioonirajatistele asukohaga Otepää vald Pilkuse küla Veski
Spordibaas.
Anti välja Otepää valla 2012. aasta eelarve koostamise ajakava ja tingimused.
Väljastati kasutusluba Ene-Margit Tiit`ule kuuluvale suvilale asukohaga Otepää vald Sihva küla
Karikakra.
Kinnitati Valmar Vaaterile projekteerimistingimused Otepää vallas, Pedajamäe küla, Pauska kinnistule elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää linnas
Kastolatsi tee 25 ehitise rekonstrueerimiseks.
Q

23. septembril tähistasid oma tegutsemise esimest aastapäeva Naiskodukaitse Valga ringkonna
Otepää jaoskonna liikmed külaskäiguga Otepää
sõpruslaevale – miinijahtija Ugandile.
Aastapäeva tähistamisel olid kaasas ka Naiskodukaitse Valga ringkonna Valga jaoskonna
liikmed ja Otepää valla esindajana vallasekretär
Neeme Sild. Naiskodukaitsjatele tutvustati miinijahtija Ugandi tööd ja tehti väljasõit Tallinna
lahele.
19. septembril 2010. a alustas 70 aasta järel taas
tegevust Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää

jaoskond. Juhatuse esinaiseks valiti Helle Kuldmaa ja aseesinaiseks Inga Kotkamäe. Juhatusse
kuuluvad veel Mari Mõttus, Kristel Daniel ja Nadezhda Alliksaar.
Otepää sõprus miinijahtija Ugandiga on samuti
pea aasta otsa kestnud – 28. oktoobril 2010 allkirjastasid mereväe ülem mereväekapten Igor
Schvede ja Otepää vallavanem Andres Visnapuu
Tallinna Miinisadamas sõpruslepingu. Mereväe
miinijahtija Ugandi kannab nüüd vööris Otepää
vappi.
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Laulupealinna saatesarjas esindab Otepääd
meie oma lauljanna Marju Länik

TV

3s alustas 25. septembrist pühapäeviti kell 19.30 uus saatesari “Laulupealinn”. Seitse tuntud ja armastatud lauljat pöörduvad oma kodukohta, et leida
endale laulupartnerid ning koos nendega veenda
televaatajaid ja kohtunikke, et just see paik on laulupealinna tiitli vääriline. Otepääd esindab endine
otepäälanna Marju Länik.
25. septembril toimus tutvustav avasaade, kus
näidati võistlejate kodupaiku. 2. oktoobri otsesaates esineb koos Marju Länikuga Otepää Gümnaasiumi 3. klassi tüdruk Liisabet Urm. Esimeses saates peabki loosi tahtel Marju Länik laulma
kuni 12aastase lapsega ning selleks toimusid eelnevalt Otepääl ka proovid.
Lisaks sellele tuli lauljannal leida veel kaks
laulupartnerit, kellega koos ülejärgmises saates
esitada armastuslaul. Selleks said Otepää vallavanem Andres Visnapuu ja näitleja Veikko Täär.
Liisabetile lähevad toetust avaldama pühapäevases otsesaatesse koolikaaslased ja teised Otepää
noored.
Igas saates langeb televaatajate ja kohtunike otsusel üks paik konkurentsist välja. TV3 sügishoo-

aja lipulaevaks oleva saatesarja lõpuks selgub üks
võitja, kes viib oma kodukanti ihaldatud tiitli ning
20 000-eurose rahasumma kohalikuks heategevuseks.
“Võidu puhul läheb raha laste mänguväljakute väljaehitamiseks, selleks sai hakatud raha
koguma juba käesoleva aasta maikuus, “sõnas
vallavanem Andres Visnapuu. “Kutsun kõiki üles
toetama Otepääd, kuna peale Tartu oleme me
ainsad Lõuna-Eesti linnadest, kes võistlustulle lähevad!”
Muusikalisi esitusi kommenteerivad otsesaadetes mitmedd eksperdid, teiste hulgas Anne Veski,
Ivo Linna ja Ženja Fokin. Oma nõusoleku võimaluse korral eksperdina saates osalemiseks on
andnud ka kultuuriminister Rein Lang.
Armastatud lauljad, kes osalevad sarjas esindavad Eestimaa erinevaid paiku järgmiselt: Kohila Birgit Õigemeel; Otepää – Marju Länik; KohtlaJärve – Tanja Mihhailova; Kärdla – Ott Lepland;
Tartu – Toomas Lunge; Pärnu – Taimo Toomast;
Laagri – Koit Toome.
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09.09.2011
Kinnitati Olari Kõivu projekteerimistingimused
Otepää vallas Sihva külas, Ojaveeru talu kinnistule
puurkaevu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada kasutusluba Elva Tarbijate Ühistule
kuuluvale kauplusele asukohaga Otepää linn, J.Hurda
tn 1.
Kinnitati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas,
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistule puhkemaja laiendamise ja rekonstrueerimiseprojekti koostamiseks.
Anti nõusolek MTÜle TriSmile viia Otepää vallas
läbi lastelaager ajavahemikul 08.-13.07. 2012.
Määrati ühekordne toetus ühele vallakodanikule.
Määrati mateusetoetus kahele vallakodanikule.
Sõlmiti koduteenuse osutajaga leping (OÜ HK
Hooldus)
Lubati Tartu Ehitus AS-l sulgeda ajavahemikul
12.09.2011. a kuni 17.02.2012. a seoses Tartu mnt 1b
krundil (katastritunnused 55601:004:0009)liikluseks
krundiga piirnevat avalikult kasutatava parkla Tartu
mnt 1b poolset osa ja Audentese Spordikooli Otepää
filiaali esist kõnniteed.
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07.09.2011
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks seitse
vallaelanikku.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks
vallakodanik.
Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlus.
Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜ-le Otepää
Naisselts 125 eurot 11. septembril 2011. a. toimuva
vanavanemate päeva korraldamiseks.
Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur
nõukogust tagasi nõukogu liige Margus Lepik ja määrati sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogu
liikmeks Ivar Unt.
Määrati ühekordset toetuse kahele vallakodanikule.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele vallakodanikule.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Määrati eluruumi kohandamise toetus ühele vallakodnikule.
Määrati Otepää täiendav toetus MTÜ´le Karupesa
Team 150 eurot.
Tunnistati nurjunuks kirjaliku enampakkumine
Pilkuse vallamaja ja kinnistu Kannistiku väikekoht
1 osas.
Määrati puudega inimese toetust 8-le vallaelanikule.
Kinnitati kirjaliku enampakkumise tingimused
järgmiste kinnistute võõrandamiseks: Pilkuse vallamaja, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää
vallas, kordusenampakkumisel alghinnaga 24 000
eurot. Vana-Kooli kinnistu pindala 0,2 ha, asukoht:
Sihva küla Otepää vallas, esmakordsel enampakkumisel alghinnaga 68 000 eurot. Moodustati kirjaliku
enampakkumise läbiviimiseks komisjon.
Kinnitati Eevi Kahri hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuanne ja täideti tema toetusleping.
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Muutusid Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord
Otepää Vallavolikogu 22. septembri istungil muudeti
Otepää Vallavolikogu 23.04.2008. a määrust nr 1-6-4
„Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord.”
Määruse muutmine oli tingitud jäätmeseaduses
tehtud muudatustest, mis puudutavad korraldatud
jäätmeveoga liitumist. 2004. aasta 1. mail jõustus
jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi
korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Otepää vallas rakendus korraldatud jäätmevedu 1.
juulist 2009. a.
Olulisemad elanikkonda ja teisi olmejäätmete tekitajaid ehk jäätmevaldajaid puudutavad muudatused:
1.Jäätmeseaduse varem kehtinud redaktsiooni kohaselt võis valla- või linnavalitsus erandkorras teatud
tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel,
kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Kehtiva jäätmeseaduse järgi peab kohalik omavalitsus veenduma, et
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ja alles siis
võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema
taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Seadusega ei ole kehtestatud liitumisest vabastamise tähtaja kestust ja selle otsustab
kohalik omavalitus kaalutlusõiguse alusel. Seadusega
on kohalikul omavalitsuse üksusel kohustus eelnevalt
kontrollida, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
2.Jäätmeseaduse varasem redaktsioon sätestas,
et jäätmevaldaja pidi esitama üks kord aastas valla- või linnavalitsusele viimase määratud tähtajaks
kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Uus
seadusemuudatus kohustab jäätmevaldajat esitama
järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsusele
kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei
esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse seaduse
alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist
arvates.
Jäätmeseaduses tehtud muudatuste tõttu tunnistati
määruse Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendaOtepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

mise tingimusted ja kord § 8 kehtetuks ja kehtestati §
81 järgmises sõnastuses:
(1) Jäätmevaldaja võib erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.
(2) Jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsustab vallavalitsus 30
päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
(3) Vallavalitsus teavitab jäätmevaldajate registri
pidajat ja jäätmevedajat jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamisest.
(4) Vallavalitsus korraldab jäätmeveost vabastatud
jäätmevaldajate jäätmekäitluse üle järelevalvet.
(5) Vallavalitsus tunnistab jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamise korralduse kehtetuks, kui jäätmekäitleja enne liitumisest vabastamise
tähtaja möödumist ei vasta enam õigusaktidega kehtestatud tingimustele.
Täiendav info: 766 4810, 5303 3031 (abivallavanem
Andres Arike).
MONIKA OTROKOVA

Sügisjooksukross
9. oktoobril algusega kell 12.00 toimub
Tehvandi spordikeskuses hüppetorni juures

KÜNKAJOOKS 2011
Vanusegrupid: kuni 4aastased, 5-6aastased,
7-8aastased, 9-10aastased, 11-12aastased,
13-14aastased,mehed ja naised.
Distants vastavalt vanusegrupile 300 m – 5 km.
Registreerimine kohapeal 11.30 – 11.45.

SÜNNID
Raimo Künnapuu
Reinhold Kalda

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress
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31.08.2011
Kehtestati 1. septembrist 2011. a. Otepää valla üldhariduskoolides toitlustamise teenuse (koolilõuna) maksumuseks: 1. kuni 4. klassi õpilasele 1,10 eurot, 5. kuni
9. klassi õpilasele 1,19 eurot,10. kuni 12. klassi õpilasele
1,27 eurot.
Väljastati kasutusluba kinnistu välisvalgustusele
asukohaga Valgamaa Otepää vald, Arula küla, Madsa
puhkeküla.
Q

Q

18. augustil
8. septembril

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 14. oktoobril.

30. september 2011

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

KULTUURIÜRITUSED
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. mit-

16. septembril käisid Valgamaal külas Eesti
Noorteühenduste Liidu esindajad Kristo Notton
ja Anni Metstak, et anda nõu noortevolikogudele. Jagati üksteisele nõuandeid ja nippe noortevolikogu paremaks tööks. Kohtumine leidis aset
uues Tõrva Avatud Noortekeskuses koos Tõrva
Noortevolikoguga, värskelt loomisteed kõndiva
Valga Noortevolikoguga. Nippe käisime korjamas ka meie, Otepää Avatud Noortekeskuse
esindajad Kadri Orav, Merylin Tihomirova,
Samuel Stepanov, Alice Raidmets ja samuti
abivallavanem Merlin Müür.
Kindlasti saime palju ideid ja loodame, et õige
pea on ka meil, Otepääl, oma noortevolikogu.
Ettevalmistused selle loomiseks igatahes
käivad.

tesoovitatav! Pilet 1,60 €

1. okt. kell 13.00 Kultuurikeskuses rahvusvahelise EAKATE
PÄEVA tähistamine.
3. okt. kell 19.00 Kultuurikeskuses ÕPETAJATE PÄEVA kontsert
pedagoogidele ja kasvatajatele.
6. okt. kell 20.00 KINO “Teie kõrgeausus”. Alla 14 a. keelatud! Pilet
1,60 €

13. okt. kell 20.00 Kino “Keskkooli lõpupidu”. Pilet 1,60 €
20. okt. kell 20.00 Kino “Lotte ja kuukivi saladus”. Perefilm. Pilet
1,60 €

21. okt. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG.
5. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses Ugala teatri etendus
“Vanamehed seitsmendalt”. A. Kivirähki komöödia. Pilet 8/10 €.

Otepää Avatud Noortekeskus

Piletid müügis Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuurikeskuses E-R kell
8.00 – 16.00. Info: 765 5212

Parima mahemaiuse
tiitli sai Otepää ettevõtja
18. septembril kuulutati Leivapäeval välja
Eesti parim mahetootja ja parim mahetoode.
Parimaks mahetooteks sai šokolaadikreem
kamaga, mida valmistab Otepääl FIE Katrin
Seppa-Silmere.
FIE Katrin Seppa-Silmere turustab mahemärgiga tooteid kaubamärgiga „Karli ja Linda
maiustused“ alates 2009. aastast. Toodetakse
ka müslisid ja müslibatoone (vt www.karlijalindamaiustused.ee). Šokolaadikreem kamaga
koostis: piimašokolaad 65%, roosuhkur, kakaovõi, täispiimapulber, kakaomass, emulgaator
– sojaletsitiin), päevalilleõli, kama 8% (rukis,
nisu, oder, hernes).
Tootjakonkursil kandideeris 10 mahetootjat,
tootekonkursile esitati 29 toodet 14-lt ettevõttelt.
Konkursid korraldas Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse
Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse
Koostöökoguga. Parima mahetoote valimisel
tehti koostööd Eesti Kulinaaria Instituudiga.
Allikas: www.maheklubi.ee

Kalevlased “karukoopas”
FC Otepää esindusmeeskonda ootab ees hooaja viimane kodumäng – kolmapäeval, 5. oktoobril kell 17 kõlab avavile Tehvandi staadionil,
kus Eesti Karika 1/16-finaalis võõrustatakse
esi-liiga liidrit JK Tallinna Kalevit. Kalev on kõige
kõrgeimal tasemel mängiv meeskond, kes eales
Otepääl kohaliku meeskonnaga mängiud.
Selle mängu võitja kohtub novembri alguses
Tallinnas mitmekordse Eesti meistri Tallinna FC
Levadiaga.
Tule ja toeta omasid raskes lahingus!

Armas lugeja
Tervisekeskuses on avatud kabinetid haigete
jaoks juba pikemat aega. Perearst määrab
haiguse diagnoosi ja ravimid. Pereõde kirjutab
välja retseptid, seob ja õmbleb.
Aga on veel üks tähtis valdkond, milles iga
inimene vajab tervenemist- see on inimese
hing.
Inimene ei koosne ainult kehast, vaid tal on 3
eluliselt tähtsat osa, VAIM, HING ja IHU s.t. et
vaim ja hing vajavad uuenemist, siis saab ihu
kiiremini terveks. Haiguse ravil on oluline, et
haige hing oma mälestustes, tunnetes, tahtes
ja mõttemallis teeks uuendusi – see on vaimus
uuenemine.
Traumad tekivad sageli suhetes teiste inimestega. Kui sul on stress, hirm, lein lähedase
kaotuse pärast, suhted abikaasa ja lastega
keerulised, ravimatu haigus vm, siis ära karda,
vaid tule ja räägi sellest. Luban, et hoian Sinu
saladust Sinu ja Jumala vahel.
Hingehoiu kabinet on avatud Otepää Tervisekeskuses silmaarsti ja psühhiaatri kabinetis
neljapäeviti 16-18 elavas järjekorras.
Sinu hingehoidja Laine Peterson

Tantsugrupp FeelingGood
ootab uusi liikmeid!
Trennid: Teisipäev kell 16.00 - 17.00 1.-4. klass
kell 17.00 - 18.00 5.-9. klass
Pühapäev
kell 13.00 -14.00 1.-4. klass
kell 14.00 5.-9. klass
Täpsem info:
15.00 - 16.30 gümnaasium
Kadri 53 435 173
Tule tantsima ja võta sõber ka kaasa!
Pühajärve Põhikool ootab lapsi EELKOOLI,
mis alustab tööd 4. oktoobril kell 8.30-11.10
Eelkooli õpetaja on Maie Eensalu

30. nov. kell 11.00 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri jõululavastus lastele “Vaibaalused ja Jõulumemm”. Pileti hind 3,50 €.

Otepää Gümnaasiumi õpetaja
TIIE JAANISTE – meistrimees,
tantsutüdruk, kirjaneitsi
5. oktoobril tähistatakse traditsiooniliselt
õpetajate päeva. Sel puhul püütakse ehk
tavalisest rohkem märgata pedagoogi, keda
varasemal ajal õigusega nimetati „maa soolaks“. Koolides saavad vanimad õpilased
proovida tunniandmist ja päris-pedagoogid
saadetakse teadmisi koguma oma tavatööpõllult kaugemale.
Ühele õpetajale on see päev tavalisest tähendusrikkam, sest ikka on keegi, kes just
möödunud aasta jooksul on millegi erilisega silma paistnud. Otepää Gümnaasiumis
on selleks klassiõpetaja Tiie Jaaniste.
Õpetaja Tiie pole vaid õpetaja oma 2.
klassi lastele, vaid ka eelkooliõpetaja alles
kooliks valmistujaile. Ta on ühendanud
oma hobi – meisterdamise – osavalt põhitööga. Nimelt on tema käe all meisterdamise ringis saanud käsitööpisiku väga paljud
lapsed, sealhulgas põhikooliealisedki. Kirglikust huvist kõikvõimaliku meisterdamise
vastu nägid Tiie Jaanistel selle aasta algul
trükivalgust 2 käsiraamatut: „Häid mõtteid

J

talviseks meisterdamiseks“ ja „Häid mõtteid
kevadiseks meisterdamiseks“. Loodushuvi
on omakorda kannustanud teda juhendama
kooli loodusringi ning koos õpilastega osalema vabariiklikus projektis „Tere, kevad!“
Sellest aastast kuulub ta Valgamaa esindajana Eesti Klassiõpetajate Liitu. Lisaks eelnimetatuile on Tiie lahutamatuks kaaslaseks
olnud rahvatants, mida viljelenud segarühmas Nuustaku, aga varasemal ajal õpetanud
ka oma õpilastele.
Õpetaja Tiie käealused saavad edukalt
hakkama järgmistes kooliastmetes ning tähelepanuväärne on seegi, et juba esimese klassi õpilastega osales ta edukalt eelmise sügise joonistusvõistlusel „Valge kassi
aasta“. Üks tema endistest õpilastest võttis
oma klassijuhataja iseloomustuse lühidalt
kokku: „Ta on lihtsalt hea õpetaja.“
Otepää Gümnaasiumi juhtkonna ja ametiühingu
mõtted koondas MARIKA PAAVO

Otepää Gümnaasium asus reipalt
koolipinki

uba teist kooliaastat alustab Otepää Gümnaasium üle-eestilise spordipäevaga „Reipalt koolipinki“, kus õpilased saavad enda
võimeid proovile panna mitmetel eri aladel
ning peaasi – koguda selle kaudu reipust kogu
kooliaastaks.
Klassidevahelised jõukatsumised toimusid väga põnevatel aladel: jalgpalli täpsuslöökides, korvpalli vabavisetes kolme
minuti jooksul, diskivisetes (lendava taldriku visked). Nimetatud alal paistis eriti silma
Genno Geven Luhtaru, saades ainukesena
täistabamuse. Veel tuli igal klassil panna
klotsidest kokku vastav kujund. Õpilastest
oli kõige kiirem Sandra Parve, kes ehitas
klotsidest kujundi 19 sekundiga. Ei puudunud ka traditsiooniline jooksuvõistlus ning

toredaks ja veidi ootamatuks kujunes nuputamisülesanne. Nimelt pidid õpilased vanas
lasketiirus arvama tiigi ümbermõõdu, mille
oli eelnevalt jalgrattaga ära mõõtnud õpetaja ja skaudijuht Peeter Mändla. Selgus, et
veekogu ümbermõõt on 316 meetrit. Kõige
täpsemini vastas 11. b klass, pakkudes vastuseks 315 meetrit.
Matkaraja lõpus tuli „kannatanule“ esmaabi osutada ja teda transportida. Selle
katse põhjal võib kindlalt väita, et oma kaaslasi me oskame hädas aidata.
Sellised sportlikud üritused soodustavad
kindlasti ka paremaid tulemusi igapäevases
õppetöös.
MERIT MÜÜR, Otepää Gümnaasiumi 7. a klass

Tore suvelõpp Saksamaal Tarpis
22. augustil sai grupp Otepää Gümnaasiumi õpilasi võimaluse minna suvevaheaja lõppu meeleolukaks muutma Saksamaale oma ammuste ja heade sõprade juurde.
Ühtlasi annab see ju hea võimaluse oma
saksa keele oskusi proovile panna. Bussisõidule Riiga järgnes lennureis Hamburgi. Sealses lennujaamas ootas meid juba
buss, millega sõitsime Tarpi.
Jõudnud sihtpunkti, tutvusime kõik oma
võõrustajate perekondadega, kelle juures
veetsime terve nädala. Teisel päeval käisime Glücksburgis purjelaevadega purjetamas, mis pakkus kõigile suurt huvi. Saime
ise purjeid ja maste oma kätega katsuda
ning hiljem järele proovida, kuidas need
asjad töötavad.
Kolmandal päeval tutvusime Tarpi kooliga ning osalesime õppetöös. Seejärel sõitsi-

me Põhjamere äärde tõusust ja mõõnast osa
saama. Matkasime paljajalu ehtsas mudas
ning uurisime, mis on peidus merepõhjas. Neljandal päeval käisime väikesel linnaekskursioonil martsipanilinnas Lübeckis.
Nägime oma silmaga ainulaadset Lübecki
väravat ning imeilusat vanalinna. Lõbutsesime ka suures ja uhkes Hansapargis. Laupäeva ja pühapäeva, nagu kombeks, sisustas iga
perekond meile ise. Pühapäevane ärasaatmispidu kujunes pisaraterohkeks lahkumiseks nii külalistele kui ka kostitajatele.
On tore, et omal ajal meie kooli õpetaja Maila Värgi alustatud sõprussuhted püsivad tänu saksa keele õpetaja Egle Tintsele
ja huvijuht Terje Aasarohule praeguseni.
ANNIKA TIIDEBERG, DAIRI LEHISTE, SANDRA
TARIKAS, KIRKE RUUVEN (OG 9.a klass)

Grupile alates 10-st inimesest 3 €, saatjatele tasuta. Soovitatav alates
kolmandast eluaastast. Info: 765 5212

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

28. septembril noortesaade OTEPÄÄ TV
II hooaeg alustab.
Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste.
Toimetaja Gertu Võsu.
Vaata saadet: www. noortekeskus.otepaa.ee

Õpilasliinid 2011/12
alates 12.09.2011

Õpilasliin nr 4
Peatus

Õpilasliin nr 1
Peatus

Aeg

Kannistiku
07.25
Sõjatamme
07.27
Aedlinn
07.29
Otepää Güm.(Hariduse tn.) 07.31
Otepää bussijaam
07.35
Aedlinn
07.38
Kannistiku
07.40
Pühajärve kool
07.45
Ilmjärve
07.54
Kalevi
07.56
Joosti tee
08.00
Tõutsi
08.02
Krupi
08.04
Kikka
08.06
Inni tee
08.11
Pühajärve kool
08.16

Õpilasliin nr 2
Peatus

Juusa
Männiku
Puuraku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa
Otepää Gümnaasium
Vidrike mõis
Nõude
Kassiratta
Luiga tee
Turu tee
Pühajärve kool

Peatus

Aeg

15.30
15.33
15.34
15.36
15.38
15.42
15.52
15.56
15.58
16.05
16.08
16.10
16.11
16.15
16.18
16.20
16.25
16.28
16.30
16.31
16.34
16.36
16.38
16.41
16.44
16.49
16.52

Aeg

07.23
07.25
07.26
07.28
07.30
07.31
07.33
07.37
07.42
07.45
07.50
08.00
08.05
08.08
08.12
08.13
08.16

Õpilasliin nr 3
Arula kauplus
Kuutsemäe tee
Arula motelli tee
Otepää Gümnaasium
Mõtsniku
Arula
Mägestiku tee
Äidu
Pühajärve kool
Harimäe rist
Mäe talutee
Kääriku
Pühajärve kool

Pühajärve kool
Turu tee
Luiga tee
Kassiratta
Nõude
Vidrike mõis
Otepää Gümnaasium
Pedajamäe
Kirikuküla
Otepää Gümnaasium
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Käpa
Kastolatsi
Majasoo
Otepää Gümnaasium
Juusa
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa

Aeg

07.23
07.26
07.28
07.41
07.47
07.49
07.54
07.56
08.06
08.12
08.13
08.14
08.18

Õpilasliin nr 5
Peatus

Otepää Gümnaasium
Aedlinn
Sõjatamme
Kannistiku
Pühajärve kool
Ilmjärve
Kalevi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Kikka
Inni tee
Pühajärve kool
Kannistiku
Aedlinn
Otepää bussijaam

Aeg

15.15
15.17
15.19
15.23
15.30
15.39
15.41
15.45
15.47
15.49
15.51
15.57
16.05
16.11
16.14
16.17

Õpilasliin nr 6
Peatus

Pühajärve kool
Kääriku
Mäe talutee
Harimäe rist
Pühajärve kool
Äidu
Mägestiku tee
Arula
Mõtsniku
Otepää Gümnaasium
Arula motell
Kuutsemäe tee

Aeg

15.30
15.35
15.36
15.37
15.43
15.53
15.55
15.59
16.01
16.10
16.23
16.25
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Tantsupäev Hellenurmes

AMETLIK INFO
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Palupera Vallavalitsuses
13.09.2011:
Rahuldati Ermo Kruuse taotlus muuta projekti „Päidla
küla puurkaevu rajamine ja veetorustiku uuendamine“
sisu järgnevalt – pikendati projekti lõppkuupäeva
19.detsembrini 2011 ja lugeda projekti tegevusteks järgnevad abikõlbulikud tegevused: puurkaevu rajamine
(maksumusega 12000 eurot), pumpamisseadmed (maksumusega 2000 eurot) ja trass (maksumusega 3482,90 eurot).
Projekti kogumaksumuseks jääb endiselt 17482,90 eurot.
Toetuse saajaga sõlmitakse vastav Toetuslepingu lisa.
Väljastati Männisalu OÜ-le teehoiuväliseks tegevuseks (raskeveokiga läbisõit metsamaterjali ladustamis-,
laadimis- ja väljaveotööde teostamiseks) luba Palupera
valla teeregistrisse kantud teel nr 5820012, nimetusega Suurfarm-Marusoo, Nõuni külas. Loas kajastuvad
Männisalu OÜ õigused ja kohustused ning luba kehtib
kuni 30.oktoobrini 2011. Ilmastiku olulisel muutumisel
teatab loa väljastaja erakorraliselt koheselt loa tingimuste
muutumisest.
Peeti võimalikuks jagada Nõuni külas Marusoo kinnistu kaheks eraldi kü-ks järgnevalt: 13,85 ha suurune
maatulundusmaa sihtotstarbega kü nimetuseks jääb
endiselt Marusoo ja 6,14 ha suurune maatulundusmaa
sihtotstarbega kü saab nime Tagametsa.
Väljastati kasutusluba MTÜ Perekeskus Valgus Metsas
poolt lammutatud elamu täielikule lammutustööle Rahu
kinnistul Palupera külas.
Anti kaks õppetoetust kesk-erihariduse omandajatele
a´ 40 eurot, üks toetus lapsele prillide ostuks 54,44 eurot
ja üks ühekordne toetus 20 eurot.
Määrati ühele sügava puudega isikule alates 1.10.2011
puudega inimese täiendav sotsiaaltoetus 25,56 eurot
kuus.
Q

Q

Q

Q

Q
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leme koos, et tantsust saaks rõõm ja rõõmust tants. Nagu üks suur pere, kes me
koos tähistasime taasiseseisvumispäeva
tantsu- ja lauluga Hellenurme Hooldekeskuses.
Soovisime rõõmustada ka hoolealuseid, kuna
arvame, et hooldekodu asukad vajavad lisaks
hooldusele ka eredamaid hetki rasketest tervisehädadest varjundatud argipäevadesse.
Meile endile tundub, et tantsides ja lauldes
teistele saame ise hea enesetunde ja hingerahu
oma südamesse. Samas ka külaliste südametesse, mis peegeldub alati nende rõõmsates nägudes.
Tundub, et oleme õnnelikud inimesed, kuna
usume, et suudame rõõmustada vaatajaid veel
pikki aastaid uute tantsude, laulude, näidenditega ja lahke naeratusega.
Oma osa andsid ilusa ürituse läbiviimiseks:
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp,

E

smaspäeval, 19. septembril allkirjastas 25
Elva puhkepiirkonna partnerit puhkepiirkonna turismi- ja puhkemajanduse ühise
arendustegevuse kokkuleppe.
Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamine on olnud ligi aasta kestev protsess, mille
valmimisse andis oma panuse 54 inimest erinevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Strateegia koostamisse oli kaasatud nii era- kui ka
avalik sektor. Strateegia koostamise protsessi
konsulteeris Rivo Noorkõiv OÜ-st Geomedia.
Põhieesmärk oli puhkepiirkonna üldiste eesmärkide seadistamine ja tulevikuplaanide seadmine. Lisaks oli turismistrateegia koostamise
üheks eesmärgiks puhkepiirkonnas tegutsevate
turismiettevõtjate koondamine ühiste eesmärki-

Q

de elluviimiseks ja ühise arendustegevuse kokkuleppe sõlmimine.
Kokkuleppe allkirjastamisel ütles ettevõtmise üks eestvedajaid Priit Kollist Waide motellist:
„Puhkepiirkonna turismistrateegia on valmis,
kuid üksnes dokument ise ei vii selles plaanitud tegevusi ellu. Meie ise oleme need, kellest oleneb, kas sellest dokumendist saab tegelikkus“.
Kokkuleppega ühinenud 25 partnerit nii ärikui kolmandast sektorist usuvad, et nende ühine
jõupingutus ja ühiselt võetud vastutus on see,
mis aitavad koos tulevikku vaadata.
Elva Puhkepiirkonna turismistrateegia valmimist rahastasid Leader Eesti programm ja Elva
puhkepiirkonna partnerid.

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus ootab oma
ühingu ametlikule logole kujunduskavandeid, mis on
originaallooming ja vastab autoriõigustele. Oktoobrikuu jooksul saada oma logokavand(id) nii värviliselt, kui must-valgena e-postile terje@palupera.ee.
Lisa oma rekvisiidid! Arvutiga loodud kavanditest
valitakse parim ja logo trükitakse siidile 105x105
lipuks. Parima logokavandi esitajale meene. Edaspidiselt kasutatakse logo ühingu reklaamimisel,
meenetel, trükistel jms (autori tasuta kasutamise
nõusolek oluline!)

Q

Q

Teksti kirjutas ELSA KOMLEVA

Logokonkurss

Q

15.09.2011:
Nimetati Palupera vallavalitsuse esindajaks MTÜ
Hellenurme Mõis eralasteaia nõukogus valla sotsiaalnõunik Heli Elbson.
20.09.2011:
Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Nõuni küla
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise – ehitustöö
osutaja hankimine“. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks
on pakkumuse kogumaksumus. Edukaks osutub madalaima kogumaksumusega (käibemaksuta) pakkumus.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Kinnitati riigihanke
dokumendid, moodustati hankekomisjon ja määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks vallavanem Terje Korss.
Riigihankest teavitatakse Riigihangete registris ja valla
koduleheküljel.

Palupera vald, lauluansambel Kõueõied ja tantsutrupid Hellenurmest: Muhedad, Hellesed,
Mathilded ja Marbellad, Nõunist Pääsusilmad
ja Oikuimarudad, Otepäält Tantsurõõm, Elvast
Seeniorid, Valgast Samira.
Ilusa kõnega esines meie vallavanem Terje
Korss ja solistina üllatas meid kõiki Rõngu kultuurimaja juhataja Mari-Liis. Ilusa isetegevuskavaga esinesid meile ka hooldekodu näitlejad.
Peojuhi Anita sõnad:
Inimese süda – see on muusika instrument,
kus
peituvad imelised viisid. Ta ootab aega, et olla
kuulatud.
See hetk saabub läbi armastuse, siis saab teada,
mis
muusikat sa kannad oma südames.

Elva puhkepiirkonna partnerid allkirjastasid
ühise arendustegevuse kokkuleppe puhkepiirkonna turismistrateegia elluviimiseks

Q

Q

Väljastati ehitusluba V.V-le Räbi külas Käo kinnistul asuva majandushoone rekonstrueerimiseks.
Kinnitati sõiduauto Nissan Primera müügi enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni
pakkumuste avamise protokoll ja otsustati lugeda
edukaks pakkumuseks T.K. pakkumus 630 eurot.
Pakkuja aga siiski loobus tehingust .
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kuus taotlust
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
augustist kuni 2012 aasta lõpuni.
Kinnitati septembrikuus 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.
Kinnitati septembrikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 512,33 eurot.
Anti kolm sünnipäevatoetust a´20 eurot 90.a. ja
vanemale eakale.
Q

Palupera Vallavolikogus
16. 09. 2011:
Kehtestati Palupera valla heakorraeeskiri.
Anti nõustuv seisukoht koostatavas Otepää looduspargi kaitse-eeskirjas Palupera valla munitsipaalomandisse kuuluva Koolimetsa kinnistu (26,91 ha) kuulumisse
Otepää looduspargi sihtkaitsevööndisse. Kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet. Sihtkaitsevööndeid on Otepää
looduspargis 23 ja Koolimetsa kinnistu kuulub neist
Tsorro sihtkaitsevööndisse, kuhu kuulub veel 11 kinnistut. Kaitseala kaitsekord sätestab kaitsealal lubatu (korilus, jahipidamine, kalapüük, sõidukiga sõitmine teedel) ja
keelatu (telkimine ja lõkke tegemine selleks tähistamata
kohtades jm). Osa piirangutest on vaid kaitseala valitseja
nõusolekul lubatud (kõlvikute ja sihtotstarbe muutmine,
maakorralduskava koostamine ja toimingud, planeeringute kehtestamine, projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmine veekogu rajamine jms). Sihtkaitsevööndid
moodustatakse metsaelupaikade kaitseks. Lisaks piiranguvööndid, mis moodustavad kaitseala osa, kus asuvad
väärtused, mis ei vaja looduskaitseseaduse kohast sihtkaitsevööndi režiimi.
Tehti muudatusi Palupera valla 2011 aasta eelarves.
Otsustati mitte muuta Palupera valla kehtivat
arengukava aastateks 2007-2015. Algatati Palupera
valla arengukava 2012 – 2025 koostamine ja moodustati
arengukava juhtrühm koosseisus – kõik Palupera vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, ametnikud, hallatavate
asutuste juhid, MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed esindaja, OÜ Palu-Teenus esindaja. Palupera Vallavalitsusel
korraldada algatatud arengukava projekti koostamine,
avalike arutelude läbiviimine.
Otsustati volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu
täitma korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega
seonduvaid haldusülesandeid. Korraldatud jäätmeveos on
Palupera vallas pikendatud AS Veolia Keskkonnateenused
volitusi, kuni uue jäätmevedaja selgumiseni, kuid mitte
hiljemaks, kui 31. detsembrini 2012. Seekord lähtutakse
korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimisel põhimõttest, mis käsitleb varasema kahe jäätmeveopiirkonna asemel Valgamaal ühe piirkonna moodustamist.

AMETLIK INFO

Nõunis tervitati sügist!
Kalendri järgi algas 23. septembril kell 12.04
sügis. Nii otsustasimegi meiegi pühapäeval
sügise saabumist tervitada. Päike oli meiega,
saime asfaldile joonistada oma sügisepildi.
Lisaks taevas säravale päikesele jäi meilt vastu
särama kuus väiksemat, aga sama sooja päikest.
Mõõtmise tulenusena joonistasid väikesed
tüdrukud Heleriin, Geiri ning Helen 5,48 m
pikkuse tüdruku, millele poisid vastasid 14,73 m
pikkuse poisiga. Loomulikult, poisid peavadki
pikemad ja tugevamad olema.
Pärast meisterdati värvilistest vahtralehtedest
roosikimp emmele kingituseks, maiustati magusate ahjuõunte ja veel magusama jäätisega ning
lipati rõõmsalt kodu poole.
Sügisetervitajad

Abiks kavandi koostajatele:
Mõtle märksõnadele, mis iseloomustab meie noortekeskust, räägib meie loo, koondab meie piirkonna.
Pane sümbolisse meie tegevusvaldkond vaimukalt, ainulaadselt, noortepäraselt.
Mis eristab meid teistest, paku meie sõnum
Logo on lihtne, üldistav, positiivne, ei riiva kellegi eetilisi
väärtusi.
Kasuta trükikõlbulikku vektorgraafikat (vectorfail+pdf
mõõtkavas 1:1, resolutsioon 100 – 150 dpi), CMYK (Pantone) värviruumi.
Piisab ühingu nimetusest Hellenurme noortekeskus kasutamisest eesti keeles.

Võitja peaks olema hiljem valmis konkursi korraldajatega koostöös võidutöös viimistlevaid muudatusi
tegema
ROHKELT INSPIRATSIOONI! Tutvumiseks meiega:
http://www.palupera.ee/content/blogcategory/84/
296/ ja vajadusel kohaliku omavalitsuse sümboolika:
http://www.palupera.ee/content/view/4/13/
Logolipu toetaja:

Q

Q

Palupera vallavalitsus avaldas 9. septembril
2011 Ametlikes Teadaannetes oma teate,
et 26.08.2011 korraldusega nr 148 on hõivanud ja arvele võtnud peremehetu varana
Palupera vallas Mäelooga külas Väike-Päiva
elamu ja kõrvalhoone.
Viimaseks teadaolevaks omanikuks oli
Hellenurme kolhoos. Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud hoonete peremehetuks
tunnistamise ja hõivamise kohta, esitada
kirjalikult vastuväited Palupera vallavalitsusele hiljemalt 9. novembril 2011.

Palupera Põhikooli
EELKOOL
alustab tööd 4. oktoobril 2011
kell 13.15 ruumis nr 73.
Õpetaja Relika Kalbus

OTSITAKSE MAJAHOIDJAT
Palupera Vallavalitsus ootab oma kollektiivi
töökat majahoidjat.
Töö sisu – Hellenurme kultuurimaja ja kontori
ruumide koristamine, kütmine (4 ahju) ja territooriumi hooldus (puud riita, trimmerdamine,
lilled, lumelükkamine) ja pisiremonttööd.
Pakume miinimumpalka.
Info tel 767 9502 ja vallamajast kuni
5. oktoobrini 2011.

Taskukohane sügiskaup
10. oktoobril kell 12–16 Hellenurme kultuurimaja saalis müügis põhiliselt Austriast pärit
kasutatud ja uued riided kõigile – fliisid, vaba
aja dressid, jalanõud lastele, kampsunid, joped.
Hinnad 0,10 eurost kuni uus kaup 5 euroni.
Samas võimalik osta sõbrale ka eriline kingitus,
ehteid, üllatusi!

PROJEKTID
Palupera mõisakooli ajaloonäituse ja
voldikute kujundamine ja väljatrükk
Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Toetaja – Kultuuriministeerium, mõisakoolide
riiklik programm.
Toetus – programmist eraldati 620 eurot Palupera mõisa ajalugu tutvustava 6 stendi (1000x2000
mm) ja 200 voldik-kalendri 2012 koostamiseks.
Ajalooarhiiv koostas arhiivi allikatel ja digiteeris
vajalikud ajaloomaterjalid samuti Kultuuriministeeriumi toetusel. Stendid ja kalendrid kujundas
Evelyn Uuemaa ning aerofotod tegi OÜ HellNet
mitterahalise panusena, kingituseks mõisakoolile. Omaosalus 258 eurot. Stendid on üleval
Palupera mõisakoolis alates 17.septembrist 2011,
kooli 235.aastapäevale pühendatud juubeliüritusest. Põnevat avastamist õppematerjalidelt!
Projekti kestus – juuni – september 2011.

30. september 2011

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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n üritusi, mis toimuvad igal aastal. Ja iga
ilmaga. Valga Päästeteenistus kutsus 7.
septembril kõiki Valgamaa koole ja lasteaedu endale külla.
Puka päästekomandos võtsid Aakre lasteaiaja koolilapsi vastu Kaupo Kõivuste ja Kaido
Raamets. Nad näitasid autosid, päästja varustust, rääkisid erialatreeningutest ja eriolukordadest. Pikem jutt tuli suitsuanduri vajalikkusest ja selle paigaldamisest kodudesse. Lapsed
teadsid hästi, kus asub nende kodus suitsuandur. Siis lubasid päästjad lastel suurde autosse
ronida. Seda polnud poistele kaks korda vaja
ütelda! Kuid ega tüdrukudki ja õpetaja Merle
maha jäänud. Saime kuulda ka sireeni ja kontrollkutsungit staabist. Kõik toimus nii, nagu
päästjate igapäevatöös. Loodame, et õnnetusi
juhtub iga aastaga vähem kui me ise ka hoolikad oleme.
Soovime päästjatele jõudu nende raskes
töös!
Õpetaja LIINA LAASER

Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon
sisaldab järgmisi andmeid:
1.Ametisiku ees- ja perekonnanimi; 2.Ametikoht;
3.Asutus (tööandja); 4.Ametipalga aste ja ametipalk;
5.Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni
ka ehitised ja nende osad, kinnistu nr); 6.riiklikku
registrisse kantud sõidukid; 7.Aktsiad ja muud väärtpaberid; 8.Pangaarved; 9.Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele kui võla suurus ületab eelmise
kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal palka
ei maksta;10.Muud varalised kohustused, mille suurus
ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni,
kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11.Muud regulaarsed tulud; 12.Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

1.Ilme Hõbemägi 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaad Pärnu maakonnas Varbla vallas, kinnistu nr-d 2950006/29500
ja 3984406; 6. Sõiduautod Ford Fiesta ja Ford
Mondeo ja omavalmistatud sõudepaat (abikaasade
ühisomandis) 7. Ei ole 8. Swedbank arvelduskonto;
9. Ei ole 10. Ei ole 11. Aakre Lasteaed-Algkooli direktori töötasu, vallavolikogu ja komisjonide tööst
osavõtu eest hüvitis, käsunduslepingu tasu - Tallinna Haridusamet, 12. 21.04.2011
2.Kalev Kiisler 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Tammemäe IV kinnistu
Komsi külas (955740/9557, abikaasade ühisvara) 6.
Sõiduautod Toyota Corolla ja Mazda 6 (abikaasade
ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto 9. ei
ole 10. ei ole 11. Töötasu Puka Keskkoolist ja hüvitis
volikogu töö eest, pension 12. 29.04.2011
3.Kalle Põldmägi 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. puudub 6. Sõiduauto Toyota
Avensis ja traktor T-25 7. AS Valmap Grupp 8. SEB
ja Swedbank arvelduskontod 9. ei ole 10. ei ole 11.

AMETLIK INFO
LIINA LAASER
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Aakre lapsed käisid Puka päästekomandos

Puka Vallavolikogus
15. septembril 2011
Kinnitati Puka valla esimene lisaeelarve. Üksikisiku
tulumaksu laekumisest võeti tuludena arvele 15 442.08
eurot ning kanti kuludesse Aakre rahvamaja katuse
rekonstrueerimiseks.
Toimus arutelu Puka Vallavolikogu alatiste komisjonide liitmiseks. Hääletamisel ei saanud nimetatud
küsimus häälteenamust.
Valiti eelarvekomisjoni uueks esimeheks volikogu liige
Ilme Hõbemägi.
Puka valla põhimäärusesse muudatuste sisseviimiseks kinnitati komisjon koosseisus Andrus Looskari
(esimees), Ilme Hõbemägi, Maiu Püüa, Irja Sõnum,
Kalev Kiisler.
Q

Q

Q

Q

Puka Vallavalitsuses
Päästja Kaupo Kõivuste lastele suitsuandurist rääkimas.

Q

2011. aasta Puka vallavolikogu liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonide
avalikustamine
Töötasu AS-ist Valmap Grupp ja hüvitis volikogu töö
eest 12. 20.04.2011
4.Andrus Looskari 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomandid üks Puka vallas
Aakre külas (2186440) ja üks Tallinnas (12303301),
elamumaad (3 kinnistut 1792540, 2000940, 2197140)
Puka vallas Aakres ja Nõos (1 kinnistu 1434004),
tulundusmaad (3 kinnistut 2439340, 2290440,
2492040) ja transpordimaa (2492140) Aakre külas.
6. ei ole 7. Balti Kliima OÜ, Coolest OÜ, Swedbank
AS pensionifond K4 8. Swedbank arvelduskonto
ja kogumispensioni konto 9. Swedbank AS eluasemelaen 10. Swedbank eluaseme hüpoteek 11. Balti
Kliima OÜ tegevjuhi töötasu, hüvitis volikogu töö
eest 12. 28.04.2011
5.Velvo Mõttus 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogu
töö eest, töötasu põhitöökohal. 12. 29.04.2011
6.Jaanis Veskimets 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. sõiduautod BMW
318 I ja Audi 80, ratastraktor MTZ-82 7. ei ole 8.
Swedbank arvelduskonto, krediit 9. ei ole 10. ei ole
11. töötasu AS-ist Kiilung, hüvitis volikogu töö eest
12. 26.04.2011
7.Kajar Tilga 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Puka vallas Kolli külas
(249840/2498, abikaasade ühisvara) 6. sõiduautod
Ford Escort Turnier ja Hunday Getz (abikaasade

augustis ja septembris:
Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
poolt AS-le Veolia Keskkonnateenused jäätmeloa pikendamisega Valgamaa II jäätmeveopiirkonnas korraldatud
jäätmeveoks; CRONIMET Eesti Metall OÜ jäätmeloa L.JÄ.
VA-195293 muutmisega seoses jäätmeliikide ja –koguste
muutmisega ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamisega.
Maksti toimetulekutoetust augustis kuuele ja septembris neljale taotlejale, matusetoetust viiele (a’ 63,91)
sünnitoetust ühele 319,56 eurot ja ühekordset toetust
kuuele isikule kokku 263 eurot.
Lõpetati hooldus kahel puudega isikul
Nõustuti kasutusloa väljastamisega: OÜ-le Jaotusvõrk
Palu kinnistu liitumisel elektrivõrguga.
Anti nõusolek Riigimetsa Majandamise Keskusele
vee erikasutuseks Saeveski paisjärvele, mis asub Soontaga
ojal ca 1,2 km Väike-Emajõe suublast ülesvoolu (katastritunnus 60802:001:0314) .
Nõustuti Prange külas asuva Lepasaare 2 katastriüksuse jagamisega kolmeks – Saarelepa, sihtotstarbega
elamumaa; Lepapõllu ja Lepametsa, sihtotstarbega
maatulundusmaad; Komsi külas asuva Küüni-töökoja
katastriüksuse jagamisega kaheks – Küüni ja Töökoja,
sihtotstarbega tootmismaad;
Väljastati ehitusluba Rebaste külas Villemani kinnistu omanikule elamu rekonstrueerimiseks ja projekteerimistingimused paistiigi taastamiseks;
Toetati küla seltsilise tegevuse arendamise raames
MTÜ Kodupaiga Külaseltsi 3142.- ja MTÜ Puka Kooli
Vilistlaskogu 3478.- euroga.
Väljastati ehituluba Plika külas asuva Päästeameti
Puka depoo fassaadi renoveerimiseks;
Väljastati kirjalik nõusolek Komsi külas asuva Laose
kinnistu omanikule väikeehitise (sauna) ehitamiseks;
Puka Keskkoolile turvauste paigaldamiseks.

ühisvara) 7. ei ole 8. SEB arvelduskonto 9. ei ole 10.
ei ole 11. hüvitis volikogu liikme töö eest, töötasu
Driblet OÜ-st 12. 20.04.2011
8.Tiina Trees 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Puka alevikus Ääre
3, maatulundusmaad Komsi külas Ala-Venevere,
1779540/17795, Komsipõllu, 2095840, abikaasade ühisomandis 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto 9. ei ole 10. autoliising 11. Töötasu
Puka Lasteaia direktori ametikohalt, hüvitis volikogu
töö eest 12. 30.04.2011
9.Anu Uint 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. Puudub 5. ei ole 6. Sõiduauto Wolksvagen Passat (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu OÜ-lt
Laadi ja Kõrgesaar ja hüvitis volikogu töö eest 12.
29.04.2011
10.Avo Sarnit 1. volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. Puudub 5. ei ole 6. Audi 100, Ford Transit (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. SWEDBANK arvelduskonto 9. Swedbank, väikelaen 10. ei ole 11. hüvitis
volikogu töö eest, pension 12. 17.05.2011
11.Maiu Püüa 2. volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. Puudub 5. elamumaa Puka vallas Palamuste külas (1480140/14801) ja maatulundusmaa Palamuste
külas 6. Opel Vectra (abikaasade ühisvara) 7. ei ole
8. SEB arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis
volikogu töö eest, pension , töötasu põhitöökohal
12.28.04.2011
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Kutse

Aakre koolipere sõitis lodjaga Võrtsjärvel

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

K

1. oktoobril 2011.a.
Registreerimine koolimajas alates kell 10.30
(avatud näitused, pakume kerget einet).
Aktus spordisaalis kell 13.00
Järgneb koosviibimine (pildistamine,
meenutused, tants omakülamehe
Evald Raidma ansambli MELODY
saatel, avatud kohvik) koolimajas.
Osavõtutasu 10 EUR, tasumine kohapeal.

Info ja osalemisest teatamine tel 769
3386, e-post: aakre@hot.ee või
kohapeal Aakre sjk 67212 Valgamaa.

Teade
LIINA LAASER

ui saime teada meid ees ootavast lodjasõidust, olime kõik elevil. Paljudel tekkis küsimusi lodja suuruse ja kõikumise kohta.
Kas keegi lastest on enne lodjaga sõitnud? Tuli
välja, et neljanda klassi poiss Robin on, aga ainult
kuival maal. Kuis nii? Nimelt toimus paar aastat
tagasi Võrtsjärve joonistusvõistluse autasustamine lodjal, mis seisis tookord Tartus Raekoja
platsil.
27. septembri hommikul astusime kogu
koolipere ja koolieelikutega maailma ainsa
lodja „Jõmmu“ pardale. Pikasillas võtsid meid
vastu tossav korsten, mõnus tõrvalõhn ja sõbralik lodjarahvas eesotsas giid Aire Orulaga. Madrus Talvi Põldma päästis köied lahti ja
kapten Erkki Tammaru asus tüüri. Algas sõit
Võrtsjärve suunas. Aire Orula tegi lühikese
ülevaate Eesti laevandusest ja umbes 700 aasta
taha ulatuvast lotjade ajaloost. Lodjad olid siis
kaks korda suuremad, vedasid kaupa ja liikusid
põhiliselt purjede abil. Lodi „Jõmmu“ ehitust
alustas Emajõe Lodjaselts 2002. aastal ning 1,5
aasta pärast lasti ta vette. Erinevalt oma eelkäijatest veab tänapäevast lotja mootor ning
teda kasutatakse lõbusõitudeks, üritusteks ning
ajaloo ja looduse tutvustamiseks. Põhiliselt liigutakse Eesti sisevetel (jõgedel-järvedel), kuid
ära on käidud ka Stockholmis ja Novgorodis.
Tutvusime ka Võrtsjärve taimestiku ja linnustikuga ning kes hästi kuulas sai aimu Võrtsjärve tekkeloostki. Lapsed tundsid kaugelt Voo-

8. oktoobril algusega kell 8.00 toimub

Puka sügislaat rahvamaja pargis.

8. oktoobril algusega kell 20.00

remäe ära. Kuid vihmasabin ja vinge tuul peletas väiksemad reisisellid laevalaelt alla lodja
ruumikasse sisemusse, et pliidi ääres käsi soojendada. Lodja ehituses kasutatud ehe puit ja

sepis tekitasid mõnusa koduse tunde ja soovi
kunagi veel sõitma tulla.
Õpetaja LIINA LAASER

hooaja avapidu Puka rahvamajas.
Tantsuks mängib Raen Väikene.
Pääse 1 tund 3 EUR, hiljem 5 EUR.
Info tel 527 4812.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

6

SANGASTE

30. september 2011
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Käes on toimekad sügispäevad
Suvi möödus imeruttu, käes on kuldne sügis. Pisut sellest, mida põnevat teeme ja mis veel ees seisab.
Oktoober on ju valla sünnipäevakuu ja üritusi on
rohkesti, millest soovitan kindlasti osa võtta. Oktoobri
lõpus on kavas näitus esemetest-asjadest 20-ne aasta
tagant. Kui kellelgi on alles asju tollest ajast, palun tooge
need näitusele – on ju päris põnev vaadata, mis oli siis.
Esemed tooge Merle Tombaku kätte.
Oktoobris alustab Piia Künnapuu võimlemistunde
eakatele, teretulnud on muidugi kõik huvilised. Esimene
kokkusaamine on kolmapäeval, 5. oktoobril kell 13.00
Sangaste Seltsimajas, osalustasu kokkuleppel.
Novembris on kavas järjekordselt põnev reis sõnas ja
pildis Aafrikasse. See toimub mingil neljapäeval. Jälgige
reklaami, sest kuupäev selgub veidi hiljem.
Ja kätte jõuabki detsember jõulupeoga. Tänavune
jõulupidu toimub SANGASTE SELTSIMAJAS 11. detsembril, nagu tavaks, algusega kell 12.00. Piletid maksavad
liikmetele 10 eurot ja teistele 12 eurot. Pidu tõotab tulla
rõõmus ja lustiline.
Veel üks probleem, millega juba praegu tegeleme,
on suvine ekskursioon. Kena oleks, kui järgmise aasta
alguseks oleks enam-vähem teada, kes soovivad sõita
kolmepäevasele reisile Soome. Kui meie eakatest 45 inimest kokku ei saa, siis võtaksime ka teisi või isegi mõnest
teisest pensionäride ühendusest lisa. Sõiduks hakkame
juba raha koguma, kasvõi 20 eurot võiks iga kuu kõrvale
panna, siis pole pärast probleemi.
Toredat sügist ja peatse kohtumiseni meie üritustel!
LEA KORBUN

Ootame eakaid võimlema!
Esimene kokkusaamine 5. oktoobril kell 13.00
Sangaste seltsimajas.
Juhendajaks Piia Künnapuu

Sangaste vald tähistab oma juubelit
mitmel erineval moel
Sangaste vallale anti omavalitsuslik
staatus 10. oktoobril 1991. Seda
tõendab Arnold Rüütli allkirjaga
tõend, mis seisab Sangaste vallamajas volikogu ruumis.
JUUBELIÜRITUSTEST
Ettevalmistused käivad juba pikemat aega, et
oktoobris saaks valla juubelit vääriliselt tähistada. Juubeliks on valminud imeilus Sangaste valla laul, mille teksti kirjutas Leelo Tungal
ja meloodia Piret Rips-Laul. Sangaste laul –
„Ootab omi ja rändajaid Sangaste” esmaettekandmine toimub
1. oktoobril algusega 17.00 Sangaste kirikus.
Selle kannavad ette Birgit Varjun, Uku Suviste, segakoor Hilaro ja Keeni Põhikooli mudilaskoor. Lisaks kõlab koori esituses Piret Ripsi
looming ja solistid laulavad armastatud Eesti
heliloojate loomingut.
8. oktoobril toimub Keeni Põhikoolis väitlusring noorte ja valla võimuesindajate vahel.
Üritus peaks päädima võrkpallivõistlusega
„Noored versus võim” Keeni Põhikooli võimlas. Sel päeval tutvustab oma tegevusi MTÜ
Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
20. oktoobril on meile külla tulemas Ivo
Linna ja Antti Kammiste. Tegemist on õhtuga,
kus saab nautida head veini, hõrke suupisteid
ja suurepärast muusikat. Gurmaanide õhtu

Naisrahvatantsurühm Tanuke ootab oma ridadesse

uusi tantsijaid.

Küsi julgelt infot juhednaja Hiie Vähi käest.

saab teoks koostöös Kiisatamme Kultuuritaluga. Kohale on tulemas veinide maaletooja Avallone, kes pakub degusteerimiseks erinevaid veine ning teeb väikese veiniteemalise
koolituse. Rukkiteemalised suupisted valmivad selleks õhtuks koostöös Sangaste Rukki
Maja ja MTÜ Kodukant Sangastega.
28. oktoober on pühendatud tähtsündmusele. Päeval toimub konverents, milleks materjale koguvad ja ettekanded koostavad Keeni
Põhikooli õpetajad ja õpilased. Kuuleme lugusid meie endistest vallajuhtidest ja ettevõtetest, kes tegutsevad Eesti Vabariigi algusajast.
Sel päeval tulevad meile külla ka endised vallajuhid.
Õhtul on seltsimajas pidulik kontsertaktus,
kus toimub valla harrastuskunstnikest ja -luuletajatest valminud kogumiku esitlus. Kogumikku aitasid koostada Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid koos õppejõud Jaanus Eensaluga. Samuti toimub sel õhtul digipildivõistluse
võitjate auhindamine. Parimatest fotodest on
plaan valmistada 2012. aasta kalender. Kõik
kes soovivad, saavad parimatele fotodele oma
hääle anda valla kodulehel. Kontserdil astub
sünnipäeva puhul üles Arsise kellade ansamblist välja kasvanud Tartu Kellade Ansambel.
Juubelikuu saab olema sündmusterohke
oma eripalgeliste ettevõtmistega. Olete oodatud osalema ja kaasa lööma!
Täpsem info on Sangaste valla kodulehel.
MERLE TOMBAK

Sangaste vallale anti omavalitsuslik staatus 10. oktoobril 1991. Seega on meie kallis vald
tänaseks uue Eesti ajastul saanud 20-aastaseks, mis inimese elukaarega võrreldes tähendaks
jätkuvat noorusaega ja tõelise iseseisvumise ja ise hakkamasaamise ajastu algust.
Kutsume kõiki Sangaste vallaga praegu ja kunagi seotud inimesi ning kõiki meie sõpru osalema
tähtpäeva ürituste sarjal, mis saavad suurema avapaugu juba
1. oktoobril Sangaste kirikus toimuva unikaalse kontserdiga.
Olgu kõik piduüritused tänutäheks kõigile, kes meie valla säilimises, arenemises ja kasvamises
osalised on olnud. Ühtviisi tänatud olgu need, kellele Sangaste vald on või on olnud kodukohaks, töökohaks või ettevõtluse edendamiseks ja ka need, kes on vallaelu juhtimises ning
korraldamises osalenud ja kõik, kes kogukonna hinge ärksana aidanud hoida.
Palju õnne meile kõigile Sangaste valla 20. sünnipäeva puhul!

E

G O U R M E T N E L JA PÄ E V

20. oktoobril
kell 19.00
Sangaste seltsimajas

IVO LINNA &
ANTTI KAMMISTE

tuste läbiviimine perioodil 2011/2012. Tegevusi
rahastatakse 100-protsendiliselt, seega lisakulutusi noortel ega omavalitsusel teha ei tule.
Sangaste noortele hakatakse läbi viima jalgpallitreeninguid, tööelu tutvustamine viib nad
erinevatesse Eesti ettevõtetesse nagu kommivabrik Kalev, Rõngu Mahl, Tartu Vangla,
teaduskeskus AHHAA jt. Ametite tutvustamine viib noori kokku erinevate ametite esindajatega. Kõik planeeritud tegevused on noorte
oma soovi põhjal pakkumusse lisatud.
Pakkumust rahastab Euroopa Sotsiaalfond
riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine“ raames.
Noorsootöötaja DEA MARGUS

Head lauluhuvilised
Kristina Minajev ootab
huvilisi

SOLISTIDERINGI

Esimene selle hooaja kohtumine esmaspäeval
3. oktoobril
kell 16.30-18.00.
18.30-20.00 segaansambel,
kuhu ootame väga kõiki
lauluhuvilisi
Lisainfo Merle Tombak

Avallone veinide tutvustus
Sangaste lossi ja Rukki Maja köök
Piletid hinnaga 10 € müügil Sangaste vallamajas,
Piletilevis ja kohapeal 12€
Korraldab MTÜ Kiisatamme Kultuuritalu
Sangaste Vallavalitsus

Alustame kõhutantsukursusega
Esimene kokkusaamine 9. oktoobril kell 14.00
Sangaste seltsimajas. Juhendajaks Riina Kikas
(endine Schotter). Lisainfo telefonil 5647 2632.

Alustame taas väikekandle
õpitubadega

Lauluhuviline mees ja naine!
Soov on ühendada jõud ja kokku panna Urvaste
ja Sangaste valla segaansambel. Urvastes on
ansambel tegutsenud kaks aastat, kuid soovitakse liikmeid juurde võtta. Juhendajaks meie
oma valla inimene Kristina Minajev. Alustame
proovidega oktoobris. Jälgige reklaami!
Küsi lisainfot telefonil 5647 2632.

Väitlusring Keeni koolis

Sangaste vallavalitsus

Sangaste noortel suuremad võimalused
esti Avatud Noortekeskuste Ühendus
andis võimaluse teha pakkumusi ja osaleda konkursil “Noorte konkurentsivõime
suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste“.
Toetust taotles neli Valgamaa noortekeskust, nende hulgas ka MTÜ Sangaste Valla
Avatud Noortekeskus.
Sangaste Valla Avatud Noortekeskus on
üks 50-st noortekeskusest, kes võivad hakata
plaanitud tegevusi ellu viima. Nende ülesandeks on noortele huvitegevuse korraldamine,
tööelu ja ametite tutvustamine, noorte omaalgatuse arendamine, erinevate ürituste ja kooli-

Folklooriansambel Kelu (Kask) tegutseb
Mordva Riikliku Ülikooli juures. Repertuaaris on
traditsiooniline ersa ja mokša rahvamuusika,
tantsud ja kombetalitused.
Mordvalased külastavad Keeni ja Tsirguliina
kooli.
18. oktoobril algusega 19.00 on kohtumisõhtu kohalike kollektiividega Sangaste seltsimajas.

Ootame huvilisi reedel, 7. oktoobril kell 14.30
Sangaste seltsimajja.
Juhendaja Koidu Ahk.

PALJU ÕNNE – SANGASTE VALD 20!

Sangaste volikogu

Valga maakonna hõimupäev
toimub Sangastes, külla tulevad MORDVALASED

Tulge verd
loovutama!
Tartu Verekeskus on
Sangaste seltsimajas
4. oktoobril
kell 9.30-11.30.

8. oktoobril algusega 14.00 toimub Keeni
Põhikoolis väitlusring noorte ja valla võimuesindajate vahel. Üritus peaks päädima võrkpallivõistlusega (4meest+2naist) „Noored versus
võim” Keeni Põhikooli võimlas.
Sel päeval tutvustab oma tegemisi MTÜ
Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing. Sööme
ühiselt sünnipäevatorti.

Sangaste noortekeskuses on
avatud jõusaal
Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse treeningsaal on avatud alates juulist noortekeskuse ruumides kõikidele vanuses 14+. Alla
14-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada
ilma atesteeritud juhendaja järelvalveta.
Treeningsaali saab kasutada selleks ettenähtud päevadel ja kellaaegadel. Naised:
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella
19.00-22.00. Mehed: teisipäeviti, neljapäeviti
ja laupäeviti kella 19.00-22.00.
Lisainfo: Rait Elvet, 5664 8555

Keeni Noortekeskus ootab
raamatuid ja mänguasju
Kui sul seisab kodus raamatuid, mida sa ei
loe, või on sul kuskil kastides mänguasju,
millega keegi enam ei mängi, siis too see
meie noortekeskusesse.
Noortekeskuse mängu- ja raamatunurk
ootab laste-, jutu- või pildiraamatuid, lauamänge, legosid, kaisukarusid, autosid jms.
Kui sul on midagi neist ära anda, võid selle
tuua meie noortekeskusesse või vajadusel
tuleme ka ise järele.
Kontaktnumber: 5664 8555

TEADE
Soov on Sangastesse luua Naiskodukaitse
jaoskond, huvilised võivad kontakteeruda
Tatjana Laadiga telefonil 516 4142 või Nadežda
Alliksaarega telefonil 5664 07788.
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KUULUTUSED
KUULUTUSED

MÖÖBEL
OÜ EESTI-WEST

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

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

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

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.

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500

saunad, suvilad, elumajad.

Otepää Gold Optika kutsub Teid
silmadekontrollile, prillide ja
kontaktläätsede määramisele.

Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.

Parmet AS pakub tööd metallitööpinkide töölistele. Lisainfo: väljaõpe
kohapeal, töökoht asub Otepääl. CV
saata e-kirjaga parmet@parmet.ee.
Kontakttelefon: 7660 044
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Silmaarsti vastuvõtud igal teisipäeval – 4., 11., 18., 25. oktoobril.
Asume Otepää Kaubanduskesuses tel. 7670 381
Palju prilliraame 1 EUR
Kontaktläätsed alates 0,68 EUR tk.
Kliendikaart 0 EUR
NB! Väga kvaliteetsed prilliraamid DKNY, Donna Karan, jpt.koos peegeldusvastase
kattega klaasidega ainult 49 eurot!!
Uuele läätsekandjale esimene läätsepaar 50% soodsam.

DSAIMAD HINNAD.
GOLD OPTIKA PRILLIPOODIDES EESTI SOO
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule, silmade kontrollile, prillide ja
kontaktläätsede määramisele tel. 7670 381.

Otepää GOLD OPTIKA on avatud E-R 9.00-18.00, L 9.00-16.00.
JUBA 14 AASTAT

INGLISE KEELE ÕPET

Küttepuude saagimine-lõhkumine
halumasinaga Teie koduõuel. Tel 525
7628

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTSILT!

Pühajärve Haridusselts ja
õpetaja Ene Kelder kutsuvad
õppima inglise keelt!
Ootame kõiki huvilisi, nii
algajaid kui edasijõudnuid!

Müüa klaaspurke 0,2 - 10 l. Tel õhtuti
518 7873
Noorpere soovib üürida 3-toalist korterit Otepääl. Helistada tel. 5697 8992

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

KUULUTUSED
Müüa kinnistud:JÕEPOOLITAJA
72401:003:1154 14.18 ha – City24
ID: 960692

Soovime osta põllu- ja rohumaad,
pakkuda võib ka võsastunud ja PRIA
toetusteta alasid. Tel 56 994 914

UMBLEJA 72402:003:1390 16.38
ha – City24 ID: 960700

Soovin üürida Otepääl 2- või 3-toalist
korterit. Tel. 5346 9155.

Võru kalapoe kauplusauto jälle
igal neljapäeval alates 06.10. Otepääl – 12.00, Nõunis – 14.00, Sihval – 15.00. Tel. 5297 033

Toitlustusasutus pakub tööd klienditeenindajale. Helista 5667 5535.
Vajatakse kogemustega toolide viimistlejat. Palume töövestlusele tulla
Keeni küla Sangaste vald Valgamaa.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Otsin lapsehoidjat aastasele poisile. Tel 557 2203

OMANIKU JÄRELVALVE

506 7848
08.08.1924-07.09.2011

OLEV NEEMESTE
23.08.1920-16.09.2011

LINDA ALVERE

02.04.1939-25.09.2011

ehitusest@gmail.com

ÜLLE MÄGI

Mälestame head naabrinaist ja
avaldame kaastunnet poegadele
peredega

ENDLA JÜRISSAARE
surma puhul.

Perekond Ruukel

Kursus avatakse, kui on
vähemalt 10 osavõtjat.

Pühajärve Haridusselts
http://rahvakool.page.tl/,
Ene Kelder +372522 8000

MAIMU ILVES

06.10.1923-22.09.2011

01.07.1932-19.08.2011

surma puhul.

Aime, Marek, Katrin, Kristjan,
Kaire ja Ilme.

RICHARD VÕSU

14.02.1924-05.09.2011

Siiras ja südamlik kaastunne Mati
Jürisaarele perega kalli ema,
vanaema

ENDLA JÜRISSAAR
kaotuse puhul.

KÜ Kannistiku4 maja elanikud.

Sinu elutee õnnetult otsa sai
üks koduke jälle tühjaks jäi.

MADIS MALS

14.02.1949-05.09.2011
Meie sügav kaastunne kõigile
sugulastele ja sõpradele.

Tunneme kaasa Estrile kalli ema

Maret, Jaan ja Veiko perega

kaotuse puhul.
Otepää Muusikakooli kolleegid
Külli, Lii, Peep, Anneli, Merike,
Arno, Eve, Varju, Anne, Imbi

Südamlik kaastunne Ester
Villemsonile

EMA

surma puhul.

kaotuse puhul.

OÜ Karni-Voori kollektiiv

Eha ja Maire

Südamlik kaastunne Agnesele
lastega abikaasa ja isa

Südamlik kaastunne Ester
Villemsoni perele kalli ema

ALFRED VEEMEHE

MAIMU ILVESE

Lauluansambel ”Kõueõied”

Mälestavad naabrid A.Ladva,
R.Ladva, Oja ja Siimann.

kaotuse puhul.

31.07.1929-07.09.2011

Soe sügistuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda…

Mälestama kauaaegset abivalmis
töötajat

ALFRED VEEMEEST.

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Palupera Vallavalitsus

MAIMU ILVESE

Kesk sügistuultekulda Sul minna tuli –
sinna, kus helgem ja parem...

Mälestame sõbralikku ja abivalmis
töömeest

ALFRED VEEMEEST

Südamlik kaastunne Ingele ema

HELJU-HELENE ILJA

Maarek perega!
Siiras kaastunne kalli ema, ämma,
vanaema

MIHKEL KIKAS

LINDA SAARE
21.02.1959-19.08.2011

Tunnid hakkavad toimuma
esmaspäeviti, perioodil
03.10-19.12.2011.

ASTA MÖLDERI

Üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega korter. Pühajärve külas.
Kannistiku. Tel: 5347 1179

EhitusEST OÜ
ENDLA JÜRISSAAR

Kursuse tasu: 40 EUR.
ESIMENE TUND ON TASUTA!

Palveränduri kasutatud kaupade
pood (Pärna 15) taasavatud alates
1. oktoobrist. K,N 14-18, R,L 11-15

LÄÄTSEMÄE 72402:003:1600
27.85 ha – City24 ID: 960701

Lp. talunikud, firmad ja eraisikud.
Lõikan teie vanaraua ja teostan
veo. Tel 5235 509

ESIMENE TUND TOIMUB
3. oktoobril kell 18.00
PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS

Ootame tööle Maxima Eesti OÜ
kauplusse kassapidajad, müüjaid. Saada CV aadressile svetlana.
grasman@maxima.ee, tel. 602 3116

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Teile, Agnes, Age
ja Ain perega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa ootamatu kaotuse puhul.
Relika ja Maie

Kallis isa, oled ikka me südame sees,
oled kevade kaunis öös
ja kõrgel linnutiivul
tuule puhangus tunneme Su puudutust,
linnulaulus kuuleme Su häält.

Armas

KALJU LADVA

02.10.1911 – 27.05.1990
mälestavad 100. sünniaastapäeval
lesk, pojad ja pojapojad peredega.

Mõnda kallist südant kaotasin,
mis järel nuttes leinasin,
aeg andis teised tagasi
ei ema südant – iialgi.

Südamlik kaastunne Maarekile
perega kalli

ema, vanaema
kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase II vahetus.

Elu on tundmatu tee
keegi ei tea kus lõpeb see…

Südamlik kaastunne Tiiu ja Malle
peredele kalli venna

MADIS MALS´a
kaotuse puhul.

Eve perega ja Koidula

Aeg annab teised tagasi
ei ema südant iialgi…

Mälestame head ja sõbralikku
naabrit

ENDLA JÜRISSAART

Avaldame kaastunnet Matile ja
Ennule peredega.
Vilma perega, Helju ja Aksel

Mälestame head ja sõbralikku
naabrit

ENDLA JÜRISSAART

Avaldame kaastunnet Matile ja
Ennule peredega.

Kallis Mati perega!
Tunneme Teile südamest kaasakalli ema, vanaema, ämma

ENDLA JÜRISSAARE
kaotuse puhul.

Peeter perega

Tiina, Alo, Kirsti, Fred

ALFRED VEEMEES

Avaldame kaastunnet Matile ja
Ennule

Avaldame kaastunnet Agnesele
abikaasa surma puhul.

EMA

surma puhul.

Tantsutrupp Marbella

Aivar ja Helin

Mälestame head naabrinaist
ja avaldame siirast kaastunnet
poegade peredele kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
kaotuse puhul.
Perekonnad Jõe, Tanni, Parm,
Miiu, Rein ja Tiiu.

ENDLA JÜRISSAAR

Elu on päike, mis
tõuseb ja loojub.
Elu on küünal, mis
särab ja kustub.

Janne ja Kaire peredega.
Südamlik kaastunne vanaema ja
vanavanaema

Inge perega.
Südamlik kaastunne ema,
vanaema ja ämma

Mälestan kallist onunaist

LINDA SAARE

LINDA SAARE
surma puhul.

Südamlik kaastunne Esteri ja
Valduri peredele.

Eve ja Ene peredega ning Koidula

Eve ja Ene peredega ning Koidula

Tiiu ja Aivo perega

kaotuse puhul.

ASTA MÖLDER

11.06.1947-25.09.2011
Mälestame.
Sügav kaastunne lähedastele.
Otepää Talunaiste Selts

MAIMU ILVEST

Mälestust sa kaunist väärid
väärid austust, sõnu häid
Mälestuste kauneid hetki
meile sinust meelde jäi.

ENN OTT

02.10.1934 - 03.06.2002
Kallist abikaasat, isa, vanaisa, äia, sugulast mälestavad
77. sünniaastapäeval Helju, Vilve, Kalju, Ave-Ly ,Margus.

MITMESUGUST
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www.silmabi.ee

Pimedaks jäämist saab vältida!
Silmaabi MTÜ kutsub Sind koostöös
Gold Optika Prillipoega
suurele silmarõhu mõõtmise
ja Glaukoomi ennetamise päevale.
Silmarõhu mõõtmine on vajalik
GLAUKOOMI e. ROHEKAE
avastamiseks.
Silmarõhu mõõtmine on soovitatav
alates 40-ndast eluaastast
üks kord aastas.
Registreeri ennast juba täna
Gold Optika Prillipoodides!

www.goldoptika.ee

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

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

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Marguse
Puhkekeskus
Otepääl

VÕTAB TÖÖLE

administraatorklienditeenindaja.
Kasuks tulevad töökus, keeled ja
hea suhtlemisoskus.
Palume saata CV meiliaadresssile
mirell@marguse.ee
Info Mirell Jakobson tel. +372
5561 3469 www.marguse.ee

Otepää AMS

SÜGISLAAT 8.oktoobril k.a. kell 9.00 – 15.00
Otepää AMS-i esisel platsil J.Hurda 5.
Müügil sügisannid, istikud jm.

Projekti „Ole kaasas“ raames toimuvad tasuta
arvutikursused Audentese SG Otepää filiaalis
algajate kursus 10. oktoobril kell 12.00 (arvuti ja
interneti algõpe);
edasijõudnute kursus 12.oktoobril kell 12.00 (internetikoolitus edasijõudnutele, ID-kaardi kasutamine).
Leia endale sobiv aeg ja registreeru tel. 6 180 180 või 5349 0493 või
www.olekaasas.ee
Toredat õppimist!

