
Ratastel diabeedibussis  on arsti vastuvõtt:
• tule ja hinda oma diabeediriski
• pea nõu diabeediõega
• saad end mõõta, kaaluda ja anda vereproovi, et saada 
selgust, kas on põhjust diabeedi pärast muretseda.

Diabeediõe ja arsti konsultatsioon on Sulle tasuta. Ära 
kaota aega! Võibolla pead midagi ette võtma.

Eestis elab 70 000 inimest, kes pole oma 
diabeeti teadvustanud. Sina kasuta võimalust!
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Valgamaa võimekaim omavalitsus 

Otepää vald on Eestis 16. kohal

Kohaliku omavalitsuse võime-
kuse indeksit koostatakse 
juba kolmandat korda. Indeks 

hõlmab perioodi 2007-2010. Võr-
relduna eelmiste aastatega on kohali-
ku omavalitsuse võimekuse kahe kom-
ponendi – kohaliku omavalitsuse or-
ganisatsioon ja kohaliku omavalitsuse 
finantsolukord – paremaks mõõtmi-
seks tehtud muudatusi. Uued arvutus-
ed sisaldavad ka kõigi eelnenud aastate 
kohta tehtud tagasiarvestusi.
   Käesoleva indeksi 2009. aasta uu-

ringute kohaselt (periood 2005-2008) 
oli Otepää vald võimekuse tabelis 
üldpingereas 22. kohal, 2010. aastal 
(periood 2006-2009) oli Otepää vald 
17. kohal, selle aasta uuringu põhjal 
on Otepää 16. kohal, olles sellega 

10. oktoobril tutvustati 
järjekordset Eesti kohaliku 
omavalitsuse üksuste või-
mekuse indeksi analüüsi. 
Selle põhjal on Otepää taas 
Valgamaa valdadest võime-
kaim.

Ilmus Valgamaa noorte-
lehe Tankla oktoobri-
kuu number

taas Valgamaa võimekaim vald.
   KOV-üksuste võimekuse koon-

dindeksis (periood 2007-2010), alla 
5000 elanikuga omavalitsuste seas on 
Otepää taas esimesel kohal.
   Sarnase võimekusega omavalit-

sused on Pärnu ja Rakvere linn ning 
Jõhvi ja Rapla vald. Valgamaa oma-
valitsustest on üldpingereas 22. kohal 
Tõrva linn ja 92. kohal Valga linn. 
Palupera on 154., Puka 173. ja San-
gaste vald 194. kohal.

Vaike Uibopuu sihtka-
pitali preemia parimale 
Lõuna-Eesti naiskoorile

   Võimekaim kohalik omavalitsus 
Eestis on Viimsi vald Harjumaal, vä-
hemvõimekam Õru vald Valgamaal.
   Indeksi on koostanud Siseminis-

teeriumi tellimusel konsultatsioo-
ni- ja koolituskeskus Geomedia. 
Võimekuse all mõistetakse kohali-
ku omavalitsuse võimekuse indeksi 
koostamisel mõõtu, mis näitab sub-
jekti võimete summat (potentsiaali) 
midagi ära teha. Võimekuse mõõt-
misel eristati kuut komponenti: rah-
vastik ja maa, kohaliku majanduse 
tugevus ja mitmekesisus, elanikkon-
na heaolu, omavalitsuse finantsolu-
kord, omavalitsuse organisatsiooni 
tugevus, pakutavate teenuste maht ja 
mitmekesisus.
   Uuringut saab lugeda täies mahus 

Siseministeeriumi kodulehelt: http://
www.siseministeerium.ee/haldus-
suutlikkus.

Otepää Vallavalitsuse  kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

EASi ettevõtlusnädala raames toimus Otepää 
Gümnaasiumis ettevõtluskonverents. Konve-
rentsi avas Valga maavanem Margus Lepik. 

   Konverentsil tunnustati kohalikke ettevõt-
jaid. Volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem 
Andres Visnapuu tunnustasid OÜd Metspipar 
(Merle Lillepood), OÜd Otepää Seikluspark ja 
ASi Oteks. 
    Sportlasest kui ettevõtjast rääkis Eesti Suusa-

liidu juhatuse liige Jaak Mae, Riigikogu aseesimees 
Jüri Ratas andis ülevaate riigi osast ettevõtluses ja 
rääkis oma kogemustest ettevõtjana. Tootmisette-
võtte võimalustest väikelinnas ja oma ettevõtte al-
gusajast rääkis Otepää Metalli juhataja Kalev Me-
risalu. Palju küsimusi ja elavat diskussiooni tekitas 
Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Taavi Rõiva-
se ettekanne riigi rahanduse rollist ettevõtluskesk-
konna kujundamisel. AS Eesti Meedia juhatuse 
esimees Mart Kadastik andis ülevaate meediatsu-
namist ja ajakirjanduse toimimisest selle sees.
   Konverentsi modereeris Riigikogu maaeluko-

misjoni liige Meelis Mälberg. Konverentsi korral-
das Otepää Vallavalitsus.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

leidis hõimupäev vastukaja ennekõike koolides, 
siis praeguseks on kaasa tulnud erinevad haridus- 
ja kultuuriasutused ning kodanikuühendused. Rii-
gikogu kehtestas hõimupäeva lipu- ja riikliku täht-
päevana 17. veebruaril 2011. aastal.

Heiskamine südame sunnil
Riigikogu kehtestatud lipupäeval ei ole lipu heiska-
mine kohustuslik. Samas ootavad riik ja kaaskoda-
nikud, et vähemalt kolmel päeval aastas – iseseis-
vuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval 
– oleksid lipud heisatud kõikidele äri-, elu- ja bü-
roohoonetele. Soovituslikult heiskame Eesti lipud 
ka kõikidel teistel riiklikel lipupäevadel.
   Lippude heiskamisega anname märku isiklikest 

rõõmu- ja kurbusepäevadest ning väljendame ka 
ühiseid väärtusi ja ideaale. Isiklikel tähtpäevadel 
heisakem Eesti lipp oma koduõues, meile kõigile 
olulistel tähtpäevadel lehvigu aga kogu Eestimaa 
lipuvardais sinimustvalgede lipud!

Riigikantselei sümboolikanõunik GERT UIBOAED

Otepää ettevõtlus-
konverentsil tunnus-
tati kohalikke ette-
võtjaid

Sinimustvalge lipu heiskamisega muudame olu-
lised sündmused ja tähtpäevad pidulikumaks. 
Näiteks heiskame Eesti lipu sünnipäevadel, 

kooli lõpetamise, abiellumise ja miks mitte ka pen-
sionile jäämise puhul. Kuid peale perekondlike olu-
liste sündmuste on veel meile kõigile olulised rahvus-
likud tähtpäevad, mil heiskame Eesti lipud.
   Inimesi seovad ühine minevikukogemus ja 

ühised väärtused. Selle ühtsustunde üheks väljen-
damisvormiks on lipu heiskamine neil ühiselt olu-
liseks peetavail päevadel.

Riiklikud lipupäevad
Riigikogu on kehtestanud 18 lipupäeva. Oma sisult 
võib need jagada kolme rühma: omariikluse, pe-
reväärtuste ning kultuuriga seotud sündmused ja 
tähtpäevad. Kõige enam on meil omariiklusega 
seotud lipupäevi: Vabadussõjas võidelnute mäles-
tuspäev, Tartu rahu aastapäev, iseseisvuspäev, Eu-
roopa päev, võidupüha, taasiseseisvumispäev, Rii-
gikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroo-
pa Parlamendi valimise päev ning rahvahääletuse 
toimumise päev.
   Pereväärtusi kätkevaid lipupäevi on neli: emade-,

leina-, teadmiste- ja isadepäev. Meile ainuomase 
kultuuriga seotud lipupäevi on samuti neli: ema-
keelepäev, Eesti lipu, jaani- ja hõimupäev.

Uus lipupäev
Käesoleval aastal lisandus üks lipupäev – hõimu-
päev. Seda tähistatakse oktoobrikuu kolmandal 
laupäeval. Hõimupäev on soome-ugri rahvaste üh-
tehoidmise päev. Hõimupäeva eesmärgiks on tead-
vustada eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste 
perre ning sellega väärtustatakse ühist pärandit.
   1931. aastal langetas Helsingis toimunud soome-

ugri IV kultuurikongress otsuse hakata tähistama 
oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel hõimupä-
eva. Eestis tähistati 1930-ndatel aastatel hõimupä-
eva kontsertide, aktuste ja koosviibimistega kooli- 
ja vallamajades. Paljudes kohtades võis Eesti lipu 
kõrval näha lehvimas Soome ja Ungari lippu.
   Eesti okupeerimine katkestas hõimupäeva tähis-

tamise traditsiooni. Taasiseseisvumise järel hakati 
taastama ka hõimupäeva tähistamist. Kui algselt 

EESTI LIPU päevadest

Seekordse Tankla fookuslooks on Valgamaa 
Kutseõppekeskuse uue hoone avamine.
   Arvamuslehekülgedelt saab lugeda Katre 
Kikkas’e arvamuslugu haridusminister Jaak 
Aaviksoo kõrgharidusreformi kohta ning kü-
sitlust Valgamaa noorte blogimise huvidest.
   Uudislugudest saab teada, kus Valgamaal 
on hakatud purjespordiga tegelema, mis toi-
mus viimasel kuperjanovlaste rajal ning mida 
võtsid ette Carma motoklubi liikmed.
   “Kooli eri” lehekülgedel leiab loo tailannast, 
kes veetis terve aasta Tõrva gümnaasiumis, 
Otepää ja Saksamaa vahelisest õpilasvahetu-
se programmist ning noore õpetaja päeviku.
   Noortekeskuse rubriigis saab lugeda Ruusa 
noorte muljetest Valgamaal käimisest, Tõrva 
noortekeskuse uute ruumide avamisest ning 
Valga noortevolikogu loomisest.
  Järgmine Tankla ilmub 12. detsembril. Kõi-
gil, kel soovi oma tegemisi lehes kajastada, 
andke märku hiljemalt 15. novembriks kas 
e-posti (siiri@tankla.net) või tel. (5624 5617).

Vaike Uibopuu sihtkapitali preemiale saab 
kandideerida Lõuna-Eestis (Tartumaa, Vil-
jandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa 
ja Võrumaa) oma tegevuse ja saavutustega 
silma paistnud naiskoor.
   Ankeete oodatakse 1. novembriks 2011. a 
Tartu Kultuurkapitali elektroonsel nimelise 
stipendiumi ankeedil. Taotleja-koor peab 
omama iga-aastast kontserttegevust ning 
kvalifitseeruma ja osa võtma üleriiklikest 
laulupidudest. 
   Ettepanekuid võivad teha nii maakonnad, 
koorid, organisatsioonid kui ka üksikisikud. 
   Vaike Uibopuu sihtkapitali preemia saaja 
kuulutatakse välja Tartu ja Tartumaa naiskoo-
ride laulupäeval 19. novembril Tartu Ülikooli 
aulas. Preemia suurus on 350 eurot.

Tunnustati Valgamaa 
õpetajaid
Igal aastal valitakse aasta õpetajaid. 28. 
septembril tunnustati Valgamaa Kutseõppe-
keskuses Valgamaa õpetajaid.
   Õpetajaid tervitasid ning tänasid maava-
nem Margus Lepik, Valgamaa Haridustööta-
jate AÜ Liidu esimees Sille Allik ning haridus- 
ja kultuuritalituse juhataja Kalle Vister.
   Nimetuse „Valgamaa aasta õpetaja 2011” 
pälvisid meie piirkonnast:
Anneli Teder – Pühajärve põhikooli klas-
siõpetaja, algklasside muusikaõpetaja, 
kasvataja, ringijuht.
Tiie Jaaniste – Otepää gümnaasiumi klassi-
õpetaja, kooli algklasside ainesektsiooni 
juhataja, ringijuht.
Tiiu Rohtla – Palupera põhikooli loodusaine-
te õpetaja.

OÜ Metspipar esindajat Merle Tammelat (vasa-
kul) õnnitleb abivallavanem Merlin Müür.



14. oktoober  2011

Otepää Vallavalitsuses
05.10.2011

 Anti MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Seltsile (J. Hurda 5A, Otepää) luba korraldada 08. 
oktoobril 2011. a kell 9.00 kuni kell 15.00 Otepää 
linnas J. Hurda tn 5 esisel platsil, J. Hurda, Tähe 
ja Jaani tänavatel avalik üritus - Sügislaat.
 Väljastati Vaho Klaamannile ehitusluba 

Otepää valla Kaurutootsi külas Vana-Kauru 
garaazhi püstitamiseks.
 Väljastati Vaho Klaamannile ehitusluba 

Otepää valla Kaurutootsi külas Vana-Kauru sauna 
püstitamiseks.
 Väljastati Diana Urmile ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Kastani tn 1A üksikelamu 
rekonstrueerimiseks.
 Anti kirjalik nõusolek Mihkel Miilile sauna-

maja püstitamiseks Mari kinnistule Kaurutootsi 
külas Otepää vallas.
 Kinnitati Lilian Holtsi hajaasustuse veepro-

grammi lõpparuanne.
 Väljastati kasutusluba Romet Puhki üksi-

kelamule asukohaga Otepää vald Nüpli küla 
Jaanimäe.
 Määrati ühekordne toetus kahele vallakoda-

nikule kogusummas 47 eurot.
 Määrati sünnitoetust kahele vallakodanikule 

kogusmmas 768 eurot.
 Määrati 100-protsendiline kooli- ja lasteaia-

toidu toetus kaheksale vallakodanikule ja 50-
protsendiline kooli- ja lasteaiatoidu toetus 19-le 
vallakodanikule.
 Keelduti kooli- ja lasteaiatoidu toetuse mää-

ramisest kahele vallakodanikule.
 Määrati MTÜ´le Karupesa Team 100 eurot 

täiendavat toetust.
 Kinnitati lasteaia Pähklike hoolekogu koos-

seis 2011/2012 õppeaastaks.
 Määrati matusetoetus ühele vallakodanikule 

summas 128 eurot.
 Väljastati kasutusluba Lilian Holtsi puur-

kaevule asukohaga Otepää vald Truuta küla 
Mäeveere.
 Peeti võimalikuks viia lihtsa maakorraldus-

toiminguna läbi kinnistu Mäeotsa ja kinnistu 
Mäeveere omanike Tõnu Priidiku ja Lilian 
Holtsi vahel kinnisasjade vahetamine.
 Kinnitati Kersti Krachti taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vald, Otepää linn, 
Tehvandi tn 5A kinnistule elamu ja abihoone 
ehitusprojektide koostamiseks.

28.09.2011
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ`le 

ehitusluba Otepää valla Otepää külas Kaarna 
10/0,4kV alajaama, 10 ja 0,4kV maakaabelliini 
ning kaablikilbi püstitamiseks.
 Määrati matusetoetust kahele vallaelanikule 

kogusummas 256 eurot.
 Määrati ühekordset toetust kahele vallaelani-

kule kogusummas 264 eurot.
 Väljastati AH Seenior OÜ ehitusluba Otepää valla 

Pühajärve külas Lehe abihoone püstitamiseks.
 Väljastati Siseministeeriumile ehitusluba 

Otepää valla Otepää linnas Lipuväljak 22 ehitise 
rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muut-
miseks.
 Väljastati Madeks Invest OÜ ehitusluba 

Otepää valla Kaurutootsi külas Kauru 10 üksi-
kelamu püstitamiseks.
 Väljastati Madeks Invest OÜ ehitusluba 

Otepää valla Kaurutootsi külas Kauru 10 abihoone 
püstitamiseks.
 Väljastati Jaanus Beilmannile ehitusluba 

Otepää valla Otepää külas Unimäe üksikelamu 
püstitamiseks.
 Kinnitati Tarvi Tigase taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää valla Otepää linnas Jaani 
13 kinnistule asuva elamu laiendus- ja rekonstru-
eerimisprojekti koostamiseks.
 Anti kirjalik nõusolek Olari Kõivule puur-

kaevu püstitamiseks Ojaveeru kinnistule Sihva 
külas Otepää vallas.
 Eraldati kultuuritoetust MTÜ-le Otepää 

Pensionäride Ühendus 192 eurot eakate päeva 
korraldamiseks 1. oktoobril 2011. a.
 Kinnitati Maie-Vilma Drenkhanile hajaasus-

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 28. oktoobril.

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

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

O T E P Ä Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

SÜNNID

Konkurss maavalitsuse 
2011. aasta jõulukaardi 
kavanditele
Võidutööst saab maavalitsuse jõulukaart, mida 
koostööpartneritele saadetakse. Konkursile oo-
datakse isevalmistatud jõulukaarte, kujundusmo-
tiiviks maavalitsuse hoone, maakonnas tuntud 
objekt või maakonda sümboliseeriv kujutis. 
   Kaardi tagaküljele märgitakse autori nimi. 
Lisaks kingime võitjale jõuluüllatuse. Kaardile 
lisatakse Valgamaa logo.
   Tööde esitamise viimane tähtaeg: 7. november 
2011.
   Osaleda võivad koolinoored kahes vanuseklas-
sis: 7.-9. klassi õpilased ja 10.-12. klassi õpilased.
   Kaart peab olema: jõuluteemaline, kahepoolne, 
trükitav, formaadis 10x15 või 10x21cm. Tööd 
paberil või elektrooniliselt (jpg-failina, punktiti-
hedusega 300 dpi) tuua/saata autori kontaktand-
metega hiljemalt 7. novembriks maavalitsuse 
infolauda (Kesk 12, Valga), elektrooniliselt aad-
ressile. ersti.moldre@valgamv.ee.
Info tel 766 6139.

Otepää Vallavalitsus müüb 
kirjalikul enampakkumisel 

järgmised kinnistud:

1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja 

(katastritunnused 63602:002:2110, 
pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää 

vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga 
24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.

2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 

1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli 
(katastritunnused 63601:002:2050, pindala 0,2 

ha, asukoht: Sihva küla Otepää vallas) 
esmakordsel enampakkumisel alghinnaga 

68 000 (kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.

Pakkumine esitada 15. novembriks 2011. a kel-
la 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus 

märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või 
„Vana-Kooli“.

   Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
töö-aegadel helistades ette: kontaktisik 

Andres Arike 
tel: 766 4810, GSM: 53 033 031. Täiendav info 

www.otepaa.ee. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Tuletame teile meelde, et kuni 1. detsembrini on 
võimalik taotleda kultuuri- ja sporditoetusi.
   Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel on 
võimalik taotleda kultuuriühingu pearaha toetust, 
kultuuriürituse toetust ja andeka noore kultuuri-
pärli toetust.
   Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklu-
bidele noortespordi tegevustoetust, võistluse 
korraldamise toetust, andeka noorsportlase 
lisatoetust.
   NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis 
“Kultuur” ja “Sport”.

Otepää Vallavalitsus

Käesoleva aasta novembrist algab korteriü-
histute rajamisele ning olemasolevate kor-
teriühistute liikmetele orienteeritud kooli-

tuste sari. Oodatud on kõik inimesed, kes soovivad 
asutada korteriühistut või kellel on juba toimiv kor-
teriühistu. Koolitused toimuvad Otepää vallavo-
likogu saalis (vallavalitsuse maja III korrus). Oma 
osalemisest palume ette teatada valla üldtelefonil 
766 4800. Eelregistreerimine on vajalik, et saaksi-
me osalejad kindlustada õppematerjaliga.
   Otepää vallavalitsus sai Leader programmist 

rahastust, et alustada järgmiste koolitustega:
   05.11.2011 – Korteriühistu loomine I. Lekto-

riks on Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakon-
na juhataja Urmas Mardi. Teemad on: elamu-
reform, korteriühistu, korteriühistu asutamine, 
korteriühistu tegevust reguleerivad õigusaktid, 
korteriühistu põhikiri, korteriühistu liikmelisus, 
õigused ja kohustused; praktiline protsess, kuidas 
asutada korteriühistut.
   26.11.2011 – Korteriühistu loomine II. Lekto-

Otepääl tähistati õpetajate päeva 3. oktoobril 
kontserdiga kultuurikeskuses.
   Kontserdil esinesid Laura Põldvere 

ja Jürmo Eespere. Õpetajaid tervitasid volikogu 
esimees Aivar Nigol ja vallavanem Andres Vis-
napuu. Otepää valla tänukirjad said Valgamaa 
Aasta Õpetaja 2011 nimetuse pälvinud Püha-
järve Põhikooli klassiõpetaja, algklasside muu-

sikaõpetaja, kasvataja ja ringijuht Anneli Teder 
ning Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, kooli 
algklasside ainesektsiooni juhataja, ringijuht Tiie 
Jaaniste.
   Pärast kontserti olid kõik õpetajad palutud tor-

dilauda.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Kultuurikeskuses peeti 
õpetajate päeva

Aasta Õpetaja 2011 Anneli Teder Pühajärve Põhikoolist võtab vastu kolleegide õnnitlusi.

Algab korteriühistute rajamisele 
orienteeritud koolituste sari

riks on Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakon-
na juhataja Urmas Mardi. Teemad on: korteriü-
histu juhatusele esitatavad nõuded, esindusõigus 
ning pädevus; üldkoosoleku kokkukutsumine, lä-
biviimine, liikme esindamine ja kvoorumi nõue.
   21.01.2012 – Võlgnikud korteriühistus. Tegele-

mine võlgnikega I. Lektoriks on Eesti Korteriü-
histute Liidu jurist Margus Saulep. Teemad on: 
õigusaktide tutvustus, võlasuhe, tegelemine võl-
gnikega, võlgade sissenõudmine, praktiline prot-
sess, kuidas tegeleda võlgnikega.
   11.02.2012 – Võlgnikud korteriühistus. Tegele-

mine võlgnikega II. Lektoriks on Eesti Korteriü-
histute Liidu jurist Margus Saulep. Teemad on: 
korteriühistu lepingud – millele lepingu koosta-
misel ja sõlmimisel tähelepanu pöörata, millised 
on korteriühistu õigusi kaitsvad punktid lepingus, 
korteriühistute kohtupraktika – näited, millest 
oleks vaja õppida.
   10.03.2012 – Korterelamu renoveerimine. 

Lektor on täpsustamisel. Teemad on: korterela-
mute seisukord, levinumad probleemid, ülevaa-
de renoveerimise protsessist, omanikujärelvalve, 
energiasäästu saavutamise võimalused.

Arendusnõunik ANNIKA JAANSOO

Otepää valla kultuuri- 
ja spordirahvas!

Martin Härma   8. oktoobril

Head vallakodanikud!

Kätte on jõudnud sügisene lehekoristus. 30. 
oktoobrini 2011 saab puude-põõsaste lehti tuua 

Hundisool asuvasse biotiigi ladustamiskohta. 
Palume tuua AINULT lehti!

Info: Urmas Kuldmaa 506 4991

Head spordihuvilised noored!
2001. aastast tegutseb noorte laskesuusatajate Zahk-
na Team Oti spordiklubi juures. Zahkna Teamis on läbi 
aegade sportinud edukad noorsportlased. Treeneriks 
on kõigile tuntud ja tulemuslik noortetreener Ants 
Orasson. 
   Meie noorsportased on esindanud Eestit noorte 
ja juunioride MM-l ja ka noorte olümpiafestivalidel. 
Laskesuusatajate üleriigilises kokkuvõttes on Zahkna 
Team olnud alati esimeste seas. 
   Eelmisel hooajal oli parim Grete Gaim, saavutades 
häid tulemusi noorte ja juunioride MM-l ja olümpia-
festivalil. Selle aasta sarja kokkuvõttes oli üllataja 
ja parim noorsportlane Katrin Kurg, kes võitis kõik 
5 etappi ja saavutas 3 esikohta Baltimaade karika-
võistluses.
   Uus võistlushooaeg algab detsembris. 
Täname toetajaid: UPM-Kymmene Otepää vineeritehas, Otepää 
vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Metex, Maratonsport, Eesti 
Pagar, Eesti Gaas!

   Kui tahad tegeleda huvitava ja põneva spordiala 
– laskesuusatamisega, siis liitu Zahkna Teamiga. Kõi-
kide huvilistel on võimalik proovida laskmist 17. ja 20. 
oktoobril. Kogunemine uus lasketiirus kell 15.30.
   Täiendav info: treener Ants Orasson, tel. 5094 421.

Tänan abilisi!
1. oktoobril tähistati Otepääl eakate päeva.
Tänan selle ürituse toetajaid ja abilisi: Otepää 
vallavalitsust, Maie Niitu, Ene Raudseppa, Otepää 
naiskodukaitsjaid Mari Mõttust, Kersti Tamme ja 
Ene Prantsu.

Korraldaja Helle Kuldmaa
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KULTUURIÜRITUSED

18. okt. kell 18.00 Sokikudumise jätkukursus kultuurikesku-
se koorisaalis. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ 
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 766 4816

19. okt. kell 19.00  Kohvik-restoranis l.u.m.i. esitleb Contra oma 
uut luulekogu “Okseoksjon”. Tasuta!

20. okt. kell 18.00, 20.00  Kino “Lotte ja kuukivi saladus”. 
Perefilm. Pilet 1,60 €

21. okt. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko 
Ratase juhendamisel tantsime tša-tšat. Tantsuks mängib an-
sambel MagusMari. Avatud on puhvet. Pilet 5 €.

22. okt. kell 16.00 Kultuurikeskuses Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu Ehte Aasta 2011 raames toimuv EHETE PÄEV. Korraldab 
Otepää Naisselts.

27. okt. kell 20.00 KINO “Kauboid ja tulnukad”. Alla 12 a. mittesoo-
vitatav! Pilet 1,60 €.

28. okt. kell 19.00 Kultuurikeskuses Palupera valla külateatri 
estraadietendus “Muhkel ja muhedad”. Naeru, tantsu ja lusti 
– igavust ei tunne keegi! Pilet 3 €. Info: 765 5212

29. okt. kell 17.00 Kultuurikeskuses noortebändide festival 
OKTOOBER ROCK. Info: Kadri Orav 5343 5173

3. nov. kell 20.00 KINO “Kehad vahetusse”. Alla 14 a. keelatud! Pilet 
1,60 €.

5. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses Ugala teatri etendus 
“Vanamehed seitsmendalt”. A. Kivirähki komöödia. Pilet 8/10 €. 
Piletid müügis Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuurikeskuses E-R kell 
8.00 – 16.00. Info: 765 5212

11. nov. kell 20.11 Kultuurikeskuses Filmitalgute esilinastus.
13. nov. kell 14.00 Kultuurikeskuses AASTA ISA tunnustamine, 

kontsert.
18. nov. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko 

Ratase juhendamisel tantsime rumbat. Avatud puhvet. Pilet 5 €.

22. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuse Vana Baskini Teater ko-
möödiaetendusega “Kihluspidu”. Pilet 10/8 €. Piletid müügis 
Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuuri-keskuses E-R kell 8.00 – 16.00. 
Info: 765 5212

25. nov. kell 19.00  Kultuurikeskuses JÕULUJAZZ. Musitseerib 
Ingrid Lukas. Info: 765 5212

27. nov.  kell 15.36 Advenditulede süütamine.
 kell 16.00 Kultuurikeskuses Vanamuusika ansambli 
advendikontsert.

30. nov. kell 11.30 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri jõululavastus 
lastele “Vaibaalused ja Jõulumemm”. Pileti hind 3,50 €. Grupile 
alates 10-st inimesest 3 €, saatjatele tasuta. Soovitatav alates kolman-
dast 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: 765 5212

27. oktoobril  kell 14.00 toimub Otepää 
Kultuurikeskuses

TERVISE EDENDAMISE PÄEV 
Kavas:

1.Otepää vallavanema Andres Visnapuu tervitus ja 
väike üllatus.

2.Loeng traumade ennetamine ja tagajärgedega 
hakkama saamine (Eesti Õdede liit – Linda Jürisson)

3.Liikumine – tulemuslikum kui arstiabi.
4.Toitumine – kas toidulisandid on vajalikud abi-
mehed? (Otepää Tervisekeskuse juhataja Marika 

Tirmaste)

   Pärast loengute lõppu võimalus mõõta 
vererõhku ja veresuhkrut. Kohvi ja teelaud 
koos kringliga. Üritus on osalejatele tasuta.

   Ootame rohket osavõttu!
Tervisepäeva korraldavad Otepää Invaühing ja Otepää 

Tervisekeskus.

Otepää Gümnaasiumis 
toimuvad Tartu Ülikooli 
õpikojad
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade pro-
gramm on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi 
ja TÜ Teaduskooli arendatav programm. Otepää 
Gümnaasium kandideeris programmi tugikooli 
saamiseks ning 2011./2012. aastal ongi õpilastel 
võimalik osaleda bioloogia, keemia ja põhikooli 
füüsika õpikodades.
   Õpikodade programmi eesmärgiks on 
pakkuda 7.-12. klassi õpilastele regulaarseid 
laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteadus-
te (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet ning 
valikkursusi. Samas ka heal tasemel praktilist 
erialast koolitust tugikoolide loodusainete 
õpetajatele.
   Lisaks sellele saavad õpikodade programmis 
osalevad õpetajad tööjuhendid ja TÜ tunnistus-
ed, et vastavaid kursusi ka ise läbi viia.
   Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava 
koolituse läbinud loodusteaduslike erialade 
magistrandid ja doktorandid. Materjalid ja eks-
perimendivahendid on juhendajatel kaasas. Üks 
õpikoda kestab korraga 4 tundi ja 8 korda kuni 
õppeaasta lõpuni. Otepää Gümnaasiumis toi-
mus keemia õpikoda 3. oktoobril, 19. oktoobril 
toimub põhikooli füüsika ning 8. novembril 
bioloogia õpikoda.
  Otepää Gümnaasiumi õppealajuhataja Margot 
Keres sõnas, et koolipere on väga õnnelik, ne-
nde tugikooliks valimise üle, kuna Otepäält on 
keeruline nö päristeadust Tartus vaatamas käia, 
nagu linnakoolid seda teha saavad. 
   “Praktiliste tööde läbiviimine koolitunni raa-
mes on ajanappuse tõttu olnud alati problemaa-
tiline. Nüüd saavad õpilased kõik õppekavas 
ette nähtud praktikumid huvitavate õppejõu-
dude käe all läbi teha,” rääkis Margot Keres. 
“Keemia õpikoda on juba toimunud ja õpilaste 
ning õpetaja tagasiside on väga positiivne.” 
   Igale praktikumile eelneb teoreetiline osa 
ja õpilased said üsna keeruka teema selgeks 
hoopis huvitavamal moel, kui seda tavaline 
koolitund võimaldanuks. Lisaks said õpilased 
selga spetsiaalse riietuse, mis lõi ehtsas laboris 
viibimise tunde ja õhkkonna.
   “Loodame, et lisaks kooli õppekava toeta-
misele on õpikodadest kasu ka õpilastes 
loodusainete vastu suurema huvi tekitamisel,” 
lisas Keres.
   Õpikodade programmis osalemine on nii 
koolidele kui ka õpilastele tasuta, seda rahastab 
haridus- ja teadusministeerium.

MONIKA OTROKOVA

Vahva päev Vanemuises

4. oktoobril toimus Pühajärve põhikooli 3. 
klassi muusikatund Vanemuise Kontserdi-
majas.
   Osalesime projektis „Teeme ise muusi-

kat“. Poisid õppisid Karl Madise juhenda-
misel suupilli ning tüdrukud Inna Lai käe all 
käsikellasid mängima.Peale nende olid õpi-
tubades ka rahvapillid, fantaasiapillid ja aaf-
rika tants. Pärast õppimist pidime kõik esi-
nema suurel laval.See oli tore, aga natuke 
kartsime. Poisid mängisid „Rongisõitu“, 
meie aga lugu „Täiskuu“. Pillimäng hakkas 
nii meeldima, et Joonas ostis endale suupil-
li. Isegi Eesti Televisioon oli kohal, aga kah-
juks meid televiisoris ei näidatud. Kui kõik 
rühmad olid esinenud, sai fuajees tutvuda 
Ahhaa keskuse poolt välja pandud instru-
mentidega ning ise pille meisterdada.
   Vaat, niisugune oli meie päev Tartus! 

ISABELL VÕRK

5. oktoobril tähistati Pühajärve Põhikoolis 
õpetajate päeva. Sel puhul olid meie kooli 
õpetajateks 9. klassi õpilased. Direktoriks 
oli Merylin. Alustasime aulas avaaktusega, 
kus autasustati meie Aasta Õpetajat Anneli 
Tederit ja võeti kooli õpetajaskonda uus 
lasteaiakasvataja. Sõna võtsid nii uus kui ka 
vana direktor ja üsna pea algasid tunnid.
   Ka endised õpetajad osalesid ühes 

tunnis, mille käigus nad said mängida, kir-
jutada luuletusi uute õpetajate kohta. Rüh-
matöös tuli välja, et õpetajate töö sarnaneb 
puu-raiuja omale ja seda vajatavate oma-
duste poolest. Pärast esimest tundi läksid 
päris õpetajad nõupidamisele ning noored 
õpetajad jäid omapead tunde andma. Nii 
mõnigi vajas vahepeal uue direktori abi 

Õpetajate päev Pühajärve koolis

Metsapäev Pokumaal

30. septembril käisid Pühajärve põhikoo-
li 1. ja 2. klassi lapsed Pokumaal. Ilm oli 
imeilus ja soe. Alguses tutvustati meile Po-
kukoja ümbruse loodust. Saime uusi tead-
misi puudest, põõsastest, puhmastest, sam-
maldest ja rohttaimedest. Vaatasime üle 
Puuko maja ning käisime matkarajal seik-
lemas. Suurima elamuse pakkus kõndimi-
ne sipelgateel. 
   Õppekäigu teine pool möödus Pokuko-

jas. Saime uusi teadmisi Edgar Valteri kir-
janduslikust ja kunstiloomingust, õppisi-
me vaatlema maale, tutvusime Pokukoja-
ga. Päev lõppes meisterdamisega. Koduteel 
oli igal lapsel ja õpetajal oma isiklik Poku 
kaasas. 
   Oli mõnus ja meeldejääv päev ning lah-

kusime kindla teadmisega, et õppida saab 
ka väljaspool klassiruumis.

Pühajärve kooli 1. ja 2. klass koos õpetajatega

5. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Andrus Kivirähk

VANAMEHED SEITSMENDALT
Lavastaja: Peeter Tammearu
Mängivad: Arvo Raimo, Peeter Jürgens, Meelis Rämmeld, 
Kata-Riina Luide ja Arvi Mägi
   See, et Ugala staažikaim näitleja Arvo Raimo on kirglik kalamees, on 
üldteada fakt. Kas tema kolleeg Peeter Jürgens on samavõrra kiindunud 
jahipidamisse, on juba kaheldavam. Küll on aga teada, et veretut jahti on 
ta pidanud fotoaparaadi abil nii inimestele kui muudele objektidele, nii 
et mingi küttimise-pisik on ikka sees.
   Igatahes Andrus Kiviräha komöödias „Vanamehed seitsmendalt” saa-
vad neist kalamees ja jahimees, üks pöörasem kui teine. Ja pole mõtet 
arvatagi, et vanameeste elu üheksakordse maja seitsmendal korrusel 
igav ja mandunud on. Sest elada tuleb põhimõtte järgi – mida usud, see 
on! Kui tõesti usud, siis nii ongi!
   On see tõesti nii pöörane? Äkki päris loomulik?
Kivirähk on ju meister näitama, et elu on palju suurem ja kirjum kui 
meile igapäevaselt paistab…

õpilaste korralekutsumiseks, kuid üldpilt oli 
tundides hea. 
   Meie eesmärk oli kõike mitte naljaga 

võtta, vaid tunnid tõsiselt ära teha. Võib 
öelda, et mõnel õpetajal see õnnestus, mõnel 
mitte. Õpetajate tuba oli seekord huvitoas. 
Vahetundide ajal ja vabadel tundidel saime 
seal mõnusalt aega veeta. Oli võimalus teis-
tel õpetajatel käia abis ja seda ka kasutati. 
   Õpetajate päev liitis meie klassi mõnes 

mõttes väga kokku ning meil oli väga huvi-
tav ja kogemusterikas päev. Nüüd oskame 
ehk rohkem hinnata õpetajaid.

MERYLIN TIHOMIROVA, 9. klass

6. oktoobril alustas tööd 
Otepää Gümnaasiumi etteval-
mistusrühm kooliks (eelkool)

Tunnid toimuvad õpetaja Tiie Jaaniste juh-
timisel igal teisipäeval ja neljapäeval kell 
14.00-15.30 algklasside majas ruumis 202.

Otepää gümnaasiumi laste-
vanemate üldkoosolek

toimub 20. oktoobril algusega kell 18.00 
kooli aulas.
Päevakorras:

1.Etiketikoolitus – Piret Tegova, Tartu Rah-
vaülikooli lektor.
2.Kokkuvõte käesoleva õppeaasta plaanidest.
3.III kooliastme ja gümnaasiumi lastevane-
mate esindaja valimine kooli hoolekogusse.

MTÜ Karukäpp kutsub kõiki 
käsitööhuvilisi kokkusaamisele 

18. oktoobril 2011 kell 18 kultuuri-
keskusesse, et arutada uue hooaja 

tegemisi.

Otepää matkahooaja 
lõpetamine

16. oktoobril toimub Otepää matkahoo-
aja lõpetamine. Kokku käis matkamas üle 
90 osaleja.
   Otepää matkahooaeg algas veebruari-
kuus. Talvised matkad sai läbida suuska-
del, ülejäänud ajal jalgsi või jalgrattaga. 
Matkaradadel olid avatud ka sihtpunktid, 
kus matkalisi oodati sooja teega.
   Otepää abivallavanema Merlin Müüri 
sõnul olid matkad populaarsed, kokku 
käis matkamas üle 90 inimese. “Lõpe-
tamise puhul toimub tegelikult veel üks 
matk – koguneme Tehvandi Spordikesku-
se peahoone ehk Pentagoni juurde ning 
sealt läheme rullirajale matkama,” rääkis 
Merlin Müür. “Külastame Tehvandi hüp-
petorni ning seejärel jagatakse parimatele 
matkalistele Tehvandi kohvikus meeneid.”
   Matkasarja korraldas Otepää Vallavalitsus.

MONIKA OTROKOVA

Sahinad...
Mitu kuud levib Otepää rahva hulgas jutt: 
“Otepää Lihatööstus Edgar ostab ära 
Otepää Piimatööstuse, tõstab välja piima-
tööstuse hoones olevad üürnikud ja hakkab 
leivatööstust tegema“. See oli kesksuve 
jutt. Sügiseks on kuulujutt veidi muutunud: 
“Otepää Lihatööstus on ära ostnud Otepää 
Piimatööstuse ja hakkab konservitöös-
tust rajama. Maie Niit on hullem kui Ilmar 
Haak, laskis veel enne üürnikud välja tõsta 
ja alles siis ostis“.
   Teadmiseks! Otepää Lihatööstus Edgar 

ei osta ühtki piimatööstust ei ilma ega koos 
üürnikega. Me laiendame ja parandame li-
hatööstust ega ole piimanduse spetsialistid.
   Kellele selliste väljamõeldiste levita-

mine kasulik on, ei tea. Võibolla juhitak-
se nimelt rahva meelepaha lihatööstusele, 
et mõni teine saaks vaikselt varjus asjatada 
nii, et valgustkartvad operatsioonid lõpeks 
JOKK`iga. 
   Meil ei ole miljoneid vaba raha, et oleks 

vajadus inflatsiooni eest raha asjade-hoone-
te alla panna.

Otepää Lihatööstus EDGAR

Otepää valla MV jalgratta-
krossis
25. septembril toimusid Tehvandi Spordikeskuses 

Otepää valla meistrivõistlused jalgrattakrossis. 
Distantsi pikkuseks oli vastavalt vanusegrupile 200 
m – 5 km. 

Võitjad vanusegruppides olid:
Tüdrukud kuni 4a – Katriin Ilves 
Tüdrukud 5-6 a – Berit Nõgel 
Tüdrukud 7-8 a – Janeli Alliksaar 
Tüdrukud 9-10 a – Meriliis Kukk 
Tüdrukud 11-12 a Mariel Merlii Pulles 
Naised – Svetlana Platšenkova 
Poisid kuni 4a Ruuben Jaagant 
Poisid 5-6 – Samuel Tämm 
Poisid 7-8 – Laur Mägi 
Poisid 9-10 – Janno Tasman 
Poisid 11-12 – Mart Všivtsev 
Poisid 13-14 – Georg Kõivumägi 
Mehed – Kaarel Redi 
Kõiki tulemusi vaata Otepää valla kodulehelt www.

otepaa.ee rubriigist “Sport” - “Spordivõistluste 
tulemused”.

Jalgrattakrossi korraldas Otepää Vallavalitsus.

Sügisjooksukrossi tulemused
9. oktoobril toimus Tehvandi hüppemäe juures tra-

ditsiooniline sügisjooksukross “Künkajooks 2011”. 
Jooksudistantsi pikkuseks oli vastavalt vanusegru-
pile 300 m kuni 5 km.

Võitjad vanusegruppides olid:
Tüdrukud kuni 4a – Katriin Ilves 
Tüdrukud 5-6 a – Anlourdees Veerpalu 
Tüdrukud 7-8 a – Janeli Alliksaar 
Tüdrukud 9-10 a – Kristin Kannes 
Tüdrukud 11-12 a - Mariel Merlii Pulles 
Tüdrukud 13-14a - Mari-Liis Länik 
Naised – Katrin Kurg 
Poisid kuni 4a - Robin Mathias Müür 
Poisid 5-6 – Samuel Tämm 
Poisid 7-8 – Kert Roose 
Poisid 9-10 – Rainer Mõttus 
Poisid 11-12 – Mart Všivtsev 
Poisid 13-14 – Kevin Kivimaa
Mehed – Siim Lehismets 
   Kõiki tulemusi vaata Otepää valla kodulehelt www.

otepaa.ee rubriigist “Sport” - “Spordivõistluste 
tulemused”.

   Künkajooksu korraldasid Otepää Vallavalitsus, Lõu-
na Prefektuuri Valga Politseijaoskond, toetasid SA 
Tehvandi Spordikeskus, Eesti Kultuurkapital, Eesti 
Punase Risti Valgamaa Selts.

28. oktoobril kell 19.00 Otepää 
Kultuurikeskuses Palupera valla 

külateatri estraadietendus 

”Muhkel ja Muhedad”.
 Nalja, naeru, tralli – igavust ei tunne keegi! 

Pilet 3 €. Info 765 5212

”Laulupealinna” saatest 
pidi lahkuma Otepää

Teises otsesaates esinesid koos Marju Läni-
kuga näitleja Veikko Täär ja Otepää valla-
vanem Andres Visnapuu, lauluks oli Marju 
Läniku repertuaari üks säravamaid hitte 
“Karikakar.”
   Paraku ei pääsenud Otepää edasi. Val-

lavanem Andres Visnapuu sõnas, et esine-
mine läks hästi ja proove sai tehtud. “Ote-
pääl on palju tublisid noori lauljaid, loodan, 
et see saade andis neile tõuke, et laulmise ja 
muusikaga rohkem tegelda,” sõnas Andres 
Visnapuu.
   Täname kõiki, kes Otepää poolt hääle 

andsid ja kaasa elasid!



14. oktoober  2011

Palupera Vallavalitsuses 

29.09.2011:
 Peeti võimalikuks jagada Palupera külas Suure-Pritsu 

kinnistu kaheks eraldi kü-ks järgnevalt: 12,11 ha suu-
rune maatulundusmaa sihtotstarbega kü nimetuseks 
jääb endiselt Suure-Pritsu ja 2769 m² suurune maatu-
lundusmaa sihtotstarbega kü saab nime Väike-Pritsu.
 Väljastati kirjalik nõusolek Viivi Sikk´le Palupera 

külas Madala kinnistule puurkaevu ja veetorustiku raja-
miseks.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kakskümmend 

üks taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemiseks 30. septembrist kuni 2012. aasta lõpuni.
 Väljastati kaeveluba MTÜ Hellenurme Veskimuu-

seumile Hellenurme külas Veski kinnistul kanalisatsi-
oonitorustiku rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kasutusluba Ülle Lentzile Nõuni külas 

Raudsepa kinnistul rekonstrueeritud šahtkaevule ja 
veetorustikule.
 Anti puudega lapsele vajalike abivahendite eest tasu-

miseks toetust 29,60 eurot.
 Anti kaks ühekordset toetust á  20 eurot, üks matu-

setoetus 130 eurot, üks toetus paljulapselisele perele 
kooliaasta algusel 40 eurot (10 eurot lapse kohta) ja üks 
küttepuude toetus 65 eurot.
 Kiideti heaks ja kinnitati Ülle Lentzi projekti „Nõuni 

küla Raudsepa talu salvkaevu taastamine, seadmete pai-
galdamine ja veetorustiku rajamine” aruanne, esitatud 
28.09.2011. Toetuse saaja arvelduskontole kanda lõplik 
summa toetusest, mis on 271,41 eurot.
 Kuna sõiduauto Nissan Primera pakkujatest edukaks 

tunnistatu loobus müügitehingu sooritamisest, otsustati 
pakkuda sõiduautot müüki e-oksjonil osta.ee alghinnaga 
625 eurot.

12.10.2011:
 Otsustati kuulutada välja ja korraldada lihtmenetlu-

sega riigihange nimetusega „Palupera valla teede tali-
hoole 2011/2012/2013 talveperioodidel“. Hange jaotatakse 
4 osaks teeninduspiirkondade vahel. Pakkumuste hinda-
miskriteeriumiks on pakkumuse ühiku hind 1 lumetõrje-
kilomeetrile/meetrile. Edukaks osutub madalaima ühiku 
hinnaga (käibemaksuta) pakkumus. Pakkumuse tagatis 
ei ole nõutav. Riigihanke eest vastutavaks isikuks mää-
rati vallavanem Terje Korss ja hankekomisjoni koosseisu 
määrati veel vallasekretär, maakorraldaja, pearaamatu-
pidaja ja vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtlusko-
misjoni esindaja. Kinnitati riigihanke hankedokumendid. 
Dokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris ja 
Palupera valla koduleheküljel.
 Anti kakskümmend kuus õppetoetust kesk-erihariduse 

või kõrghariduse omandajatele á  40 eurot, üks toetus lap-
sele prillide ostuks 52,47 eurot, kaks ühekordset toetust 
á  20 eurot, üks toetus lapse aastaseks saamisel 100 eurot, 
üks matusetoetus 140 eurot ja üks küttepuude toetus 65 
eurot.
 Väljastati kasutusluba Nõuni külas Tiirike 10/04kV 

alajaamale ja 10kV ning 0,4kV maakaabelliinile.
 Määrati Otepää ja Palupera teeninduspiirkonna pere-

arsti valimise komisjoni Palupera valla esindajaks valla-
vanem Terje Korss.
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PROJEKTID

Kui Sa oled 13.-26. aastane ning 
soovid osa saada tähtsate otsuste 
tegemisest või tead kedagi, kelle 
poolt sooviksid tulevastel valimis-

tel hääletada, on nüüd sinu 
võimalus!

   14. - 21. oktoobrini toimub 
Palupera valla noortevolikokku 

kanditaatide esitamine. Tulevane 
Palupera valla noortevolikogu 

tagab noortele võimaluse rääkida 
kaasa otsuste tegemisel, mis puu-
dutavad noorte elu, omada võrd-
seid võimalusi täiskasvanutega, 

aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja 
ühiskondlikus elus, tutvuda demo-
kraatia põhimõtetega ning saada 

paremaks kodanikuks.
   Kandideerimiseks saada lühitut-
vustus endast ja kandideerimise 

soovist Deivi Sarapsonile hiljemalt 
21. oktoobriks e-mailile: deivi.

sarapson@gmail.com. 
   Lisainformatsioon www.palupera.ee ja Deivi 
Sarapsonilt tel. +372 5666 5643, e-mail: deivi.

sarapson@gmail.com.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapi-
tal, kaasfinantseerija Palupera Vald

Projekti Palupera valla 
noored teel aktiivsemaks 
vallakodanikuks toimiva 
koostöövõrgustiku kaudu

Projekti kogu tegevus- ja ajakavast täpse-
malt link: http://www.palupera.ee/content/
blogcategory/29/194/.

Tegevus – infopäev „erinevad noor-
sootööd tegevad organisatsioonid ja 
koostööst nendega“

Toimumise aeg ja koht – 22. oktoobril 
2011 Hellenurme noortekeskuses kell 10-
16.
   Infopäeval osalevad ja end tutvustavad:

10.00 - 11.00 - vabatahtlikud välismaal, 
“Maailm on mu tagaõu” 
11.15 - 12.15 - Eesti4H 
12.30 - 13.30 - Punane Rist 
13.45 - 14.45 - Kaitseliit 
15.00 - 16.00 - noorpoliitikud

   Infopäeval tutvustavad kõik osalevad or-
ganisatsioonid oma missiooni, tegemisi ja 
jagatakse infot liitumise kohta huvi korral. 
   
Oleks tore, kui enda osalemisest ka ette teada 
annad mingil moel, näiteks terje@palupera.ee 
või deivi.sarapson@gmail.com. Sulle on kooli-
tus TASUTA!

SULBI KÜLATEATER ESITLEB 

14. oktoobril kell 20 
Nõuni kultuurimajas

maailmakuulsa muusikali „SUGAR“ ainetel

FARMIS AINULT NAISED!
Komöödia viies osas koos tuntud heli-
teostega pungist estraadini ja vahe-

lugemistega nõukogude Eesti 
rajoonilehtedest.

Pilet: 2 eurot, õpilastele 1 euro.

Palupera kandis on kooliharidust antud juba 
235 aastat, seda Palupera mõisas alates 
1933. aastast. 7. septembril oli väärikat juu-

belit tulnud tähistama üle 200 vilistlase, endise 
õpetaja ja töötaja. 
   Selle sündmuse eestvedamiseks oli loodud 

Palupera mõisakooli vilistlaskogu, mille juhiks 
on Kaja Lokk. Kui eelnevalt on kooli juubeliüri-
tused toimunud novembris, siis seekord otsustas 
vilistlaskogu tuua pidustused kaks kuud varase-
maks, et kaugelt saabujad saaksid samuti näha 
rohkem oma kaunites sügisvärvides kooli-, töö- 
ja kodupaika. Koostöös kodukooli ja Palupe-
ra vallaga oli organiseeritud meeleolukas päev. 
Kõik registreerunud said päevakohase meene ja 
pidulikul aktusel kõneldi koolist tänapäeval, esi-
nesid õpilased. Tänati ja tunnustati kauaaegseid 
õpetajaid ja töötajaid, sõna said külalised nii lä-
hedalt kui ka kaugemalt.
   Pärast aktust kutsuti kõik keha kinnitama. 

Selleks oli Lande Grillikoda küpsetanud lõkkel 
kaks põrsast. Klassiruumides oli mitmeid näitu-
si, mis tutvustasid kooli ajalugu ja tänaseid te-
gemisi. Kõnekoosolekul arutati, kuidas iga vi-
listlane saaks paremini oma kodukooli nõu ja 
jõuga toetada. Suur rõõm oli kolmest noorest 

daamist, kes kuulutasid, et nemad tahavad oma 
kooli vilistlaste tegemistes kaasa lüüa ja lubasid 
järgmisel juubelil just nooremaid koolilõpeta-
nuid rohkem kaasata. Kokkuvõttes jäädi prae-
guste eestvedajatega rahule ja sooviti nende jät-
kamist.
   Vilistlasõhtu lõppes jalakeerutusega kooli 

saalis Olustvere ansambli Viiser saatel. Kogu 
koolihoone oli täis igas eas vilistlasi, kes meenu-
tasid ja meenutasid rõõmsaid ning lõbusaid juh-
tumisi oma koolipäevilt.
   Suur, suur aitäh kõikidele headele inimeste-

le, kes aitasid meie kodukooli juubelit tähista-
da! Samuti headele toetajatele ja vabatahtlike-
le, kelleta poleks pidu saanud just selline, nagu 
see oli.
   Kokkuvõttes, juubelipidustused läksid korda, 

kuid möödusid kuidagi liigagi ruttu. Veel oleks 
tahtnud ühe või teise koolikaaslasega rääkida, 
meenutada kooliaega. Ent alati on võimalus 
tulla Paluperra, oma kodukooli, oma lapsepõlve 
radadele... kui mitte enne, siis viie aasta pärast, 
240. sünnipäeval. 
   Kuid miks mitte ka varem? Meie kodukool 

ootab!
Vilistlaskogu nimel KALEV LÕHMUS

Täitus 235 aastat hariduselu 
Palupera mail

Jalgpalliharrastus Paluperas on juba aastaküm-
neid pikk. Kõikidel suvedel on meie külades 
palli mängitud. Peale Palupera staadioni val-

mimist sai see harrastus veelgi suurema hoo. 
Kindlasti mängitakse igal pühapäevaõhtul kella 
19st. Seda teavad harrastajad nii lähedalt kui ka 
kaugelt ja mängijaid tuleb oma vallast ning ka 
naabrite juurest.
   Tänavu peeti juba 4. korda Palupera valla 

külade jalgpalliturniir. 2. oktoobri hommikul 
olid Palupera staadionile tulnud Räbi, Helle-
nurme ja Palupera küla võistkonnad. Kasuta-
da lubati ka paari mängijat väljastpoolt valda. 
Mängud olid väga kaasahaaravad, täis kirge ja 
traagikat. Vahva oli näha, et jalgpall ei tunne 
ealisi piire, üpris noorte kõrval jooksid ringi 

mehed, kel peas helendamas halli. Samuti 
märgin ära ainsa neiu Eleri Pastaku, kes mängis 
Hellenurme võistkonnas.
   Kirglike ja võistluslike mängude järel võitis 

karika Palupera küla võistkond. Lisaks koduval-
la poolt välja pandud medalitele ja karikatele 
saavad võitjad võimaluse külastada sauna, mis 
oli auhinnaks meie kauaaegse toetaja Taagepe-
ra Lossi poolt. 
   Teise koha sai võrdsete punktide juures 

parema väravate vahega Hellenurme küla, kus 
väga noorte mängijate hulgas paistsid silma 
kolm venda Käosed. Nemad said lisaks meda-
litele ja karikatele võimaluse kogu võistkonnaga 
külastada Pühajärve ujulat, mille pani välja meie 
kauaaegne toetaja Pühajärve SPA. Kolmandaks 
jäi väga sitket mängu näitanud Räbi küla võist-
kond, kes saab nautida Paluveski sauna mõ-
nusid. 
   Parimateks väravaküttideks olid Taavi Lass-

man Räbi ja Andres Arike Palupera võistkon-
nast, mõlemad kolme tabamusega.
   Üldine hinnang oli positiivne ja see annab jul-

gust jätkata. Tore oleks, kui tuleks veel enam 
külade võistkondi, sest osaleda võib ju ka mitme 
külaga koos.
   Tänan veelkord kõiki toetajaid ja osalejaid. 

Tuletan meelde, et Paluperas mängime me jalg-
palli kuni lume tulekuni, ikka pühapäeviti. Uued 
mängijad on alati oodatud.
   Niisiis – jalgpall on võrratu...

Organiseerijate nimel KALEV LÕHMUS

Jalgpall on võrratu

Hei, aktiivne Palupera 
valla noor!
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Puka Vallavalitsuses:

 Tunnistati elektrituruseadusest tulenevatele nõuetele 
vastavaks elektriühenduse liitumistasu toetuse taotleja 
ja tema poolt esitatud taotlus ning edastati sellekohased 
dokumendid Siseministeeriumile.
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega 

osaühingule Harrier Grupp Plika külasse Turbasöödi, 
Kõrtsitoa, Võidula, Laura ja Ojaääre kinnistutele tiigi 
rajamiseks.
 Muudeti Puka Vallavalitsuse 22. märtsi 2011 

“Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks” 
järgnevates korraldustes toodud maaüksuste suurusi: 
nr 42 Ruuna külas Risumets maaüksus 7,76 ha; nr 44 
Palamuste külas Kruusaugu maaüksus 8,82 ha; nr 46 
Kähri külas Piirisoo maaüksus 3,62 ha.
 Otsustati maksta kahele isikule matusetoetust à63,91 

eurot, kahele taotlejale küttepuude ostmiseks toetust 
á 32.- eurot.

 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

www.puka.ee
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AMETLIK INFOMeie, 1. klass võtsime osa üritusest Rei-
palt koolipinki. Kui ülejäänud õpilased 
viidi matkamiseks Pukast kaugemale, 

siis meie matkasime oma kodukoha ümbruses. 
On ju siinsamaski kauneid paiku! 
   Hommik oli külm ja vihmane, mõtlesi-

me, kas üldse saame selle plaani ellu viia. Aga 
olime nii kindlad matkasellid, et ilm meid ei 
hirmutanud. Alustasime alevikust. Uudista-
sime meid ümbritsevat sügisest loodust. Kõik 
puud ja põõsad olid juba nii vahvates värvilistes 
toonides. Jõudes Ruuna külla, sattusime tõeli-
se vihma alla. Kuid hetkega oli vihm kadunud 
ning paistma hakkas imeilus päike, mis koos 
tuulega kuivatas meid kiiresti. 
   Kella vaadates märkasime, et sügis ongi 

käes. Kelli laulis sügisele omaloomingulise lau-
lukese, mis tõstis kõigi tuju. Ühe metsatuka 
juures märkasid lapsed kitse. Pikemalt peatu-
des nägime, et seal on veel teinegi. Lapsed aru-
tasid, kuhu kitsepoiss nii äkki kadus. Arvati, et 
ju sai neil kõht täis või siis läksid nad oma pere 
juurde tagasi või lihtsalt metsa mängima. 
   Lõpuks jõudsime Pukamõisa parki, kus pi-

dasime pikniku. Meie eesmärk oli võimalikult 
palju erinevaid lehti korjata. Paljud lapsed kor-

jasid emadele ka lillekimbud. Tagasi minnes 
külastasime ka Puka päästekomandot. See oli 
muidugi väga põnev. Sai proovida pritsumeeste 
kiivrit, kuulata tuletõrjeauto sireeni ja ise autos 
istuda. Ja olimegi tiiruga tagasi armsa koolima-

ja juures. 
   Selline oli meie matk ja sügise tervitus. Läk-

sime tuule ja vihmaga, aga tulime päikesega.

Õpetaja JANE EVERST, Puka Keskkool

Matkasime oma kodukohas

Neljapäeval, 27. septembril käisime pike-
mal matkal “Reipalt koolipinki“. Meie 
reis algas Pukast. Sihtkohaks oli Pärnu-

maa. Meiega olid kaasas ka 5. ja 7. klassi õpi-
lased.
   Kohapeal tulid meile teejuhiks kaks giidi. 

Pidime jagunema kaheks grupiks. Rada viis 
ümber järve matkama. Giid jutustas järve aja-
loost. Kõige halvem juhtum oli 2004. aastal, sest 
siis jooksis järv tammi purunemise tõttu veest 

tühjaks. Väikeses metsaonnis näidati erinevate 
puude seemneid ja räägiti, kuidas taimed enne 
istutamist üles kasvatatakse. Metsarajal mää-
rasime puude vanust, paksust ja kõrgust. Giid 
õpetas, kuidas puudel aastaringe lugeda. 
   Edasi liikusime vaatlustorni, kust väga vaik-

selt olles võib näha kopraid. Kahjuks meie neid 
ei näinud, aga kobras oli maha jätnud oma raja, 
mis pika heina sees oli kergesti märgatav. Mere 
ääres oli linnujaam lLindude jälgimiseks. Kalda 

lähedal jalutades paistis veest palju vetikaid ja 
väikseid kalu. Matka lõpus pidime täitma töö-
lehe, kus sai päeva jooksul õpitut korrata. Hu-
vitav oli sõnamäng. Lõunat sõime matka algus-
punktis. 
   Matk oli väga põnev, sest käisime paljudes 

kohtades ning saime uusi teadmisi.

GERLI ROSENBERG ja RAUL SEMSUGOV, 
Puka Keskkooli 6. klass

Reipalt koolipinki Pärnumaal

Aakre kool tähistas 1. oktoobril 280. 
aasta möödumist koolihariduse algusest 
Aakres. Kooli võimlasse kogunesid en-

dised ja praegused õpilased ja töötajad. Pidupä-
ev algas meeleoluka kontserdiga. Kooli direktor 
Ilme Hõbemägi kinkis kõige eakamatele vilist-
lastele mälestuseks kooli pildiga kruusi, mille ku-
jundas Eha Anier, meie kooli vilistlane. Meie au-
väärsed: Endel Jõemets, Endla Rosalie Kangro, 
Kalju Metsma, Raimond Metsma, Helju Tatar, 
Elvi Teino ja Johannes Vuks – nende kooliaeg 
jääb rohkem kui 60 aasta taha. Neljanda klassi 
õpilane Marchus-Joonas Koppel, tema ema, va-
naema ja vanavanaema on alghariduse saanud 
Aakre koolist. Nemad koos süütasid järjepide-
vuse märgiks küünlad. Koolimajas sai vaadata 
vanu fotosid ja meenutada lõbusaid seiku kooli-
ajast. Õhtu jätkus ansambel Melody saatel. Tore, 
et inimesed praegusel kiirel ajal leiavad ikka aega 
ja tahtmist oma vana kooli külastada. 
   Õpetajate päev möödus traditsiooniliselt. 

Peale pidulikumat osa pandi proovile õpetajate 
vaimsed ja füüsilised võimed. Millal meist keegi 
viimati hularõngast keerutas ja hüppenööriga 
hüppas? Tuli meelde küll, aga päris raske oli. 
Lastel seevastu nalja nabani. Siis oligi noortel 
õpetajatel aeg minna tunde andma. Kuigi tun-
niandmine läks kõigil hästi, erilist soovi tulevi-
kus õpetajaks hakata keegi ei ilmutanud. Eks 
see üks raske amet ole! Pärast tunde pidasi-
me koolilastega kooli sünnipäeva meie kokka-
de valmistatud torti süües. Elevust tekitas kooli 
ja lasteaia aegu meenutavate fotode ühine vaa-
tamine. 
   Me pidasime ka leivapäeva. Lasteaia ette-

võtmisel sõitsime kogu kooli ja lasteaia vanema 
rühmaga oktoobri alguses Mõniste koduloo-

muuseumisse vanaaja talurahva töid ja tege-
misi kaema. Lahke muuseumirahvas tutvus-
tas, näitas, õpetas meile kõike vilja ja leivaga 
seonduvat. Mõnda teadsime juba ennegi, aga 
kuulsime ka palju uut. Teraviljade äratundmi-
ne oli päris raske. Kui viljapeade terade järgi 
äratundmine oli selge, siis viljakõrte pikkuse 
järgi vahetegemiseks oli vanarahval üks tore 
salm: rukis mehe rinnuni, nisu naise nabani, 
kaer kõrvi kõhuni ja oder koera kaelani. Ja 
tõesti: nii pikad nad olidki. Järgnes vilja tuu-
lamine, rehepeks ja vilja käsikiviga jahvatami-
ne jahuks. Põnevust tekitas kuklite pätsimine 
kuuma ahju juures. Hea lõhn majas andis loo-
tuse varsti midagi hamba alla saada. Et ootami-
ne igav ei tunduks, käisime vahepeal viljakohvi 
jahvatamas ja kamapalle veeretamas. Päev oli 
pikk ja väsitav, nii et kes varem on sõna „kartu-

Toimekas sügis Aakre koolis
litangupuder“ peale nina kirtsutanud, sõi selle 
ära nagu nalja ja küsis veel juurdegi.  Värske 
leib ja oma kuklike sinna veel juurde – mis sa 
hing veel oskad tahta?
   Õpetajate Silvi ja Velda eestvedamisel 

toimus septembris lillenäitus. Iga kooli- ja las-
teaialaps tõi oma aias kasvavaid sügislilli, nii 
et kogu saal oli kui lillemeri. Kokku lugesime 
44 eri sorti. Sel nädalal jätkub sügis nunnunäi-
tusega. Kohale on toodud kõige suuremad, 
kõige erilisemad, kõige kõveramad aiasaadus-
ed, mille kasvatamisel on lapsedki abis olnud. 
Nunnude vahelt  piiluvad laste lustakad meis-
terdused köögiviljadest, kastanitest ja muust 
käepärasest. Lasteaed lõpetab oma nunnunä-
dala ühise porgandipiruka küpsetamisega.
   Naudime sügist tema täies ilus edasi! 

Õpetaja LIINA LAASER

Marchus-Joonas Koppel koos ema, vanaema ja vanavanaemaga ha-
riduse järjepidevuse auks (oma kodukoolis) küünlaid süütamas.

Lillenäitusel oli palju uudistamist.

Leivapäeval tutvustas ja näitas Mõniste kodu-
loomuuseumi töötaja leivaküpsetamist.

Õpetaja Anneli annab õpetajate päeval noortele õpetajatele ameteid.

Aakre kooli vilistlased koolimaja ees.
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SÜNNID

20. oktoobril 
kell 19.00
Sangaste seltsimajas

IVO LINNA & 
ANTTI KAMMISTE

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

G O U R M E T  N E L J A P Ä E V

HÕIMUPÄEV 
MORDVALASTEGA

Sangaste seltsimajas
18. oktoobril kell 19.00.

Folklooriansambel Kelu (Kask) tegutseb Mordva 
Riikliku Ülikooli juures. Repertuaaris on traditsi-
ooniline ersa ja mokša rahvamuusika, tantsud ja 
kombetalitused. 
Tule osa saama mordvalaste rahvakultuurist ja lus-

tima koos Tanukesega, Kõvvera Kõdaraga ja Rõõ-
murullidega.

Head Sangaste valla elanikud ja 
Sangaste valla sõbrad

Ootame teid Sangaste valla juubelit tähistama

28. oktoobril
Sangaste seltsimajas

13.00 „Minu aeg Sangastes”
Ettekanded ja meenutused valla juhtidelt ja ette-
võtjatelt. Ette kannavad Keeni Põhikooli õpilased. 
Päeva juhib vallavanem Kaido Tamberg.

19.00 ARSIS kellade ansambli kontsert
Digipildi võistlusest osavõtjate autasustamine
Sangaste valla loomeinimeste kogumiku 
„Süämegä tettü” (Südamega tehtud) esitlus.

Olete lahkelt oodatud!

Lisette Uibopuu  22. septembril
Jasper Kelp    28. septembril

Meie rahvas kohe armastab igasugu ta-
beleid, võrdlusi, võistlusi ja muid pul-
gaga ja pulgata mõõduvõtmisi. Võis-

teldakse ja võideldakse kas või muhud pähe ja 
püksid puru, peaasi, et naabrist parem saaks 
välja mõõdetud ja välja öeldud. 
   Vaatan neid koolide edukuse võistlusta-

beleid ja valdade võimekuse võrdlusi ning 
mõtlen, kas ikka alati saab niimoodi asjade 
üle otsustada? Vahel justnagu saaks, vahel on 
aga asi kirjas justnagu hästi, aga muidu kuida-
gi vastuolus. Kas või väiksema gümnaasiumi ja 
suurema eliitkooli võrdlus. Kuidas saab võrrel-
da ühe ja sama mõõdupulgaga maagümnaa-
siumi olustikulähedast keskkonda ja õpilaste 
ja õpetajate valikul eelisseisundis olevat ,,sor-
diaretuse keskkonda“? Igaüks meist oskaks 
ainult valitud kraamist väärt kooki teha, aga 
arenema peab ju kogu õpilaskond, mitte ainult 
valikuhetkil parimateks osutunud. 
   Või siis võrrelda Viimsi valda ja Õru valda? 

Üks naudib Tallinna töökohtade tulumak-
su koorejooki ja kannab poolteist korda üle 
pea ulatuvat võlakoormat ning hoiab 800 last 
lasteaiasabas, kuid on ,,võimekaim“?! Teine 
peab kõigi asjadega iseoma tarkuse ja napi ra-
hakotiga toime tulema, võlgu on 0 krooni, aga 
ikkagi viimane? Ei ole see ju õiglane, näitab 
hoopis olematust regionaalpoliitikast tingitud 
võimaluste erinevust, mitte niivõrd ja igakord 
võimekuse puudust.
   Usun, et Sangaste vallast vaadatuna, kes 

on sama tabeli järgi küll oluliselt ülalpool ja 
ka 3 aasta tabelis enimtõusnud-hüpanud val-
lana 2. kohal Kihnu järel (tõus ülespoole ta-
belis 3 aastaga 62 kohta), on meil õigus vaata-
mata omasuurustest edukamate hulgas olijana 
öelda, et kuidagi teeb taoline võrdlus just väik-
sematele liiga. 

  Eks ta ole! On ju ka meie edu põhjus seal 
tabelis suuresti euroraha väga edukas kasuta-
mises ja korralikult arendatavas infrastruktuu-
ris. Ja see sõltub suuresti ka n.ö. oskustest asju 
õieti taotleda ja vihasest võitlusoskusest tuima 
bürokraatiaga. 
   Samas peaks olema meil kõigil siin ääremaal 

võrdsem ja õiglasem ligipääs neile võimaluste-
le, sest asi ei tohiks sõltuda vaid inimeste erine-
vast kompetentsist ja asjaajamisoskustest. Sel-
leks on vaja oluliselt tugevamat, sisukat ja laia-
haardelisemat regionaalpoliitikat, kui pelgalt 
ühinemiskaartide joonistamist. Vaest vaesega 
lihtsalt niisama automaatselt liites ei teki siia 
Kuveiti ega tule kahest miinusest seda plussi 
niisama kergelt. On vaja mõelda kõike ja enam 
läbi.
   Ka riik kui kogukondade tugisüsteem ja ne-

ndest endist koosnev moodustis, peab enam 
mõtlema tasakaalustatud arengule ja mitte 
ilkuma mõne kohale pandud ametnikukese 
suu läbi, et teie siin nii ja meie seal naa! Riik 
on üks, maa on üks ja väärikus on meil kõigil 
üks! Tegelgem siis sellega, et see ühtsus ja 
võrdsus ka saavutatakse nii hinges kui ka või-
malustes tegelikult.
   Riigimehed peaksid tegema sügava kum-

marduse sellele ettevõtjale, kes arendab tege-
vust meie mail ja ka sellele inimesele, kes siin 
on ja elab. Võrrelgem parem omavahel neid 
mõtteid ja plaane, mida oleks vaja ääremaas-
tumise peatamiseks ja rahva tagasitoomiseks 
oma koduriiki.
   Igal juhul, hea kogukond, võrreldamatult 

ilusat sügise jätku, võrdlemisi rahulikku ja 
probleemivaba elu ning parimat tervist kõigi-
le!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Võrdsed, võrdsemad ja nende võrdlejad

Kuidas aidata? Võlusõna 
on KOOSTÖÖ
Kui tänavu kevadel tekkis võimalus küsida 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist toetust 
MTÜde ja omavalitsuste koostöös mõne 
teenuse väljaarendamiseks, leidsime ühiselt, 
et kõige tähtsam on pidev ja läbimõeldud 
noorsootöö. 
   Mis praegu käsil? Esmalt saimegi Ko-
danikuühiskonna Sihtkapitalilt ja Šveitsi 
Vabaühenduste Fondilt toetust noorsootöö 
tegevuskava ja teenuse äriplaani välja-
töötamiseks. Tähtsamad teemad, millega 
tegeleme, on: 
* noorte vabaaja tegevused, 
* nõustamisteenuse väljatöötamine nii noor-
tele kui peredele, 
* transpordiküsimuse lahendamine noorte 
huvitegevuse jaoks.

Selgitame välja, mida noored õieti vajavad 
– intervjueerime nii neid endid kui ka täiskas-
vanuid, viime külades läbi noorte ümarlaudu, 
kuhu tulla võiks kindlasti need, kes tahavad 
tegeleda noortevaldkonnas. Oodatud on 
kõik, kes soovivad noortele pakkuda kas 
suvist töötamisvõimalust, põnevaid vabaaja 
tegevusi või kellel on lihtsalt ideid, mida kee-
gi võiks ellu viia. Eelnevalt soovime projekti 
tutvustada Kuldre ja Keeni kooli 7.-9. klassi 
õpilastele.
   Tuleva aasta alguses sõidame noortetöö 
huvilistega vaatama Kagu-Eesti noortekes-
kusi. Valmib ka noorsootöö tegevuskava, 
millele loodame heakskiidu saada koolidelt ja 
omavalitsustelt ning taotleme ka rahalist abi 
Tegevuskava käimalükkamiseks.
   Kes on meie meeskonnas? Projekti elluviija 
on Urvaste Külade Selts (Airi Hallik-Konnula) 
koostöös MTÜga Tugitare (Marju Karavin) 
ning Urvaste ja Sangaste Vallavalitsusega. 
Veel on meeskonnas Kuldre Kooli hoolekogu 
juht ja Sangaste valla kultuurispetsialist Mer-
le Tombak ning Urvaste valla sotsiaalnõunik 
Agnes Parmas. Eksperdina osaleb projektis 
Ivika Nõgel. Oma panuse annavad mitmed 
teisedki.
   Meie tegemiste suurem eesmärk on see, 
et lapsed ja noored tunneksid ennast kogu-
konnas vajalikena, et ükski anne või unistus 
ei jääks kehva transpordi või rahapuuduse 
pärast vaka alla ja et tänased koolilapsed 
tahaksid tulevikus oma teadmisi ja oskusi 
kodukandiski rakendada.

Lugupeetud pensionärid!

Tuletan teile meelde, et paljudel „Härmalõn-
ga“ liikmetel on ühenduse aastamaks, 2 
eurot tasumata! Kindlasti ei taha te oma 
nime ajalehes näha, nii et jäägu see info meie 
vahele. Liikmemaksu saab tasuda kõigil meie 
pensionäride üritustel, järgmine võimalus on 
juba novembris. 
   Oleme kõvasti tööd teinud, et tuua teieni 
sisukaid ja huvitavaid üritusi. Kui te ei taha 
või ei saa enam meie üritustest osa võtta 
(kehv tervis, halvad liiklustingimused vms), 
siis on võimalik ühendusest välja astuda. Sel-
leks on tarvis teatada oma soovist telefonidel 
7671 367, 5647 1933 (Lea Korbun) või 7690 
471 (Tiiu Ivask). 
   Jään ootama teie otsuseid, lugupeetud 
eakad! 

Sangaste Valla Pensionäride Ühenduse „Här-
malõng“ juhatuse liige TIIU IVASK

Hei noor!
Austame taas kitarriõppiga. Eraldi tunnid 
algajatele ja edasijõudnutele. Pane ennast kirja 
noortekeskuses.
    Lisainfo Merle Tombak, merle@sanagstevv.ee.

Sangaste laulu esmaettekanne Sangaste kirikus 
1. oktoobril. Esitajad Birgit Varjun, Uku Suviste, 
segakoor Hilaro ja Keeni Põhikooli lastekoor.
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Korstnapühkimine, kaasaegsed töö-
vahendid. www.tahmatont.ee. Tel. 
539 29 445

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

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

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

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

Müüa väike settekaev firmalt Cipax. 
Hind 50 eur. Heikki Saller 5028 705

Müüa 2 mitte avanevat korralikku 
klaaspakettakent leng 800x800 mm 
ja 2 akent leng 800x1200 mm. 55 eur 
tükk. Heikki Saller 5028 705

Kollektsionäär ostab vanu postkaar-
te, fotosid Otepää ja selle ümbruse 
kohta (loodus, ehitised, sündmused 
jm). Ka nõukaaegsed. Tel. 7420 315; 
e-mail: allankask@hot.ee

Pakume võsatrimmerdus- ja saetööd 
piirkonnas. Lemon Investments OÜ. 
Info 5375 1700

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Astritile, 
Seikole kalli isa ja vanaisa

VIKTOR KUIK´I
kaotuse puhul.

Ene, Rein, Eve, Peeter, Mareile 
ja Karl

Avaldan sügavat kaastunnet 
lähedastele

JOHANNES LAAGI 
kaotuse puhul.

Eldur

Mälestame head naabrit 

VAIGE KARTAUD
Tunneme kaasa omastele.

Heljula, Maila, Aku

AGO KIVI
1933-2011

Mitmekülgset andekat head kaas-
töölist, Otepää Teatri asutajaliiget 

(1957)
mälestab ja tunneb kaasa 

lähedastele
Otepää Teatri pere.

Kõigel on kuskil algus, 
lõpp on kuskil ka.

Kuskil süttimas valgus - 
teisal on kustunud ta.

Kallis Aire, avaldame Sulle siirast 
kaastunnet armsa 

vanaema 
kaotuse puhul.

Vesiroosi tantsijad

Mõni hetk on valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus…

Südamlik kaastunne Astritile kalli 
isa 

VIKTOR KUIK´I 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist, 
Tiiu, Õnne, Tiina, Tiiu.

Näe, päike juba metsa taha vajus.
kuis tahaks öelda isa,ära mine veel...

PEETER KÕIV
02.03.1952-02.10.2011

Siiras kaastunne Karinile perega, 
kalli isa, vanaisa, äia ootamatu 

kaotuse puhul.

Alice, Helen ja Terje peredega.

Südamlik kaastunne omastele ja 
lähedastele kalli

AGO KIVI
lahkumise puhul.

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

PEETER KÕIV
02.03.1952-02.10.2011

ERKKI HÕBEMÄGI
13.05.1985-04.10.2011

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

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

OÜ EESTI-WEST

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

KÄSITÖÖ 
PALKMAJAD
saunad, suvilad, elumajad.

Mälestame naabrimees

JOHANNES LAAKI
Avaldame kaastunnet Antsule ja 

lähedastele.

Viigi, Helle, Hele, Aare ja 
perekond Puura

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

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

Pangabuss peatub:

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

IVkvartalis
11. ja 25. oktoober
8. ja 22. november
6. ja 20. detsember

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–17.00

IV kvartalis
6. ja 20. oktoober
3. ja 17. november
1., 15. ja 29. detsember

Ootame 
KUULUTUSI ja REKLAAMI 

tasuta väljapanekuks 

Otepää suurimal 
väliteabetahvlil.

tel 7668 292, 5089 416

Koduhooldus
HK hooldus OÜ teenuseks 
on eakatele ja puuetega ini-

mestele hoolduse pakkumine 
kliendi kodus ja abistamine 

asjaajamisel väljaspool kodu. 
Koduhooldusteenusteks on 

igapäevaelu vajaduste rahulda-
mine, nõustamine, transpordi 
korraldamine, abivahendite 
muretsemine ja hügieenitoi-

mingute korraldamine.
   Klientidel on võimalus elada 

oma kodus niikaua, kuni see on 
vähegi võimalik. Iga kliendiga 

sõlmitakse individuaalne leping 
tema vajadustele vastavalt, kus 

lepitakse kokku teenused ja 
külastuskordade arv.

   Kui sa vajad abi, võta 
ühendust 

tel. 5516 418.

Mees, keda hüüti elavaks 
entsüklopeediaks…

Ago Kivi sündis Valgamaal Kaagjärve 
vallas Kungla talu peres, kus kasvas 
neli poega, neist noorim Ago (kiriku-
kirjades Agu). Pereisa Aleksander Kivi 
rajas Otepääle pudukaupluse ja pere 
kolis Otepääle. Kooliharidust omandas 
Ago Kivi Otepää algkoolis, Vana-
Piigaste algkoolis, Otepää keskkoolis, 
Saku tehnikumis, kunstiinstituudis 
(lõpetas diplomeeritud graafikuna) ja 
Pedagoogilise Instituudi täiendusteaduskonnas. 
   Ago pidas oma elu jooksul mitmeid ameteid: töötas maamõõtjana, 
näiteringi juhi ja dekooraatorina, ajakirjanikuna Otepää Teatajas, raa-
matukogus laenutajana, televisioonis kunstnikuna, kunstikombinaadis 
kujunduskunstnikuna, ülikoolis asendusõppejõuna ja Tartu kunstikooli 
õpetajana (kirjakunst, joonistamine, kompositsioon, töökoja praktika 
juhendamine). 
   Alates 1984. aastast oli ta vabakutseline graafik ja ekslibrist. 1990. aastal 
asus Ago pensionipõlve veetma Otepääle, kuhu oli ammu igatsenud. 
Siinne loodus on inspireerinud paljusid kunstnikke, nende seas ka Ago 
Kivi. Ta on Otepää kuppelmaastikke ja kultuuriobjekte väga palju oma 
graafilistele lehtedele jäädvustanud. Ago eksliibristest võiks teha Otepää 
elu kroonika, sest kõik tähtsamad sündmused ja tähtpäevad on ta kunst-
nikuna linooli lõiganud. Jääb lootus, et vähemalt tagantjärgi seda panust 
vääriliselt tunnustatakse ja talletatakse.
   Ago Kivi oli meisterklassi galligraaf, ta on teinud näituste ja muuseu-
mide kujundusi, nahkehistöö ja tekstiili kavandeid, peale selle tegelenud 
metallehistöö ja raamatuköitmisega. Õpitud erialal on Ago teinud pea-
miselt plastiklõiketehnikas loodusvaateid ja hulgaliselt eksliibriseid. Ago 
oli ka Otepää eksliibriseklubi looja ja eestvedaja aastast 1994. Kunstnik 
armastas oma eksliibristesse vimkasid poetada, üks pisitilluke osake üldi-
ses kompositsioonis oli ikka teatraalne või koomiline. Seda isikuomadust 
kasutas ta oskuslikult ka Otepää Rahvateatri laval.

Sügava austusega meenutades oma õpetajat ja lõbusat kaaslast rahvateatrist

 AVE KRUUSMAA

Mees, kes teadis ja mäletas…

“Otepääl on läbi aastakümnete näitemänge lavastatud,” kirjutas Ago 
2009. aastal oma mälestustes noorusajast, et neid saaks autor lisada meie 
kultuuriloolisesse raamatusse “Teatrimaagia kütkes”. 
   Ago mälestas oma esimest teatrielamust 1938.aastast, mil pritsimajas 
lavale toodud tükis mängis karjapoissi tema vanem vend Vaino. Laval 
oli tulistatud naispeategelast. Ago oli selle peale nutma puhkenud ja 
hiljem kodus vennalt nõudnud: miks nad ometi pihta lasksid? Vend oli 
selgitanud, et see oli ainult mängult… “Aga ega ma seda juttu päriselt ikka 
uskuma ei jäänud.”
   Ago oli rahvateatri asutajaliige (“Eskaadri hukk”, 1957), mängis veel 
mitmetes tükkides Otepääl ja hiljem Tallinna kooli päevil, jätkas sealgi 
rahvateatris. Nii, nagu ka Otepääle naasnult ja 1990-ndaist igas kodulinna 
teatri ja papa Kalju ettevõtmises kaasa lüües.
   Eriline ja imetlusväärne oli tema mälu: ta teadis eksimatult oma Otepää 
kooliaja kaaslaste ja rahvateatri näitlejate sünnipäevi, märkis oma töödes 
küll raamatukogu, küll kohaliku ajalehe sünnipäevi, suurematest sünd-
mustest rääkimata.

Ajakirjanik AILI MIKS

AGO KIVI 
26.01.1933 – 11.10.2011

Exlibrise valmistas Ave Kruus-
maa  Ago 75. juubeliks.

In Memoriam 

Mälestame kunstnik

AGO KIVI
26.01.1933 - 11.10.2011

Siiras kaastunne omastele.

Evi Savi ja naisansambel Relami

Mälestame ja tunneme kaasa 
omastele

AGO KIVI 
surma puhul.

Perekond Kalev

Südamlik kaastunne Askole 
perega tädi 

VAIGE KARTAU 
surma puhul.

Sõbrad Lehtmaa, Loog ja 
Maasing

AGO KIVI
1933-2011

Mälestame ja meenutame – meie 
koostöö oli meeldiv ja nähtav 

trükiväljaandeist, mida kaunistas 
Sinu kunstnikukäsi...

Sügav kaastunne lähedastele
MTÜ Meediagrupp Süd-Est

Südamlik kaastunne Mareti 
perele kalli

VIKTOR KUIK´I 
kaotuse puhul.

Perek Tiisler

Mälestame kallist naabrinaist

ADELE KULLI 
ja avaldame sügavat kaastunnet 

omastele.

Perekonnad Kuus, Vaks, Kalev, 
Heljo, Aili ja Hilja.

Langetan pea hea sõbranna 

VAIGE KARTAU 
kaotuse puhul.

Viivi perega

AGO KIVI

Suurt kunstnikku ja head sõpra 
mälestavad Päivi, Tuula, 

Hellevi, Leena ja Jorma ning 
paljud sõbrad Vihtist.

VAIGE KARTAU
27.08.1938-09.10.2011

JOHANNES LAAK
05.09.1930-05.10.2011

ADELE KULL
23.09.1927-04.10.2011

Ago Kivile pühendatud mälestuskoosviibimine on 
Otepää Kultuurikeskuses 21. oktoobril kell 15 – 19.
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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

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

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

septembril sooritatud ostude tšekid, mille 
väärtus oli vähemalt üheksa eurot ning 
millele ostja oli märkinud oma nime ja te-
lefoninumbri. Kokku loositi välja 90 väik-
semat kinkekotti kogu ühistu peale, Ote-
päält oli võitjaid 25. Otepää piirkonna võit-
jad on: H.Kulpas, Heikki, Paul Poderat, 
Kiina Alter, Toomas Virkus, Virve, Ene 

Lõhmus, Aime Kasak, Margret Schnee-
berg, Maarek Mölder, Martin Täär, 
Maive Pulles, Eve Kivimaa, Helve Täär, 
Allar Järveoja, Egle Täär, Neeme Suur-
sov, Anu Jurken, Kalju Saaremäe, Margo, 
Anni Juus, Riido Ruuven, Jüri Pikk, Helle 
Rahnel, Jaanika Tekk, Arno Mitt.
   Juubeliloosi peaauhindadest, milleks 

olid Go Traveli 500-eurosed reisikinke-
kaardid, rändasid kaks Rannu valla elani-
kele, kes ostsid kaupa Rannu A ja Ost. 
    Üks peaauhind tuli ka Otepääle – võit-

jaks osutus Aivo Piho, kes oli ostu soori-
tanud Otepää Konsumist. (Pildil paremal 
koos Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esime-
he Hando Ivaskiga.)
   „Sel aastal on ühistu poodidel pakkuda 

veel mitmeid sooduskampaaniaid ja det-
sembris tutvustame meie klientidele uue-
nenud säästukaarti. Nii et mõndagi põne-
vat on ees,“ kinnitab Ivask.

Elva Tarbijate Ühistu

Väärikat 90. tegutsemisaastat tähis-
tanud Elva Tarbijate Ühistu pre-
meeris oma kliente juubeliloosi ning 

üheksaprotsendilise hinnalangusega. 
   Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe 

Hando Ivaski sõnul oli oluline, et seekord-
setest juubelipidustustest saaksid osa võtta 
elanikud kõigist omavalitsustest, kus meie 
ühistu poed tegutsevad. „Kümme aastat 
tagasi pidasime juubelilaata Elvas, kõigil 
pole aga võimalust sinna kohale tulla,“ sel-
gitas Ivask. Tema meelest on tähtis, et kõik 
saaksid läbi oma kodupoe Elva Tarbijate 
Ühistuga koos väikestviisi pidutseda.
   Elva Tarbijate Ühistu kauplustest said 

9.-11. septembril säästukaartide omanikud 
kõikidelt kaupadelt üheksa protsenti hin-
naalandust. „See kampaania tõstis meie 
külastajate arvu viiendiku võrra, oli tore, et 
meiega tuldi tähistama,“ sõnas Ivask.
   Lisaks hinnaalandusele korraldasime 

ka juubeliloosimise. Loosis osalesid 9.-30. 

Elva Tarbijate Ühistu peab juubelit

13.-16. oktoober 

Juust Eesti 500g (vaakumpakend, viilutatud)  4.35 2.89   kg/5.78
Jahutatud sea abaliha kamarata kg (vaakumpk.) 5.75 3.39
Juustu-küüslaugusalat kg (~150g pakend)  6.96 4.79 
Koeratoit Chappi 10kg (looma-linnuliha)    15.4  10.99   kg/1.09

Kuni 17. oktoobrini kampaania SUUR SAAK
Müügil üle 200 soodushinnaga toote!

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Aastail 2012-2015 lõppe-
vad kehtivusajad Eesti 
kodaniku isikut tõen-

davatel dokumentidel, mis on 
väljastatud alates 2002. aastast 
kümneaastase ja alates 2007. 
aastast viieaastase kehtivusega. 
Sel perioodil mitmekordistub 
kodakondsus- ja migratsiooni-
büroode (KMB) teenindustes 
klientide arv, pikenevad ootejär-
jekorrad ning võrreldes praegu-
sega ka dokumendi kättesaami-
seks kuluv aeg.
   Seadusest tulenevalt annab 

PPA (Politsei- ja Piirivalvea-
met) isikut tõendava doku-
mendi välja 30 päeva jooksul 
taotluse menetlusse võtmise 
või taotluses esinenud puudus-
te kõrvaldamise päevast arva-
tes. PPA on optimeerinud oma 
menetluspraktikat selliselt, et 
see on üldjuhul võimaldanud 
dokumendi väljastada oluli-
selt lühema aja jooksul. Seoses 

taotluste mahu suurenemisega 
aastail 2012-2015 ei ole ilmselt 
võimalik seda praktikat nime-
tatud aastatel jätkata ning tõe-
näoliselt pikeneb dokumendi 
väljaandmise aeg seaduses ette 
nähtud 30 päevani.
   Kuivõrd paljud elanikud on 

harjunud, et isikut tõendava 
dokumendi saab kätte oluliselt 
kiiremini kui seaduses sätes-
tatud 30 päeva, siis nüüd tuleb 
ennetada olukorda, kus taotlus 
esitatakse viimaste aastate lü-
hikestele väljastustähtaegade-
le lootma jäädes vahetult enne 
oma dokumendi (dokumenti-
de) kehtivusaja lõppemist.
   Lisainfot dokumentide taot-

lemise kohta saavad kliendid 
vajadusel PPA kodulehelt ja 
infotelefonilt 612 3000.

Lõuna Prefektuuri Otepää 
konstaablijaoskonna komissar, 

piirkonnavanem 
JAANUS KOKKONEN

Teavitame elanikke doku-
menditaotluste tõusust

Algamas on uus raiehoo-
aeg ja Valgamaa Era-
metsaühing soov ib 

erametsaomanikele osutada 
mitmekülgset abi metsade ma-
jandamisel.
•Anname nõu metsade hea-

peremehelikuks ja otstarbe-
kaks majandamiseks.
•Anname abi metsateatiste ja 

kogu kaasneva dokumentatsi-
ooni vormistamisel.
•Aitame leida raie- ja väljave-

otööde teostaja.
•Aitame turustada raiutud 

materjali. 

   Eestis on paljudes piirkonda-
des edukalt käivitunud eramet-
sade ühine majandamine üles-
töötamise ja ühisturustamise 
näol. Valgamaa on selles osas 
veel algusfaasis, aga erineva-
te edulugude põhjal võib väita, 
et ühismajandamisega seotud 
erametsaomanikud on võitnud 
suuresti kulude kokkuhoius ja 
maksimeerinud oma metsast 
saadava tulu.
  Pöörduge julgesti oma küsi-

muste ja soovidega Valgamaa 
Erametsaühingu poole. 

ATSO ADSON, tel 5649 3197

Austatud Valgamaa Erametsaühingu 
liikmed ja mitteliikmetest erametsa-

omanikud

Neljapäeval, 20. oktoobril 
kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää 
aedlinn) 

LOODUSÕHTU 

“Hunt meie looduses ja tema suhted inimesega” 
– Peep Männil

Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna juhataja Peep Män-
nil räägib huntide olukorrast Eestis, nende sotsiaalsest ja territo-
riaalsest käitumisest, toitumisest ja sigimisest ning inimeste ja 
huntide omavahelistest suhetest ajaloos ja tänapäeval.

   Loodusõhtu korraldavad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja 
Otepää kultuurikeskus, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Lisainfo: 766 9293, 518 6747 (Margit Turb).

Hellenurme naisansambel KÕUEÕIED 
OOTAB OMA RIDADESSE 

viisipidajaid lõbusaid lauljaid kõikidesse hääle-
rühmadesse kas Otepäält, Paluperast või 

Hellenurmest. Võib olla ka kaugemalt. 
Proovid toimuvad kolmapäeviti ning transport pole 

probleemiks. 

Lisa infot saab 5662 6481 Merle käest.

Üheks meie olulisemaks tajuks olev sil-
manägemine, milleta toimetulek on äär-
miselt raske,vajab korrapärast kontrolli. 
GLAUKOOM ehk ROHEKAE on suhteliselt 
sageli esinev silmahaigus, mis võib viia 
nägemise kaotuseni. Terava nägemise säi-
limine ja valu puudumine teevad haiguse, 
eriti algusfaasis väga salakavalaks.
   Oluline haigestumise tõus tekib peale 
60ndat eluaastat. Inimestel, kelle vanema-
tel ja/või sugulastel on glaukoom, on neli 
korda suurem risk haigestuda kui nendel, 
kelle suguvõsas glaukoomi ei esine. 
   Lühinägevus ja kaugnägevus on glaukoo-
mi puhul olulised riskifaktorid. Ka pärast 
nägemise korrigeerimist laserprotseduu-
riga säilib risk glaukoomiks. Pidevalt prille 
kandvad inimesed peaksid 40ndast eluaas-
tast regulaarselt silmaarsti kontrollil käima.
   Üks lihtsaim vahend glaukoomi avasta-
miseks on silmasisese rõhu mõõtmine ehk 
tonomeetria. Seda soovitatakse üle 40-
aastastel inimestel teha aastas kord. Kogu 
protseduur on umbes 3 minutit. Glaukoo-
mist tekkinud nägemiskahjustus on pöör-
dumatu, seetõttu on väga tähtis varajane 
diagnoosimine.
   Glaukoomi avastamiseks teeme koos-
tööd Gold Optika prillipoodidega üle Eesti. 
Otepää Gold Optika Otepää Kaubanduske-
suses, tel. 7670 381; Elva Gold Optika Elva 
Arbimäe Konsum-Ehituskeskuses, tel. 7670 
388; Tartu Gold Optika Tartus, Riia130, (Po-
litseimaja ja Decora vahel), tel.7409 035.

Silmaabi MTÜ, www.silmaabi.ee

Pimedaks jäämist 
saab vältida


