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Otepää vallavanemaks valiti
Merlin Müür
hea meeskond, kellega saab kõiki neid
tegevusi edasi arendada.
Üheks esimeseks tööna on kavas
korrastada Linnamägi ning edaspidi
pöörata rohkem tähelepanu heakorratöödele sellel objektil. Kutsungi siinkohas kõiki vallakodanikke talgupäevale
Linnamäele. Talgupäev toimub septembris, anname sellest lähiajal täpsemalt
teada.

23. augustil valiti Otepää
vallavolikogu istungil 14
poolthäälega uueks vallavanemaks senine abivallavanem Merlin Müür.
„Kaalusin ettepanekut kandideerida
vallavanema kohale väga tõsiselt,“ ütles
Merlin Müür. „Otepää valla töötajana
olen siinsete oludega väga hästi kursis
ja nii sündiski otsus anda oma panus
Otepää arenguks. Teen kõik selleks, et
meil saaks olema hea koostöö erinevate osapoolte vahel.“ Merlin Müüri
sõnul on tema esmane ülesanne tugevdada olemasolevat meeskonda, kellega
edukalt valla arengut edasi viia.
Merlin Müür on Otepää abivallavanemana töötanud alates 2010. aastast ning
ta kuulub Reformierakonda. Varem on
ta olnud tegev SA Otepää Spordirajatised juhatuse liikmena ja Otepää vallavalitsuses arendusnõunikuna. Merlin
Müür on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusmagistri kraadi. Ta
on töötanud Tallinna Ülikoolis turunduse lektorina ja Tallinna Tehnikaülikoolis
turundusspetsialistina.
Merlin Müüri esitas vallavanema kandidaadiks volikogu Reformierakonna
fraktsioon, volikogus esitati kandidaadiks veel ka Jaanus Raidal.
Uus vallavanem asus ametisse 23.
augustil. Samas kinnitati ka uus vallavalitsuse koosseis, kuhu kuuluvad lisaks
vallavanemale abivallavanem Mairo
Kangro, raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja ja ettevõtja Kalev Merisalu.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Volikogu istungil tunti pärast
vallavanema valimist huvi,
mis saab edasi Pühajärve
Põhikoolist?
Pühajärve Põhikoolis jätkub tavapärane õppetöö. Senikaua, kuni lapsi
jätkub koolipinki ja ka rahastamise
mudelit silmas pidades, kool säilib. Kui
laste arv hakkab lähenema kriitilisele
piirile, tuleb meil poliitikute, õpetajate
ja lastevanematega koos mõelda, mis
saab edasi.

Milliseid koostöövõimalusi
näete edaspidises töös?

Intervjuu vallavanem Merlin Müüriga
Mis on Teie esmased tööd ja
tegemised?
Valdkondi, millega tegeleda, on palju.
Kindlasti vajab ülevaatamist sotsiaal- ja
haridusvaldkonnaga seonduv. Muutmist
vajab vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuse struktuur: plaanis on tööle
võtta lastekaitsespetsialist ning üldse

laiendada teenistuse tööd. Muudatusi
vallavalitsuse struktuuris tuleb veelgi.
Tahame tööle võtta ehitusjärelevalve
spetsialisti, kuna see valdkond vajab
hädasti korrastamist. Samuti on tähelepanu all heakord, detailplaneeringute
menetlemine ja muu valla elu puudutav.
Leian, et vallavalitsuse näol on olemas

Tahan jätkata senist koostööd kõikide
koostööpartnerite vahel. Kindlasti
jätkub väliskoostöö meie sõpruspiirkondade, ametiasutuste, ülikoolide,
organisatsioonide ja ettevõtjatega.
Üheks koostöönäiteks võin tuua Tallinna Tehnikaülikooli majandusmagistrite
klubi, kellega plaanime teha ajurünnaku Otepää piirkonna konkurentsivõime parendamiseks. Arvan, et sellest
lõikavad kasu nii omavalitsus kui ka
meie ettevõtjad. Olen avatud kõikidele
koostööpakkumistele ning ootan heameelega ka vallakodanike ettepanekuid
Otepää elu paremaks muutmisel.

Balti velotuuril
Otepääl sai etapivõidu Leedu rattur

MONIKA OTROKOVA

20. augustil, Eesti taasiseseisvumispäeval, toimus
Otepää Kirikumõisas meeleolukas perepäev, kus sai
näha jõustruktuuride tehnika- ja relvanäitust, toimus
õppelahing ja sai kuulata ansambli Põldsepp ja Pojad
kontserti.
Perepäeval osalenuid tervitas Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol, perepäeva tähendusest rääkis
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko
Tiirmaa.
Oma tehnikat ja relvi näitasid päästjad, politseinikud
ja kaitseliitlased. Otepää naiskodukaitsjad pakkusid
kõigile sõdurisuppi ning tutvustasid naiskodukaitse

SANGASTE
vald

www.otepaa.ee/ot

Miks on taevas tähed,
miks on maa peal rohi,
kuhu ööseks läheb
kange tuulekohin? Mina tean, kuid sina
asju alles uurid,
oma peene nina
raamatusse puurid.
Hando Runnel „Miks ja miks“

Head kooliaasta algust kõigile kooliõpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele!
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Otepää gümnaasium
oli koolide edetabelis
taas Valgamaa parim
Postimees.ee avaldas Eesti koolide pingerea,
mis põhineb tänavuste riigieksamite keskmistel tulemustel. Otepää Gümnaasium on
44. kohal, olles taas Valga maakonna parim
kool. „Tänavuaastaste tulemuste põhjal
julgen öelda, et oleme nö maakoolidest ühed
parimad mitte ainult Valgamaal, vaid ka kogu
Lõuna-Eestis,“ ütles Otepää Gümnaasiumi
direktor Aivo Meema.
Pingerida näitab, et Otepää Gümnaasium
on maakonnas esikohta hoidnud edukalt ka
viimasel kolmel aastal: 2010. aastal oli Otepää Gümnaasium pingereas 72., 2011. aastal
89. ning 2012.aastal 44. kohal.
MONIKA OTROKOVA

Otepääl peeti taasiseseisvumispäeva

22. augustil jõudis rahvusvaheline Balti riike läbiv
velotuur „Baltic Chain Tour“ Otepääle. Velotuuri teise
etapi võitis grupifinišis leedulane Gediminas Bagdonas.
Viljandilt Otepääle kulgenud etapil sai teise koha
hollandlane Dylan Grönewegen ja kolmas oli lätlane
Indulis Bekmanis. Parima eestlasena oli kuues Erki
Pütsep, Krister Raudsepp sai 22. ning Sten Sarv 29. ja
Rene Mandri 32. koha.
Balti Velotuur ehk Baltic Chain Tour võistlus algas
juba 1955. aastal ning viimane start toimus aastal 1992.
Alates 2011. aastast on taaselustatud kunagine ülipopulaarne velotuur Tallinnast Vilniusesse.

OTEPÄÄ
vald

tegevust. Perepäeva haripunktiks sai õppelahing, mis
tekitas palju elevust. Õppelahingu valmistasid ette ja
viisid läbi Otepää Üksikkompanii kaitseliitlased ning
noored kaitseliitlased. Päeva lõpetas ansambli Põldsepp ja Pojad kontsert.
Perepäeva korraldasid ja aitasid kaasa: kaitseliit, naiskodukaitse, politsei, päästeamet, Otepää vald, Otepää
Kultuurikeskus, EELK Otepää Maarja kogudus.
Täname kõiki korraldajaid meeleoluka päeva eest!
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää Linnamäe
korrastustööd jätkuvad
Linnamäel asuvate linnuse müüride tarbeks
eraldas muinsuskaitseamet avariitoetust 12
782 euro ulatuses. Müüride konserveerimistöödega on plaanis lähiajal edasi minna.
2011. aastal alustati linnuse müüride
konserveerimist ettevalmistavate töödega
– puhastati müürid võsast ja risust, teostati
koristustöid, eemaldati rusukiht ja lahtised
kivid.
Otepää abivallavanema Mairo Kangro
sõnul tellitakse toetusrahast linnuse varemete
ala geodeetilise alusplaani täiendamine, varikatuste joonised ja varikatuste ehitustööd.
„Jooniste koostamisega jõutakse lõpule
septembris, misjärel algavad varikatuste
ehitustööd,“ selgitas Mairo Kangro. „Varikatused on vajalikud, et kaitsta müüre kuni
nende konserveerimiseni.“ Tööd on plaanis
valmis saada 2012. aasta jooksul.
Lisaks sellele on Otepää Vallavalitsusel
plaanis korraldada koristustalgud Linnamäel,
mille käigus korrastatakse Linnamäe orgu ja
nõlvasid. Talgud toimuvad septembrikuus.
MONIKA OTROKOVA

VANAVANEMATE PÄEVA
KONTSERT
9. septembril kell 14.00

Kultuurikeskuses
Esinevad Sirje ja Rein Kurg.
Otepää ajaloost räägib Aili Miks.
Teelaud. Tasuta.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

31. august 2012

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
23.08.2012
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallas Sihva külas asuva VäikeJuusa kinnistu detailplaneering.
Kehtestati Otepää vallas Märdi külas asuva
Märdi kinnistu detailplaneering.
Kehtestati Otepää vallas Pühajärve külas
asuva Lehe 3 kinnistu detailplaneering.
Otsustati delegeerida Otepää Vallavalitsusele üldkasutatava maa sihtotstarbega
Postipargi maaüksuse jagamine, jagamisega
moodustatava katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine, moodustatava katastriüksuse võõrandamine (vahetamine) otsuse motiveerivas
osas kirjeldatud kujul ja muude mistahes toimingute tegemine seoses Lipuväljak 24, 24a, 28,
28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringuga.
Otsustati mitte algatada Otepää vallas
Pilkuse külas Tornimäe detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Nõustuti minimaalsuurusest (30 m2 ) väiksema 11 m2 suuruse transpordimaa (007;L) sihtotstarbega katastriüksuse 23237 PedajamäePühajärve tee moodustamisega.
Otsustati toetada SA Tehvandi Spordikeskus
taotlust välisõhu saasteloa andmiseks
Otepää vallas Kääriku külas asuvas Kääriku
Spordikeskuses katlamaja ehitamiseks.
Anti nõusolek Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 163140 kantud kinnistu Koolitare 6, pindala 1472 m2, asukoht:
Koolitare 6, Otepää linn, Otepää vald) omandamiseks hinnaga kuni viiskümmend viis tuhat
(55 000) eurot.
Otsustati delegeerida Otepää Vallavalitsusele liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse
volikogu pädevusse antud ülesannete lahendamine.
Otsustati lugeda vallavanema kohale valituks Merlin Müür ning nimetada ta ametisse
vallavanemana.

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeteks Merlin Müür, Kalev Merisalu, Mairo
Kangro, Ülle Veeroja.
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Otepää Vallavalitsuses
22.08.2012
Määrati koduteenuseid ühele vallakodanikule.
Määrati sünnitoetust kahele vallakodanikule kogusummas 768 eurot.
Määrati ühekordset toetust kahele vallakodanikule kogusummas 64 eurot.
Anti GMP Grupp AS´le luba paigaldada
alates 18. augustist 2012. a kuni 24. augustini
2012. a riigi tugimaantee nr. 46 Tatra – Otepää
– Sangaste 25. kilomeetrile Otepääle sissesõidu
kohale avaliku ürituse Dagö Toiduklubi reklaambänner ja määrata reklaamimaksu suuruseks 3,20 eurot päevas, kokku 22,4 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
Kinnitati OÜ Otepää Maamõõdubüroo
perioodi 01.01.2011-31.12.2011majandusaasta
aastaaruanne.
Väljastati kirjalik nõusolek Rait Pallo`le
väikeehitise (grillimaja) püstitamiseks asukohaga Otepää linn, Männi tn 4.
Peeti võimalikuks jagada Õru katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Otepää valla Nüpli külas Valga mnt
12//Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel
sauna juurde vee-ja survekanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Väljastati Eve Niklus`ele ehitusluba Otepää
linnas Paju tn 12 maaüksusel paikneva ehitise rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks,
kasutusotstarbega majapidamishoone (saunamaja).
Väljastati AS Otepää Veevärk ehitusluba
Q

soojavarustuse ehituseks Otepää linn, Kopli
tänav lõik katlamaja kuni Koolitare tänav.
Väljastati kasutusluba UPM-Kymmene
Otepää AS “Galerii” alajaama 10kV toitekaablite vahetusele asukohaga Tehase kinnistu
Pühajärve küla Otepää vald.
Q

17.08.2012
Väljastati KÜ Keskuse 5 ehitusluba Otepää
valla Otepää külas Keskuse 5maaüksusel kortermaja fassaadide rekonstrueerimiseks.
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15.08.2012
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le
Sokka 10/0,4 kV komplektalajaamale koos 10kV
ja 0,4kV maakaabelliinidele asukohaga Otepää
vald Vidrike küla.
Väljastati kirjalik nõusolek Toomas Lepalole
väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Savikoja 3.
Kinnitati OÜ Signiref taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Pilkuse küla,
Soka kinnistule elamu ja abihoonete projekti
koostamiseks.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallas Märdi külas asuv Niidu kinnistu detailplaneering.
Anti kirjalik nõusolek Arno Lillemaa`le piirdeaia püstitamiseks Õuna 7a kinnistule Otepää
linnas, Otepää vald.
Kinnitati ühe isiku hajaasustuse veeprogrammi lõpparuanne summas 4 855, 68
eurot.
Kinnitada T.K.Varahalduse OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas,
Otepää küla, Pihlaka kinnistule tiigi projekti
koostamiseks
Anti Relvo Sport Motell OÜ’le luba paigaldada lisareklaam suurusega 2,8 x 0,9 m alates
6. augustist 2012 a. kuni 6. septembrini 2012 a.
Otepää Tartu poolsele sissesõidule Väike-Tartu
kinnistule.
Kinnitati huvitatud isiku Õnne Einer taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas,
Pühajärve külas asuvale Metsasalu kinnistule
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
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Vallavalitsus arvestab võimalusel esitatud ettepanekuga.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses
(Enelin Alter; 7664820).

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Otepää Vallavalitsus otsustas 15.08.2012. a istungil korraldusega nr 2-4-439 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Niidu kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala
asub Märdi külas ning hõlmab Niidu maaüksust (katastritunnus 63601:002:3294), mille maakasutuse sihtotstarve
on elamumaa.
Detailplaneeringu käigus muudetakse 2004. aastal kehtestatud Kakulaane maaüksuse detailplaneeringus määratud
maa kasutuse sihtotstarvet ja määratakse ehitusõigus vastavalt uuele sihtotstarbele. Niidu kinnistu detailplaneeringu eesmärk on majutushoone rajamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.09
– 24.09.2012. Avalik arutelu toimub 01.10.2012 kell 16.00
Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13,
Otepää. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee Areng ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta.
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust. Info:
Enelin Alter, 7664820.

Detailplaneeringu täiendava avaliku
arutelu tulemused
Otepää vallas Otepää külas asuva Kirikla kinnistute
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 05.0702.08.2012, täiendav avalik arutelu toimus 13.08.2012 kell
16.30 Otepää Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneeringu
avalikul arutelul tehti kirjalikult 1 ettepanek. Ettepaneku
esitaja soovib, et tema rajatud ürdiaed säiliks. Otepää

Detailplaneeringu avalik eskiisi arutelu
Otepää Vallavalitsus korraldab Nüpli külas asuva SuureKalda kinnistu detailplaneeringu muutmise eskiisi avaliku
arutelu 11.09.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas
(Lipuväljak 13, II korrus).
Planeeritav ala asub kehtiva Pühajärve valla järgi
hajaasustusega alal ja piirneb Otepää Looduspargi piiranguvööndiga. Detailplaneeringu ala hõlmab: SuureKalda (katastritunnusega 63602:002:0031), Põhja-Kalda
(katastritunnusega 63602:002:0040), Kaldanurga (katastritunnusega 63602:002:0032), Taga-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0034), Lõuna-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0038), Väike-Kalda (katastritunnusega
63602:002:0039) kinnistuid. Kogu planeeringuala on ca
24,8 ha. Planeeritaval alal muudetakse ehitusalade asukohti, kavandatakse 10 elamukrunti. Praegune maa kasutuse sihtotstarve on valdavalt maatulundusmaa, mis muudetakse elamumaaks. Info: Enelin Alter, 7664820, enelin.
alter@otepaa.ee

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu otsustas 23.08.2012. a istungil
otsusega1-4-47 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Väike-Juusa kinnistu (katastritunnus 63601:002:1752)
detailplaneeringu. Kinnistu asub Pühajärve valla üldplaneeringu järgi hajaasustusega alal Otepää Looduspargi
piiranguvööndis. Kinnistu pindala on 43,60 ha, maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine
elamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatakse 4
elamumaa juhtotstarbega krunti. Põhihoone suurim lubatud
ehitusalune pindala on 200 m2, abihoonetel 120 m². Hoonete
suurim lubatud kõrgus on 9 m, katusekalle 40-50 kraadi.
Viimistlusmaterjalidest on lubatud puit (va freesitud palk),
krohvmaterjal ja maakivi.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.09 –

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

Väljastati Raivo Paavelile ehitusluba Otepää
valla Arula külas Veskioru maaüksusel ehitise
(kõrvalhoone) laiendamiseks.
Väljastati MTÜ-le Otepää Perekeskus ehitusluba Otepää linnas Lipuväljak 28A maaüksusel paikneva ehitise osaliseks rekonstrueerimiseks, kasutusotstarbega laste päevakeskus.
Väljastati kasutusluba AS-le Alexela Oil
maa-alustele kütusemahutitele asukohaga
Otepää linn Tartu mnt 24.
Kinnitati Sigrid Vernik taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linnas,
Piiri tn 15 kinnistule abihoone ehitusprojekti
koostamiseks .
Anti Eesti Ujumisliit MTÜ luba korraldada
Otepää vallas Pühajärve külas Pühajärve rannas ja järves 19.08.2012. a alates kell 12.00 kuni
kell 17.00 avalik üritus 41. Avaveeujumise seeriavõistluse VI etapp.
Anti Kaitseliidu Valgamaa Malevale
luba korraldada Otepää vallas Otepää külas
Kirikumõisas 20.08.2012. a alates kell 11.00 kuni
kell 16.00 avalik üritus Näidislahing.
Anti Oti Spordiklubi MTÜ luba korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil 22.07.2012. a
avalik üritus Balti Kett Velotuur Otepääetapp.
Anti tasu eest üürile ühele vallakodanikule
eluruum.
Määrati ühekordset toetust kuuele vallakodanikule kogusummas 320 eurot.
Määrati matusetoetust kahele vallakodanikule kogusummas 256 eurot.
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Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavolikogu kehtestas oma 23.08.2012 otsusega
nr 1-4-48 Otepää vallas Märdi külas asuva Märdi kinnistu
(katastritunnus 63601:002:0800) detailplaneeringu. 1,3 ha
suurune planeeringuala asub Otepää looduspargi territooriumil ja hõlmab täielikult Märdi kinnistut. Alal asub Märdi
puhkemaja. Planeeringu eesmärk on Märdi puhkemaja
ümbruse maakasutuse ja ehitustingimuste määramine
vesiveski õueala taastamiseks.
Detailplaneeringu lahendus võimaldab rajada puukuurpaadimaja, vaatesilla ja matkajate kõnnitee ning trepid,
jõeääre ja õueala valgustus, barbeque ala vana saunavare
kohal, lõkkeplatsi, määratleb õueala piirid, krundisisesed
kõnniteed, parkimisplatsi ja valgustuse. Puhkekeskuse
rajamine mitmekesistab piirkonna ettevõtlust, taastab
elutegevuse põlisel asustusalal ja parandab piirkonna
heakorda. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).
Q

Otepää Vallavolikogu kehtestas oma 23.08.2012 otsusega
nr 1-4-49 Otepää vallas Pühajärve külas asuva Lehe 3 kinnistu (katastriüksuse tunnusega 63601:001:0029) detailplaneeringu. Naabruses asuvad Pühajärve puhkekeskus,
Neitsijärve puhkemaja, Otepää looduspargi matkarada,
Paju Puhkemaja ja endine metskonna elamu. Kinnistu pindala on 8305 m², maa sihtotstarve on maatulundusmaa.
Planeeringu eesmärk on elamu ja abihoonete ehitamise
ja maa sihtotstarbe muutmise võimalikkuse väljaselgi-

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

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

08.08.2012
Otsustati erastada kinnisasjaga liitmiseks
sobiv maa.
Sõlmiti äriruumide, asukohaga Lipuväljak 13,
III korrus ruum nr 301 ja numbrita otsaruum,
üürileping tähtajaga kuni 31.08.2015.a.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 12 isikut.
Kinnitati KÜ Keskuse 5 taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää küla,
Keskuse väikekoht 5 kinnistule korterelamu
piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise
projekti koostamiseks.
Kinnitati KÜ Keskuse 6 taotlusel projektee-

18.10.2012. Avalik arutelu toimub 24.10.2012 kell 16.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning
tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta.
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust. Info:
Enelin Alter 7664820.

Q

rimistingimused Otepää vallas, Otepää küla,
Keskuse väikekoht 6 kinnistule korterelamu
piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise
projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Bio
10/0,4 kV alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää vallas Kastolatsi
külas.
Kinnitati AS Otepää Lihatööstus Edgar
taotlusel projekteerimistingimused Otepää
vallas, Vana-Otepää külas, Edgar-hoidlakinnistule, kaalukoja rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Enn Mõttus`e taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Nüpli külas, Kaga
kinnistul suusatõstuki ja mäenõlvade valgustuse
rekonstrueerimisprojekti ja kunstlume tootmiseks veetrassi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Evita Consult OÜ ehitusluba
Otepää valla Nüpli külas Laane maaüksusel
ehitise (puhkemaja) püstitamiseks.
Väljastati Toomas Lepalole ehitusluba
Otepää valla Pühajärve külas Savikoja 3
katastriüksusel üksikelamu püstitamiseks.
Kinnitati Meelis Ilves taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää küla, Sassi
kinnistule abihoone projekti koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le
Juhani AJ F-4 maakaabelliinile ja kaablikilpidele asukohaga Otepää vald Pilkuse küla.
Määrata sünnitoetus ühele isikule summas
384 eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32 eurot.
Eraldati SA Tehvandi Spordikeskus reservfondist 800 (kaheksasada) eurot Balti jalgratturite
tuuri Viljandi-Otepää etapi korraldamiseks.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le
Hurda 10/0,4 kV alajaamale koos 10kV ja 0,4kV
maakaabelliinidele asukohaga Otepää vald
Otepää linn.
Anti Leif Rahvusvahelise Meelelahutuse
OÜ luba korraldada Otepää vallas Otepää linnas 11.-12.08.2012. a avalik üritus Tsirkuse Tuur,
ürituse algus 12.08.2012.a kell 17.00.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 30.07.2012
korraldust nr 2-4-396.
Q

Q

Q

Q

tamine. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas oma 23.08.2012 istungil otsusega nr 1-4-51mitte algatada Otepää vallas Pilkuse külas
Tornimäe detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu põhieesmärk on kaitseväe hoone või
rajatise maa kasutuse sihtotstarbelisekrundi moodustamine
Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti
rajamiseks. Lisaks on vajalik juurdepääsuteede ja helikopteri
maandumisplatsi ning meeskonnaelamu asukoha määramine ja vajadusel eraldi krundi moodustamine.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Otepää
Vallavalitsus. Ala asub Otepää Looduspargi piiranguvööndis. Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangutest ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega
olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik.
Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud
otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel
alates 03.10.12.
Info: Kadri Ader 7664820, kadri.ader@otepaa.ee

Head vallaelanikud!
Palume heakorraalaste küsimustega pöörduda
abivallavanema Mairo Kangro poole: tel 766 4810;
5303 3035, e-post: mairo.kangro@otepaa.ee

SÜNNID
Märten Mätas
Marii Sarv
Mirell Uus
Pärtel Jõe
Britta Rehk
Märt Urm

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.

4. juulil
5. juulil
11. juulil
26. juulil
9. augustil
19. augustil
Järgmine Otepää Teataja
ilmub 14. septembril.

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

Pühajärve lasteaia trepikoda on valmis
Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma hoone
teisele korrusele viis järsk trepp, mis ei vastanud
kaasaegsetele ohutusnõuetele. Otepää Vallavalitsus korraldas riigihanke trepi ümberehitamiseks, trepikoda on nüüd valmis.
Vana trepp lammutati, teisele korrusele
pääseb nüüd ühenduskoridori kaudu. Ühenduskoridori ehitamine andis lasteaiale lisaks
võimaluse avardada riietusruumi. Pääs esimesele korrusele on jäänud muutmata, nii et raamatukokku pääseb endiselt esimeselt korruselt.
Ehitustöid tegi OÜ Talismus, tööd lähevad
kokku maksma 25 000 eurot.
Meie eitus, meie jaatus
liugleb tuules nagu leht.
See, mis saadab, ongi saatus
ikka õiglane ja eht....
Pühajärve Põhikool on valmis algavaks
õppeaastaks, sest 1. klassi tuleb 10 õpilast ja
koolis on käesoleval õppeaastal 9 klassikomplekti ja 91 õpilast. Nii on vallavalitsuse kevadine õpilaste arvu prognoos (82) ületatud. Huvitavaks kujuneb õppeaasta ka selle poolest, et
meie kooli 9. klassis hakkavad õppima Rieke ja
Maike Saksamaalt.
Õpetajatena alustavad tööd Krista Kapp ja
Peeter Mändla vastavalt kunsti- ja tütarlaste
käsitöö ning poiste tehnoloogiaaine õpetajana.
Kooliaasta läbivaks teemaks on TURVALISUS, kus peatähelepanu on pööratud nii käitumisele internetiavarustes kui ka kõrvalseisja
märkamisele.
Selle aasta suurim eesmärk meie õpetajaskonnale on aineõppetundides lapseliku avastamisrõõmu säilitamine, et õpilase osaks ei jääks
vaid kuivade teadmiste omandamine, mis kiiresti ununevad. Kooli eesmärgid saavad teoks
tänu meeldivale õpikeskkonnale ja väga tugevale lastevanemate toetusele.
Meeldiv on tõdeda, et meie 15 kevadel kooli
lõpetanud neidu-noormeest on leidnud õpingute jätkamise teed: Nõo Reaalgümnaasiumis (5),
Otepää G (2), Heino Elleri nimeline Tartu MK
(2), Tartu HTG (1), Tln. Arte G (1), Lähte G (1),
Tartu KHK (2) ja Põltsamaa Ametikoolis (1).
Soovin edukat ja rõõmsat uut õppeaastat!

T

aas on sügis meie igapäevaellu
sisse murdmas, mis koolirahvale tähendab alati ka uue tööaasta
algust. Eriti tähtis on see kindlasti meie
pisiperele – 1. klassi poistele-tüdrukutele,
aga ka vastsetele abiturientidele, kes viimastena
lõpetavad tuleval kevadel kooli vanade õppekavade järgi. Kooliteed alustab sel õppeaastal 36
ja lõpusirgele jõuab 40 õpilast. Kokku õpib meie
koolis 415 noort, keda õpetab 40 pedagoogi.
Muutused ja uuendused on tänapäevaelu
märksõnad, seda ka koolitöös. Eelmisel õppeaastal käivitunud uus õppekava on esimesed
katsetused läbinud ja pakkunud palju uut nii
õpilastele kui ka nende juhendajatele. Uuenduste toimimiseks osaleb meie kool mitmetes vabariiklikes arendusprojektides. Tähelepanuväärseim nendest on uue koolieksami
väljatöötamine, milles oleme üheks vabariigi
pilootkooliks. Tänavu käivitub X klassis koostöös Maaülikooliga energeetikaalane insenerieelõpe. Jätkuvalt töötab gümnaasiumiastmes
3 õppesuunda: reaal-majandussuund, humanitaar-sotsiaalsuund ning loodussuund, mille
valiku saab iga gümnaasiumisse astuv noor ise
langetada. Järjepidev on meie kooli majandusõpe, mille algteadmisi jagab algklassides
õpetaja Ene Must ning põhikooli- ja gümnaasiumi osas Merlin Müür. Hea meel on tõdeda,
et vilistlased leiavad ikka tee meie seinte vahele
tagasi. Sellest õppeaastast hakkab majandus-

tunde andma ka „oma kooli poiss“ Kristjan Eljand.
Põhikoolis jätkub eelmisel aastal käivitunud suund: toetada õpilaste igapäevaseid koolitunde 2 erineva tegevusvaldkonnaga. Nendeks on loovus ja ettevõtlikkus ning
tervislikud eluviisid ja liikumine. Lastevanemate ja õpilaste endi tagasiside sel alal on olnud
igati positiivne: saab ju tunnis oma käega valmis
meisterdada mingi toreda taiese või harrastada
spordiala, mis muidu osutuks lapsevanemale küllalt kulukaks. Õppetöö kaasajastamisele
aitavad kaasa 20 tuliuut iPad`i ehk tahvelarvutit, mida hakatakse erinevates ainetundides
uute töövahenditena kasutama.
Ka õpetajad on vastuvõtlikud muutustele
ning uutele väljakutsetele. Nõnda on pedagoogide hulgaski sel aastal pereheitmist. Kõige
suuremad muutused on loodusainete valdkonnas, kus emapuhkuselt naaseb Terje Reiljan;
meile päris uue õpetajana, kuid juba kogenud
bioloogina alustab gümnaasiumis Ell Sellis ning
pärast aastast puhkepausi paneb füüsikavundamendile ajutiselt õla alla Urve Volmer. Inglise
keele õpetajana alustab tööd Terje Keldoja.
Õppeaasta hakatuseks elame aga taas kooli
sünnipäeva tähe all, mil ootame oma kalleid
vilistlasi ka koolitunde andma.
Päikeselist ja teguderohket õppeaastat soovides
AIVO MEEMA, OG direktor

Otepää Gümnaasium võõrustab
Tarpi kooliõpilasi

KULTUURIÜRITUSED
6. septembril kell 20.00
Kultuurikeskuses kino „John
Carter“. Seiklusfilm. Pilet 1,60 €.
9. septembril kell 14.00
Kultuurikeskuses VANAVANEMATE
PÄEVA KONTSERT. 1950-60ndate Otepää ajaloost räägib Aili
Miks. Esinevad Sirje ja Rein Kurg. Teelaud. Tasuta.
13. septembril kell 18.00 ja 20.00
„Jääaeg 4“. Pilet 1,60 €.

Kultuurikeskuses kino

14. septembril kell 19.00
Kultuurikeskuses sügishooaja avapidu ansambliga Black ja White. Esinevad tantsuklubi Tango
tantsijad. Pilet 5 €.

SPORDIÜRITUSED
31. august kell 18.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs Põlva FC
Lootos, www.fcotepaa.ee
5. september
Madsa. 12. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak
6. september
kell 17.45 Tehvandi. 14. Otepää discgolfi neljapäevak. Otepää vald ja Karupesa Team, Tauno Tõld, 525 4844
8. september
Tehvandi staadion. Otepää valla MV kergejõustikus. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785
9. september
kell 10-12 sihtpunkt Pedajamäe. 7. Otepää
Matk. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785
9. september
kell 11.00 Tehvandi staadion. SEB 15. Tartu
Rattamaratoni ühistreening. Klubi Tartu Maraton, www.tartumaraton.ee
12. september
Varsamägi. 13. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak
13. september
kell 17.45 Tehvandi. 15. Otepää discgolfi neljapäevak. Otepää vald ja Karupesa Team, Tauno Tõld, 525 4844

Otepää valla MV kergejõustikus
8. septembril algusega kell 11.00
Tehvandi staadionil
Alad vanuseklassiti:

M ja N vetaranid (1972. a. ja varem sünd) 100 m, kaugus, kuul, oda.
M ja N täiskasvanud (1972-1996. a.) 100 m, kaugus, kõrgus, kuul, oda.
M ja N noored (1997-2002. a.) 60 m, kaugus, pall.
M ja N U10 (2003. a. ja hiljem sünd) 60 m, kaugus, pall.

Registreerimine kohapeal kell 10.00-10.30.
Osavõtt tasuta!
Parimatele auhinnad!

MIIA PALLASE

Otepää Muusikakooli I klassi
asub õppima 12 õpilast: 6 klaveri-, 4
plokkflöödiõpilast ning 1 viiuli- ja 1
vaskpilliõpilane.
Kuna on veel mõned vabad õpilaskohad, siis
toimub Otepää Muusikakoolis esmaspäeval, 3.
septembril kell 13.00-18.00 lahtiste uste päev.
Tulge muusikakooliga tutvuma. Oodatud on
(5) 6-18aastased õpilased.
Esmakordne võimalus on jätkata õpinguid
neil, kel on muusikakool mingil põhjusel pooleli
jäänud. Veel on mõned vabad kohad puhkpilli-,
klaveri-, ja akordioni osakondades. Oma õppimissoovist andke teada kuni 7. septembrini.

Ranitsatoetus Otepääl
Otepää vald maksab esimesse klassi minevatele
õpilastele 100 euro suurust kooliminekutoetust,
ehk nn “ranitsatoetust”.
Ranitsatoetust makstakse Otepää valla elanikuna registreeritud ja 2012. aasta septembris
Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele. Mujal valdades kooli minevatele
Otepää valla kodanikele toetust ei maksta.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
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3. oktoobril 2012 täitub 105 aastat Otepää
Gümnaasiumi kui esimese eestikeelse
maakeskkooli tegevuse algusest.
Laupäeval, 6. oktoobril ootab koolimaja
kõiki oma endisi õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid seda pidulikku sündmust
tähistama.

Austatud endised õpetajad ja
koolitöötajad!

Soovime saada teie kõikide kontaktandmeid
(postiaadressi). Selleks palume endast märku
anda hiljemalt 17. septembriks kooli kantselei telefonil 76 68241 või e-posti aadressil
kool@nuustaku.edu.ee.

Täpsem info ürituse kohta järgmises
Otepää Teatajas ning kooli kodulehel
www.nuustaku.edu.ee.

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE MUNAMÄGI
kutsub treeningutele uusi õpilasi vanuses 6-9 aastat.
Treeningud toimuvad:
sügisel saalis ja väljas (3 korda nädalas9.
Talvel Väikesel Munamäel ja Kuutsemäel.

26. augustist 2. septembrini on Otepää Gümnaasiumil külas sõpruspiirkonna Tarpi õpilased
Saksamaalt. Külaskäigul on kaasas ka OtepääTarpi sõprussuhete algataja Günther Will.
Otepää Gümnaasiumi huvijuhi Terje Aasarohu sõnul ööbivad 14 Tarpi Reaalkooli õpilast
peredes. Õpilased külastavad vallavalitsust, tutvuvad Otepää Gümnaasiumiga. Koos käiakse
matkal, seikluspargis ning AHHAA-keskuses
Tartus. Plaanis on ka käsitöö- ning meisterdamistunnid gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja
Peeter Mändla ja käsitööõpetaja Ave Kruusmaa käe all. Ühe päeva veedavad õpilased koos
neid majutanud peredega.
Otepää Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Egle Tintse ütles, et need 14 õpilast on küll
Eestis esmakordselt, kuid Otepää koolilastele ei ole nad päris võõrad. Eelmisel aastal,
kui gümnaasiumi õpilased Tarpis käisid, saadi
mõnegagi neist lähemalt tuttavaks.
Tarpi õpilased osalevad ka Otepää Gümnaasiumi kooliaasta avaaktusel 1. septembril.
„Kuna Saksamaal algab kooliaasta teistmoodi
kui meil, otsustasime oma külalistele näidata
meie kombeid ja traditsioone,“ selgitas Otepää
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema.
Külaskäigu lõpuks on ühine perepäev, kus
osalevad kooliõpilasi majutanud pered. Otepää
valla ja Tarpi linna vahelised sõprussidemed on
kestnud üle 20ne aasta.

Avame rulapargi

Valgamaa seenepäevad
2012 Otepääl

8. septembril kell 13.00
Ootame osa saama suve kõige kõrgematasemelisest rulavõistlusest. Silmailu pakuvad ja
tuju hoiavad üleval FeelingGood tantsutüdrukud.
Pealtvaatajatele Big Air võistlus. Osavõtumaks 1€ ja winner takes all. Ainult ruladega.
Toetajad: UPM, Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää Noortevolikogu.
Tule vaatama!

SA Otepää Turism annab teada, et
27. septembril toimub koostöös Marketingi Instituudiga koolitus „Otepää turismipiirkonna tuntuse suurendamine“.
Koolitusprogrammi ootame osalema Otepää,
Sangaste, Palupera ja Puka vallas tegutsevaid
(turismi)ettevõtjaid. Koolituse info ja registreerimiskutsed väljastame e-posti teel. Lisainfo: Ene
Reedi, tel: 503 7044, ene.reedi@otepaa.ee.
Projekti rahastatakse LEADER programmi Valgamaa
Partnerluskogu meetme „Äripartnerlus“ 2012 raames.

Pühapäeval, 9. septembril kell 12-16 seentega lõngavärvimise programm Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää).
Teisipäeval, 11. septembril kell 10-15 seenepildistamise kursus õpilastele.
Kolmapäeval, 12. septembril kell 12-15 seeneretk õpilastele Otepää piirkonna metsades.
Neljapäeval, 13. septembril kell 12-17 ootame
kõiki huvilisi seeneretkele. Koguneme kell 12
Otepää bussijaamas.
Neljapäeval, 13. septembril kell 10-20 on
Otepää looduskeskuses avatud seenenäitus.
Kell 10-12 ja 17-20 kohal giid.
Reedel, 14. septembril kell 10-17 Otepää looduskeskuses avatud seenenäitus.
Seenepäevade korraldajad: Valga Muuseum,
SA Valgamaa Arenguagentuur, Keskkonnaamet Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Seeneretkedel osalemiseks registreeruda: margit.turb@keskkonnaamet.ee või tel
518 6747.Täpsem teave Otepää looduspargi
kodulehel.

On võimalik kasutada klubi suusavarustust.

Info tel: 513 4877, e-post: siimpeeter@gmail .com.
Klubi treener Peeter Siim

SS Tartu Kalev kutsub kõiki noori
kergejõustikutrenni !
Oodatud on õpilased igas vanuses. Treeningud toimuvad
2 korda nädalas (E ja K), kell 15:00, Tehvandi staadionil.
Kuutasu: 10 eurot.
Täpsem info: Toomas Halliste, 5662 1859

Otepää valla haridusasutuste
kooliaasta avaaktused
Laupäev, 1. september
Kell 9.00 Otepää Gümnaasiumis kooliaasta avaaktus.
Kell 10.00 Pühajärve Põhikoolis kooliaasta avaaktus.
Kell 12.00 Otepää Muusikakooli avaaktus.
Esmaspäev, 3. september
Kell 9.00 õppeaasta avaaktus Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaalis.
Kell 10.00 Otepää Lasteaia avaaktus.
Kolmapäev, 5. september
Kell 17.00 Muusikalise eelkooli aktus muusikakooli saalis.

Koolibussiliinidest
1. septembril alustab koolibuss oma sõitu tund aega hiljem tavapärasest graafikust. Tagasi alustab bussiring oma teed kell 11.15
Otepää Gümnaasiumi juurest.
Uus koolibussi liinide graafik avaldatakse järgmises, 14.
septembri Otepää Teatajas. Seni toimub sõitmine vana graafiku
alusel. Vana graafikut saab vaadata valla kodulehelt rubriigist
„Transport ja teed“.
Samas ootame avaldusi lapsevanematelt, kes soovivad
kasutada koolibussi. Palume avaldusel märkida peatus, kust
peatust soovitakse ning kool, kus laps õpib.
Avaldused palume saata 7. septembriks Otepää Vallavalitsusse e-posti aadressil: vald@otepaa.ee või tuua koolikantseleisse.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
14.08.2012
Anti arvamus Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja
Keskkonnaameti esitatud otsuse eelnõu kohta järgnevalt: nõustuda Aktsiaseltsile KIIRKANDUR Miti kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa andmisega tingimustel, et:
1.1. enne kaevandamise loa kehtima hakkamist lahendada kaevandamise loa taotlejal Kasemäe talu joogiveeprobleem (süvendada olemasolev salvkaev, rajada
uus salvkaev või puurkaev). Nõue peaks kehtima ka kogu
kaevandamise loa kestel järgnevatel aastatel probleemide
jätkumisel Kasemäe talu joogivee osas.
1.2. kaevandaja on kohustatud läbi viima aastas vähemalt üks kord Vana-Kasemäe, Rabasoo, Leede, Eedeni ja
Savimäe kinnistute salvkaevude veetaseme seiret kinnistu omaniku või valdaja nõusolekul ja edastama tulemused iga aasta Keskkonnaametile ja Palupera vallale.
1.3. enne kaevandamise loa kehtima hakkamist lahendada kruusa transportimiseks karjääri väljaveotee(de)
kasutamisvõimalus ja maaüksuse sihtotstarbe muutmine
detailplaneeringu kehtestamisel.
Anti arvamus Nõuni liivamaardla Nõuni liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja
Keskkonnaameti esitatud otsuse eelnõu kohta järgnevalt: nõustuda Osaühingule VEVASI Nõuni liivakarjääri
mäeeraldise maavara kaevandamise loa andmisega tingimusel, et enne kaevandamise loa kehtima hakkamist
lahendada liiva transportimiseks karjääri väljaveotee(de)
kasutamisvõimalus ja maaüksuse sihtotstarbe muutmine
detailplaneeringu kehtestamisel.
Valla eelarve reservfondist eraldati Palupera kooli
kuuri ehituse lisatöödeks 3370 eurot, MTÜ Nõuni Loodusja Arenduskeskuse projekti omaosaluse katteks 73 eurot,
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse kolme projekti
omaosaluste katteks 1806 eurot, Hellenurme kultuurimaja-vallamaja tehn. inventari soetamiseks 860 eurot,
Nõuni kultuurimaja ringijuhi puhkusekompensatsiooni
katteks koos maksudega 172 eurot, Nõuni kultuurimaja
ürituse läbiviija töötasu kuluks koos maksudega 175 eurot
ja I.L-le raamatu „Murtud tiivaga ingel“ väljaandmiseks
toetust 300 eurot.
Q

Palupera-Puka lastelaager 2012

J

uba teist aastat korraldasid Palupera ja Puka vald
LEADRI meetme toel ja koostöös Kaitseliidu
Valgamaa Malevaga lastelaagri. Osalesid lapsed
7.-17. eluaastani.
1. augusti hommikul kogunes Paluveski laagriplatsile üle 130 lapse. Olgugi, et ilm tundus alguses
vihmaselt hall, ei heidutanud see noori laagrilisi.
Kaitseliidu Valga maleva noored eesotsas maleva

kuidas ehitada käepärastest vahenditest telk metsa,
kuidas esmaabi anda. Õpiti jõe ületamist ja lõkkel
leiva küpsetamist. Kuuldavasti on mitmed pered
pärast laagrit ühiselt lõkke ääres puukepi otsas
leiba küpsetanud.
Tartu vibuklubi esindajad Priit Vakmann ja Rein
Lehtmets tutvustasid erinevaid vibutüüpe, õpetasid
kuidas sihtida ja lasta ning korraldasid ka võistlu-

Palupera Vallavalitsuses
10.08.2012:
Kiideti heaks ja kinnitati Viivi Sikk´u projekti „ Madala
kü-le (58201:002:0014) puurkaevu (rajatis seadmetega)
ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise
tarbeks” aruanne, esitatud 30.07.2011. Toetuse saaja
arvelduskontole kantakse lõplik summa toetusest, mis
on 639,50 eurot.
Väljastati kasutusluba Palupera külas Madala kinnistul, katastritunnusega 58201:002:0014, valminud veehaardele, ehitisregistri kood 220642868.
Anti kaks paljulapselise pere toetust kooliaasta alguse
puhul, 10 eurot õpilane, kokku 40 eurot kummalegi
perele; üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot;
kaks toetust keskeri- või gümnaasiumi lõpetajale a´ 30
eurot ja kaks kooliminekutoetust 1.klassi astujatele a´65
eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 13. augustist kuni 2012. aasta lõpuni.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Tsura Talu OÜ
liitumisele elektrivõrguga.
Q

Q

Q

Teade
Palupera Vallavalitsus teatab, et on peremehetu
varana hõivanud ja arvele võtnud Palupera valla
Nõuni külas endisel Maakohal 126 asuva VAHTRA
elamu. Hoone viimane teadaolev haldaja oli Nõuni
kolhoos.
Kõigil, kel on vastuväiteid eelpoolnimetatud vara
peremehetuks tunnistamise ja hõivamise kohta,
esitada need kirjalikult Palupera Vallavalitsusse
aadressil: Hellenurme küla Palupera vald 67514
VALGAMAA, kahe kuu jooksul peale teate ilmumist.

Palupera Põhikool ostab

söögikartulit
Palupera Põhikool ostab söögikartulit algava
õppeaasta lõpuni järgnevalt:
igal koolinädalal tuleb tuua esmaspäeva hommikuks kell 8.00 koolimajja umbes 100 kg söögikartulit, mis on maitsev, mugula läbimõõduga
5–8 cm ning masinaga koorimiseks sobiv. Kogus
täpsustatakse igal eelneval reedel vastavalt
menüüle.
Saatke oma hinnapakkumus (1 kg hind, käibemaksuta ja käibemaksuga) hiljemalt 4. septembril
kell 15.00 kinnises ümbrikus koolimajja, märkega
“KARTUL” (majandusalajuhataja või direktor).

Q

Q

TEADAANNE

noortejuhi Kaimo Vahtraga olid ette valmistanud
laagriplatsi. Püstitatud olid telgid, väliköök ja pesemisväljak. Alguses jagati lapsed vastavalt eale rühmadesse ja nad said endale ka kaitseliidu noorte
hulgast 2 juhti, kes nendega tegelesid kõik kolm
päeva.
Olles end oma telkidesse sisse seadnud, algas
tegevus. Laagri avarivistusel räägiti kodukorrast
ja reeglitest. Mõnelegi tuli üllatusena, et ei tohigi
teha seda, mida ise tahad. Iga rühm pidi valmistama endale vapi ja panema kirja omad kohustused.
Looduses tegutsemine oli ka kõhud tühjaks teinud
ja esimest laagrilõunat söödi üpris isukalt. Toiduvalmistamise olid enda peale võtnud Naiskodukaitse
vabatahtlikud, kes heade toetajate, Otepää Lihatööstuse Edgar ja Aakre Bakula moosimeistrite
abiga valmistasid mitmekesiseid ja maitsvaid toite.
Õhtupoolikul tuli külla Aare Jaama oma loomatopistega. Ta rääkis väga huvitavalt loodusest ja
jahindusest. Õhtuse laagrilõkke ümber veedeti sisukalt aega kuni öörahuni. Paljudele noortele laagrilistele oli see elu esimene öö telgis. Külma vastu oli
kaitseliit varunud sooje magamiskotte ja -matte,
mida vajadusel ka kasutati.
Hommikune äratus tundus paljudele ootamatu, kuid siiski olid kõik ilusti rivis. Pärast hügieenitoiminguid ja sööki algas sisukas laagripäev pihta.
Päeva jooksul said lapsed rühmade kaupa matkatarkusi-teadmisi: kuidas looduses hakkama saada,

se parimate selgitamiseks. Väga tubli oli 15aastane
Artur Lõhmus, kes viis läbi kalapüügi õpitoa: tutvustas erinevaid püügiriistu, söötasid. Paljudele oli
see alles esimene kokkupuude kalastamisega.
Õhtul tuli külla muinasjutuvestja Reigi Ahven
trummide ja rütmipillidega ning rääkis huvitavaid ja õpetlikke aafrika muinasjutte. Nii mõnegi
lapse koduigatsust ja suvekuumust aitas leevendada Evicon OÜ poolt saadetud jäätis. Keskööl oli
kavas veel öine orienteerunime taskulampidega.
Voldemar Tasa Lutsu talust oli märkinud loodusesse huvitava ja jõukohase raja, mille suutsid läbida
kõik, ka kõige väiksemad. Küll pärast matka oli uni
magus!
Viimane päev oli tuletõrje ja päästeameti sisustada. Saadi teadmisi tule kustutamisest. Samuti prooviti päästerõngast heita. Laagri lõpus oli tuletõrjujate poolt korraldatud vahupidu, kus kõik said lustida
vahu sees nii palju kui keegi jaksas.
Ja oligi laagri lõpp käes. Asjad pakiti kokku, plats
koristati ja järgi jäi ainult tallatud rohi. Lastele jäi
mälestuseks roheline laagrisärk ja sisukalt veedetud
kolm päeva.
Kokkuvõttes läks laager korda, tagasiside on
olnud ainult positiivne. See annab julgust ka järgmisel aastal võimalusel laager korraldada. Siis juba
veel suuremana, ülemaakondlikuna.

Tantsupidu Hellenurmes
Hellenurme maakultuurimajas oli 20. augustil
õdus õhtupoolik sõprade seltsis. Meeleolu aitasid
tõsta lauluansamblid Seitse vaprat vanaema ja
Kõueõied. Silmarõõmu pakkusid tantsurühmad:
Seeniorid, Cocolate, Pääsusilmad, Marbella,
Mathilde, Helles ja Pukast Vokiratas.
Peojuhiks oli meie kaunis ja särav Anita, kes
ütles: „Võtke endale aega naeratamiseks, see on
hinge muusika!“
Tundus, et me tantsisime ja laulsime parimatele
sõpradele. ja neid oli palju, no kohe niipalju, et ei
mahtunud saali ära.
Täname meie toetajaid: Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa Ekspertgruppi, Rahvakultuuri keskust,
lihatööstust Edgar, Rõngu Pagarit ja Palupera
valda.
Korraldaja, tantsuklubi Mathilde palub vabandust, et kultuurimaja saal ei ole kummist. Loodame, et kohtume peagi.
Mathilded Hellenurmest

KALEV LÕHMUS

Muinastulede öö lõke Nõuni järve
päikeseloojangu kumas

Q

Noorim, aga kõige soojema aplausi teeninud
kõhutantsija.

Q

13.08.2012:
Väljastati kaeveluba MTÜ Nõuni Purjeklubile Nõuni
külas Nõuni algkooli kinnistule ehitatava paadikuuri
(ellingu) elektrikaabli paigaldamiseks.

Ja ta tuleb siiski,

Q

17.08.2012:
Anti üks lastelaagri tuusiku hüvitis 40 eurot ja üks
toetus gümnaasiumi lõpetajale 30 eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 20. augustist kuni 2012. aasta lõpuni.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72
eurot.
Kinnitati augustikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri 5 perele kogusummas 467,89 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 22 inimesele kogumahus 409,02 eurot ja tasuti
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kodusummas 367 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Tihemetsa Tiina
OÜ-le Lutike külas Kaljumäe kinnistule puhkemaja projekteerimiseks.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

1. septembril ...
kool ja DISKO.

M

eie esivanemad on Läänemere ääres
elanud juba mitu tuhat aastat, tihti süütasid nad lõkkeid, et anda märku oma naabritele ja meresõitjatele. Meenutamiseks kogunevad
tuhanded inimesed igal aastal augusti viimasel laupäeval kell pool kümme õhtul mere äärde, et tähistada muinastulede ööd.
“Viie tuhande aasta eest jõudsime tema äärde, lükkasime kõrvale metsa rohelise eesriide ja tardusime
paigale. Siin me nüüd oleme, ja kõik me kanname
endas mere märke.”(Lennart Meri, “Hõbevalge”)
Muinastulede öö eel oli veebikaardile kõikidest
maadest kokku kantud 530 lõkkekohta. Kaardile
märkijad süütasid 700 lõket ja nende andmetel oli
mere ääres 21 000 osalejat eri maadelt: Rootsist,
Leedust, Lätist, Norrast, Taanist, Ungarist, USA-st
ja Austraaliast ning 450 lõkketeadet Eestist.
Sellist infot oli võimalik lugeda muinastulede öö

Kutsume sind ja sinu sõpru

koduleheküljelt ning hea tunne on tõdeda, et üks
lõkkeist süüdati ka Nõuni järve ääres, seekord juba
kolmandat korda. Kauni kontserdielamuse pakkus
vokaaloktett „Enelas“ Valgast. Imeliselt hästi kokkukõlav esitus, värvidemängus päikeseloojang,
järvel ujuv luigepaar, küünlad vees, hubisev lõkkeleek, hardalt kontserti nautiv publik – kõik see
üheskoos tõi südamesse sooja tunde. Ja arvata on,
et Nõuni järves on väge. Siit leidsid meie kohalikud
poisid aastakümneid tagasi Eesti vanima, 17. sajandist pärineva ruhi ehk ühest puust välja uuristatud
paadi. Esimene MTÜ Nõuni Purjeklubi poolt korraldatud regatt pakkus silmailu pealtvaatajatele
ja innustas kohalikke noori hoolsalt treenima, et
järgmisel aastal ise kaasa lüüa juba võistlusklassis.
Niisiis, kohtumisteni Nõunis!
MARIKA VIKS

algusega kell 19

Nõuni kultuurimajja

DJ puldis Burks & Bobo.
Tasuta, alates kella 22st pääse 1 euro.

Kooliaasta avaaktus Otepää
Gümnaasiumis 1. septembril kell 9.00,
Palupera Põhikoolis kell 11.00.
Palupera valla õpilased toob koolibuss
külastuskeskuse juurest 1. septembril
pärast Otepää Gümnaasiumi aktust
koju kell 12.00.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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23. - 29. juulini toimus looduslaager Venemaal
Sebezhi rahvuspargis, kus osales 30 noort vanuses
14-17 aastat. Loodushuvilised olid kokku tulnud
Eestist, Lätist ja Venemaalt. Tänu oma õpetaja
Karin-Kaja Liigandile olin üks õnnelikest, kellele
sai osaks võimalus seda laagrimelu nautida.
Elasime rahvuspargis telkides, pesime järves
ning süüa valmistasime lõkketulel. Laagriplatsil
puudus elekter ning telefonilevi oli pea olematu.
Seega tuli hakkama saada tänapäeva noorte jaoks
võrdlemisi ekstreemsetes tingimustes – seda vähemalt esmapilgul. Igapäevased põnevad üritused
ning tihe päevaplaan kedagi aga väga elektroonikavõimalusi igatsema ei pannud.
Üldine päevarütm saadi kätte hommikvõimlemisega, edasi jätkusid tööd rühmades – botaanika,
zooloogia, hüdroloogia ja mullateadus – vastavalt
sellele, mis kellelegi rohkem huvi pakkus. Meie
botaanikarühmaga uurisime taimi. Uusi teadmisi
omandasime nii vee-, ürg-, ravim-, mürk- kui ka
kaitsealuste taimede kohta. Metsa all oma vaatlusretkedel jalutades sai suu magusaks mustikatest, mida leidus seal väga ohtralt. Igal rühmal tuli
esitada ka presentatsioon nähtu ja tehtu kohta, mis
peaks saama teadustöö osaks.
Samuti sai tutvutud üksteise kultuuriga. Tutvustada tuli oma laule, tantse, traditsioonilisi toite,
looduskaitsealasid ja Eestimaad üldse. Mainitud
sai ka Otepää, meie oma talvepealinn. Rahvustepäeval kostitasid lätlased meid ubade ja venelased
pannkookide ning kalamarjaga. Ise pakkusime
kiluvõileibu, eesti juustu ja šokolaadi.
Koostöö ja suhtlemise arendamiseks korraldati palju erinevaid mänge. Kahtlemata olid ühed
põnevaimad metsamängud. Taaskord jagunesime
rühmadesse, et lahendada ülesandeid ja läbida
takistusradu. Selleks oli vaja nii jõudu, nutikust kui
ka täpsust. Üldine põhimõte oli aga sama: töötada
tuli meeskonnana, sest kui üks liige põrus, tuli
kõike uuesti teha. Nii tuligi meie rühmal nöörist
üle astumise takistus läbida hoopis roomates, sest

Looduslaager Venemaal

PUKA LASTEAED
võtab konkursi korras
TÖÖLE

lasteaia muusikaõpetaja
(0,25 koormusega).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata 16. septembriks
aadressil Valgamaa 67217, Puka, Võru mnt 10.
Lisateave telefonil 769 2343 või
e-aadressil tiina.trees@puka.ee.

Aakre Lasteaed-Algkool alustab
traditsiooniliselt uut kooliaastat
aktusega 1. septembril algusega kl 11.
lühemad püstijalu üle ei saanud, kätest lahti laskmist reeglid aga ette ei näinud. Väga puhtad me
just pärast välja ei näinud, kuid nalja oli palju.
Vaba aega sisustasime võrkpalliga või kaarte
mängides, ujudes. Toimusid ka lõkkeõhtud, kus
sai laulda vene laule. Lisaks õpetasime venelastele ja lätlastele natuke eesti keelt, mis osutus üsna
populaarseks. Hommikuti ütlesid nad meile tere ja
õhtuti soovisid head ööd või head aega meie emakeeles. Nii teevad läti omad siiani, kui internetis
suhtleme. Enamjaolt praktiseerisime siiski vene ja
inglise keelt.
Kokkuvõttes oli see laager suurepärane ettevõtmine. Meie omad, st osalejad Eestist, olid kokku-

hoidvad ja nii sain hulga häid sõpru. Lisaks uutele
kogemustele ja keelepraktikale sain tõesti ka üsna
palju teadmisi looduse kohta. Väga üllatav on
mõelda, kui palju me kodudes elektrist ja selle
seadmetest sõltume ja kui väheseks me seda tegelikult vajada võiksime... Mina tulin tagasi ainult
ülipositiivsete emotsioonidega ning seda nii korraldusliku kui ka seltskonna poole pealt. Kahtlemata innustab see mind tulevikuski kõikvõimalikest üritustest osa võtma. Kuna ka see looduslaager on tulevastel aastatel taas toimumas, soovitan
seda soojalt kõigile!
KERSTI UNDRITS, Puka Keskkool

Toimusid Puka valla lahtised kergejõustikuvõistlused
25. augustil toimusid Puka staadionil traditsioonilised kergejõustikuvõistlused. Seekordsed olid
korraldajate jaoks ühed raskemad, sest madalseis
majanduses on jätnud jälje ka Puka valla spordieelarvesse. Arutlusel oli isegi võistluse ärajätmine.
Seekord aitas raskest olukorrast välja spordirahva hea omavaheline koostöö. Tänu koostööle
Valgamaa Spordiliiduga ja mitmete tublide pikaajaliste võistlejate toetusele sai võistlus teoks. Meie
pingutusi märkas ka ilmataat ja kinkis võistluspäevaks ilusa ilma. Võistluste peakohtunikuks oli
taas endine oma valla mees Lembit Leppik.
Võisteldi viies vanuseklassis, poisid ja tüdrukud
9-12aastased, poisid ja tüdrukud 13-15aastased,
neiud ja noormehed 16-18aastased, mehed 19-39ja naised 19-34aastased ning veteranid naised 35
ning vanemad ja mehed 40 ja vanemad.
Kahjuks oli võistlejaid pisut vähem, kui eelmisel aastal, aga võistluspinget jagus ikkagi kõikidele
aladele. Võisteldi kiirjooksus, palli- ja odaviskes,
kuulitõukes, kettaheites, kaugushüppes ja 800 m
ning 1500 m jooksus
Võistlejad tänasid pärast võistluse lõppu korraldajaid ja see tegi südame soojaks. Tänan ka võistlejaid meeldiva suhtumise eest ning kindlasti kõiki
korraldajaid!
Usun, et jätkuv hea koostöö aitab ka võistluste
korraldamisele edaspidi kaasa.
HEIKKI KADAJA

TULEMUSED
25. august 2012

Vanuseklassis 9-12aastased
TÜDRUKUD
60 m JOOKS
1. Kamilla Arak
2. Marianne Juus
3. Kartin Taur
4. Kristin Kannes
5. Sandra Kuus
6. Triinu Lamp
7. Kadi Kertu Elias
8. Birgith Pedajas
9. Marge Anette Koort
10. Annabel Teder
11. Lisanna Arak
12. Kadi Prii
KAUGUSHÜPE
1. Kamilla Arak
2. Marianne Juus
3. Kristin Kannes
4. Marge Anette Koort
5. Sandra Kuus
6. Katrin Taur
7. Kadi Prii
8. Annabel Teder
9. Lisanna Arak

9,8
10,1
10,6
10,6
10,8
10,8
10,8
10,9
11,1
11,2
11,2
11,3
3,89
3,33
3,28
3,27
3,17
2,96
2,92
2,90
2,82

10. Birgith Pedajas
11. Triinu Lamp
PALLIVISE
1. Kamilla Arak
2. Annabel Teder
3. Marianne Juus
4. Birgith Pedajas
5. Sandra Kuus
6. Marge Anette Koort
7. Triinu Lamp
8. Kadi Kertu Elias
POISID
KAUGUSHÜPE
1. Lauri Kuresoo
2. Joonas Juus
3. Eiki Puiestee
4. Kaur Kadaja
5. Rasmus Prii
6. Steve Vahi
PALLIVISE
1. Lauri Kuresoo
2. Joonas Juus
3. Karl Aarne Vihm
4. Eiki Puiestee
5. Kaur Kadaja
6. Herki Puiestee
7. Rasmus Prii
60 m JOOKS
1. Lauri Kuresoo
2. Joonas Juus
3. Karl Aarne Vihm
4. Eiki Puiestee
5. Steve Vahi
6. Rasmus Prii
1500 m jooks
1. Steve Vahi

2,78
2,66
27,0
26,0
26,0
24,0
24,0
24,0
22,0
17,0

3,55
3,34
3,33
3,18
2,80
2,75
44,0
37,0
37,0
34,0
30,5
23,5
21,5
10,0
10,1
10,4
10,7
10,75
11,9
6.50,4

Vanuseklassis 13-15a
TÜDRUKUD
ODAVISE
1. Marcella Liiv
2. Kaidi Puiestee
3. Liisa Marie Koort
KAUGUSHÜPE
1. Pille Markov
2. Kaidi Puiestee
3. Liisa Marie Koort
100 m JOOKS
1. Sirli Pikker
2. Pille Markov
3. Kaidi Puiestee
800 m jooks
1. Kristin Kannes
2. Pille Markov
3. Katrin Taur
KUUL
1. Marcella Liiv
2. Liisa Marie Koort
3. Kaidi Puiestee

41,15
16,95
10,74
3,27
3,08
3,02
16,0
17,4
18,8
3,07.0
3,38,2
3,53,0
10,06
7,11
5,96

POISID
KAUGUSHÜPE
1. Silver Linde
4,16
2. Jürgen Palmi
3,81
3. Kaarel Kuresoo
3,47
ODAVISE
1. Silver Linde
27,50
2. Enrico Maschorov 21,64
3. Gerdo Jõesaar
14,72
KUULITÕUGE
1. Silver Linde
7,98
2. Jürgen Palmi
6,72
3. Kaarel Kuresoo
6,67
4. Karel Kuus
6,31
100 m JOOKS

1. Silver Linde
2. Jürgen Palmi
3. Kaido Margus
4. Kaspar Kähar
5. Karel Kuus
6. Kaarel Kuresoo
800 m JOOKS
1. Kaido Margus
2. Eiki Puiestee
3. Karel Kuus

13,5
14,8
15,1
16,2
16,4
16,9
3,34,3
3,35,2
3,36,0

Vanuseklassis 16-18a
NEIUD
KAUGUSHÜPE
1. Triin Kahr
KUULITÕGE
1. Triin Kahr
2. Tiiu-Tiivi Kahr
ODAVISE
1. Tiiu-Tiivi Kahr
2. Triin Kahr
KETTAHEIDE
1. Triin Kahr
NOORMEHED
KETTAHEIDE
1. Kevin Pedajas
KAUGUSHÜPE
1. Andry Tutk
2. Alari Suun
KUULITÕUGE
1. Kevin Pedajas
2. Reijo Jõesaar

3,75
6,60
5,53
21,65
17,21
16,56

25,32
4,87
4,58
11,23
9,24

NAISED vanuseklassis 19- 34aastat
KETTAHEIDE
1. Maia Looskari
2. Kristi Nagla
3. Inger Zimmer
800 m JOOKS
1. Inger Zimmer
2. Diana Prii
100 m JOOKS
1. Inger Zimmer
2. Maia Looskari
3. Kristi Nagla
KUULITÕUGE
1. Maia Looskari
2. Kristi Nagla
3. Inger Zimmer
ODAVISE
1. Kristi Nagla
2. Maia Looskari
3. Inger Zimmer
KAUGUSHÜPE
1. Kristi Nagla
2. Inger Zimmer
3. Maia Looskari

27,66
24,09
14,70
3,09,2
3,12,5
16,5
17,2
17,7
9,69
8,42
6,58
26,71
25,20
15,22
3,80
3,48
3,40

Vanuseklassis MEHED 19 -39a
KUULITÕUGE
1. Jaanus Hiiemäe
2. Georg Niit
3. Mario Pinka
4. Karl Kadaja
5. Alari Suun
100 m JOOKS
1. Ergo Tamm
ODAVISE
1. Mario Pinka
2. Ergo Tamm
3. Karl Kadaja
KETTAHEIDE
1. Georg Niit

12,38
11,49
11,25
9,49
9,09
12,3
55,48
52,30
43,03
38,88

2. Ergo Tamm
3. Mario Pinka
4. Jaanus Hiiemäe
5. Karl Kadaja
6. Alari Suun

31,86
31,61
28,29
25,03
22,27

Vanuseklassis NAISED 35 ja vanemad
KAUGUSHÜPE
1. Mari Piir
2. Tiiu Kannes
3. Külli Tiirmaa
4. Rita Vaht
100 m JOOKS
1. Mari Piir
2. Tiiu Kannes
3. Rita Vaht
ODAVISE
1. Piret Vahi
2. Kaire Elias
3. Mari Piir
4. Tiiu Kannes
KETTAHEIDE
1. Piret Vahi
2. Rita Vaht
3. Mari Piir
4. Tiiu Kannes
5. Kaire Elias
KUULITÕUGE
1. Mari Piir
2. Piret Vahi
3. Rita Vaht
4. Kaire Elias
800 m JOOKS
1. Tiiu Kannes
2. Külli Tiirmaa

4,21
3,98
3,11
3,02
14,7
16,5
18,6

Aktusele lisavad pidulikkust oma
kooliteed Aakre koolis 50 aastat tagasi
alustanud.

SÜNNID
Sander Lestberg

17. augustil

Toiduabi jagamine Puka
vallas
Puka vallale eraldati Punase Risti kaudu toiduabina
õli, jahu, makarone ja neljaviljahelbeid, mis oli
mõeldud jagamiseks 2013. aastani. Sellel aastal
oli saadava toiduabi koguseid vähendatud poole
võrra. Just sellepärast tuleb väga paljudele soovijatele ära öelda.
Toiduabi eesmärk on abistada Euroopa Liidus
enim puudust kannatavaid isikuid. Isikud peavad
vastama „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 22
lõikes 1 sätestatud toimetulekutoetuse saamise
tingimustele. Kui jaotatavast toiduabi kogusest ei
jagu kõigile õigustatud isikutele, siis eelistatakse
toiduabi jaotamisel üksikvanemaid, vähemalt neljalapselisi perekondi ning puudega inimesi.
Jaotada on veel õli ja jahu. Helbed ja makaronid
on otsas.
MARIKA UIBO

27,30
25,41
21,25
16,35
24,10
24,07
22,91
17,43
17,12
9,79
8,33
8,23
7,24

Puka Keskkooli
esimese koolipäeva aktus
toimub 1. septembril.
Kell 9.00 on klassijuhataja tund.
Kell 10.00 on aktus.

2,53,8
4,04,0

Vanuseklassis MEHED üle 40
KAUGUSHÜPE
1. Tõnu Ainsoo
2. Roman Kattai
3. Mati Raudsepp
KUULITÕUGE
1. Mati Raudsepp
2. Harry Mägi
3. Tõnu Ainsoo
4. Eerik Tamm
5. Andrus Niit
6. Roman Kattai
7. Albert Veesaar
100 m JOOKS
1. Tõnu Ainsoo
2. Roman Kattai
3. Mati Raudsepp
1500 m jooks
1. Heiki Mäesalu
2. Roman Kattai
KETAS
1. Harry Mägi
2. Mati Raudsepp
3. Tõnu Ainsoo
4. Eerik Tamm
5. Albert Veesaar
ODA
1. Allan Teder
2. Eerik Tamm
3. Roman Kattai
4. Tõnu Ainsoo

4,68
4,55
4,37
11,62
10,58
10,03
9,89
9,74
9,12
8.97
14,2
14,4
14,8
5,06,8
5,51,2
36,35
34,44
31,30
26,96
25,22
35,02
34,14
33,92
32,56

Alles see oli, kui lõppes eelmine kooliaasta. Kaunis
suvevaheaeg on möödunud kui hetk. Kaskedele
ilmunud kollased lehed annavad märku uue õppeaasta algusest.
Soovime kõikidele õpilastele edukat
õppeaastat, tahtmist ja indu ennast arendada, soovi üksteist aidata, õpetajatele ja
teistele koolitöötajatele mõistmist, heatahtlikkust ning kannatlikkust.
Ilusat koolitee algust!
Puka Vallavalitsus
Puka Vallavolikogu

SEB 15. Tartu Rattamaratoni ühistreening
9. septembril rattamaratoni ühistreening, mis on
tasuta üritus kõikidele rattasõpradele. Sõidetakse
mööda rattamaratoni rada kas 89 km või 40 km.
Start on Tartu Maratoni raja äärse parkla juurest
(150 m pärast põhiürituse stardijoont). Start on
avatud 11.00-11.15.
Lisainfo: www.tartumaraton.ee
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

31. august 2012

www.sangaste.ee

Makaronide jm. jaotamine
Sangaste vallas 2012. aastal
2012. aastal jagatakse Euroopa Liidu toiduabina saabunud
ning vähekindlustatud isikutele (mõeldud tasuta jagamiseks) makarone, jahu ja kaerahelbeid järgmistele gruppidele:

1) mittetöötavad töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid, kelle (töövõimetus)pension on alla 5000 krooni ehk
alla 320 euro kuus või kellel on suured kulud, mis tingivad
abivajaduse;
2) perekonnad, kus kasvab vähemalt 3 alaealist last; seejuures loetakse lapseks eelkõige alaealised lapsed; vanemad lapsed loetakse pereliikmeks, kui nad õpivad (analoogne süsteem
lastetoetuste maksmisega).
3) mittetöötavad hooldajad ning lapsehoolduspuhkusel olijad;
4) töötud;
5) üksikvanemad, kes ei kuulu ühessegi varem nimetatud
gruppi.

Igale isikule / pereliikmele antakse:
2 kg jahu, 2 kg makarone, 3 kg kaerahelbeid, 3 liitrit õli.
Arvesse võetakse seejuures kõik pereliikmed, nt töötu noor saab
taotleda ka samas elavate vanemate ja õdede-vendade arvestamist.
X kg pereliikme kohta tähendab näiteks neljalapselise pere puhul
12 kg makarone (4 last + 2 vanemat = 6 isikut x 2 kg). Kui ühel perel
on õigus toetusele mitme tunnuse alusel, siis määratakse makarone
siiski vaid ühe põhimõtte alusel.

Nimetatud isikute grupid ja kogused kehtivad kuni
30.09.2012 või kuni toiduaineid jätkub. Järelejäänud toiduaineid jaotatakse abi vajavate isikute vahel vastavalt nende
vajadusele.
Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest tuleb makaronide
saamise kohta anda isikul/pere esindajal allkiri vastavale
blanketile. Seetõttu saavad makarone vaid need abivajavad
isikud, kes isiklikult vallavalitsuse poole pöörduvad. Toiduaineid saab kätte tööajal Keenis endisest Sanva kontorist
(Mare Liivamägi, 52 72 517) ja Sangaste vallamajast (Pille
Sikk, 52 47 930). Kokkusaamise palume eelnevalt telefoni
teel kokku leppida.
Kui makaronidele isiklik järeletulemine on raskendatud (nt
kehva tervise tõttu), siis on kokkuleppel sotsiaalinspektoriga (tel 76 68 046 või 52 47 930) võimalik paluda makaronid
kohale tuua naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal vm.
abivalmil isikul. Sellisel juhul kinnitab abi saamist ”kuller”.
Toiduained jaotatakse tasuta saajatele isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi müüa! Vastav info on trükitud ka
pakkidele. Kui vallavalitsus saab kellegi kohta infot, et isik
on makarone müünud, siis sellele isikule edaspidi toiduaineid vm. abi ei jagata.

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
04.07.2012
Kinnitati Sangaste valla 2011. aasta majandusaasta
aruanne.
Kehtestati korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.
Q

Q

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile
Eesti Energia Võrguehitus Keeni külas Pargi 3 kinnistu –
Keeni 4 kinnistu lõigul ja Tammemäe kinnistu – Kasa kinnistu lõigul elektri õhuliini, elektri maakaabelliini, mastalajaama, jaotuskilpide ja liitumiskilpide ehitusprojekti
koostamiseks, aktsiaseltsile Eesti Energia Võrguehitus
Keeni külas Pipramäe kinnistu – Kangru kinnistu lõigul
elektri maakaabelliini, komplektalajaama, harukilbi ja
liitumiskilpide ehitusprojekti koostamiseks, aktsiaseltsile Eesti Energia Võrguehitus Lossiküla külas Lossi
alajaam kinnistu – Metskonna kinnistu lõigul elektri
maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi ehitusprojekti
koostamiseks, Harda Tammele Lauküla külas asuval
Rõiva kinnistul tiigi ehitusprojekti koostamiseks, Jüri
Rebasele Pringi külas asuval Andre kinnistul ja Andre
2 kinnistul tee ehitusprojekti koostamiseks ja Andrus
Naruskile Restu külas asuval Tsänikõrtsi kinnistul tiigi
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba osaühingule Sanlind Tiidu
külas asuval Kolmi kinnistul põllutöömasinate hoiuhoone ehitamiseks, Elektrilevi osaühingule Pringi
külas Metsanotsu kinnistu – Kivila kinnistu lõigul elektri
maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks, Elektrilevi
osaühingule Restu külas Lõokese kinnistu – Restu alajaam kinnistu lõigul ja Kirbu kinnistu – Hobusaare kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, komplektalajaamade,
mastalajaama ja liitumiskilpide ehitamiseks, Elektrilevi
osaühingule Keeni külas Pargi 3 kinnistu – Keeni 4 kinnistu lõigul ja Tammemäe kinnistu – Kasa kinnistu lõigul
Q

Q

Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et mujal õppivate
põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste bussipiletite hüvitamise avalduse esitamise viimane tähtaeg on 20. september
2012. a. Avaldus tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel, kes
eelmisel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud avaldusi ei
rahuldata! Avalduse saavad esitada lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil. NB! Varem ostetud bussifirma
Atko tasuta sõidu kaart kehtib füüsiliselt ka sel aastal, kuid
sellega ei saa sõidu eest tasuda enne, kui vallavalitsus on
bussifirmale saatnud avalduse esitanud laste nimekirja.
Seega: mida kiiremini avalduse esitate, seda kiiremini hakkab tasuta sõidu kaart kehtima.
Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu ja kooli vahel
ning kui õpilane õpib väljaspool Valga maakonda või ühiselamuga koolis, siis ka kooli asukohajärgse ühistranspordi
piletid (nt. Tartu linnaliinide õpilase kuupilet). Hüvitatakse
pool esitatud sõidukuludest (so 50% summast), suurperede
lastele kõik sõidukulud, kuid mitte rohkem kui 51,13 eurot
kuus põhikooli õpilastele ja päevases vormis õppivatele
keskkooliõpilastele. Nn. õhtukoolis põhikooli osas õppivatel
noortele hüvitatakse piletid täismahus vaatamata pere
suurusele, kuid õhtukooli keskkooliosas õppivatele noortele
sõidukulu ei hüvitata.
NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu vastavalt kooli
reeglitele. Soovitan pöörduda oma kursuse juhendaja,
õpilasnõustaja või kantselei poole ning tingimused välja
uurida.

Sportlik nädalavahetus

RAIT ELVET

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

I

lmad meenutavad küll vägisi juba sügist, kuid
ilmselt seda enam on paslik meenutada suviseid tegevusi.
Augusti esimesel laupäeval oli Sangaste vallas
rohkem rahva liikumist, kui tavaliselt – oli Rukkifestivali päev. Lossi juurde kogunes märgatav hulk spordisõpru, kel plaanis 9,1 kilomeetri pikkune rada läbida kas joostes, kõndides või
rattaga. Käesolevast aastast alates kuulub Rukkihundi Rahvajooks Valgamaa jooksusarja ja tänu
sellele oli rajal näha vanade tuttavate nägude seas
ka palju uusi spordisõpru. Jooksu korraldas MTÜ
Sangaste Spordiklubi, kes sai oma tegemistega
väga hästi hakkama. Eriti suur kiitus Priit Arengule, kes oli spordivõistluste eestvedaja. Jooksust osavõtjad jäid korraldusega väga rahule ning
lubasid kindlasti ka järgmistel aastatel osa võtta.
Kokku läbis raske raja umbes 70 osalejat. Naistest
lõpetas kiireimana Johanna Ardel (37.15) ning
meestest Margus Koor (31.55).
Sangaste Rukki Maja juures hakkasid juba
kella 7-st kerkima müügitelgid ja lauad kaubaga
täituma. Kella 10st kuulutati laat avatuks. Kauplejaid oli taaskord üle 50. Pakuti laias valikus kaunist

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Sedapuhku toimusid 18. ja 19. augustil iga-aastased
Sangaste valla meistrivõistlused võrkpallis, korvpallis ja
jalgpallis. Kui varasematel aastatel kogunes palju meeskondi võrkpallis, oli sel aastal just korvpallivõistlus väga osalejaterohke. Võrkpallis võtsid üksteiselt mõõtu 4, korvpallis 6
ja jalgpallis 3 meeskonda.
Võrkpallis võitis kolmandat aastat järjest „Kesa-Agro”
meeskond, teiseks tulid „Võitjad” ja kolmandaks „Keeni
Noored”. Korvpallis tuli võitjaks „Restu jõud”, teiseks
„Kurevere kurjad” ja kolmandaks „Vanad”. Jalgpallis võttis
esikoha taas Kesa-Agro, teiseks jäi Sangaste ja kolmandaks
Vanad.
Aitäh kõigile meeskondadele, kes olid kohal ja pealtvaatajatele, kes nautisid ilusat mängu. Täname väga ka Valga
K-Rautat, Sangaste spordiklubi, AS Sanwoodi, AS Silva-Agrot, Sangaste Rukkimaja ja Noortekeskust SVANK. Üritusele
aitas kaasa ka kohalike noorte kirjutatud NAF projekt, mille
raames need võistlused toimusidki.

Q

maksumusega 56 885 eurot.
Nõustuti neljateistkümne maaüksuse riigi omandisse
jätmisega riigi reservmaana.
· Nõustuti Tiidu külas asuva Karukella katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Karukella
ja Kellukese.
Otsustati lugeda neli isikut korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Määrati maikuu toimetulekutoetus kümnele isikule
kogusummas 1203,52 eurot.
Määrati juunikuu toimetulekutoetus üheksale isikule
kogusummas 1012,98 eurot.
Määrati juulikuu toimetulekutoetus kümnele isikule
kogusummas 1462,64 eurot.
Määrati augustikuu toimetulekutoetus kümnele isikule kogusummas 1448,09 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused seitsmeteistkümnele isikule
kogusummas 595,94 eurot.
Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kolmeteistkümnele isikule kogusummas 585,52 eurot.
Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kaheksale isikule kogusummas
28,95 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule
kogusummas 337,25 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku
avaldus.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 256
eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas
40,79 eurot.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus
ühele isikule.
Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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Meenutusi päikseliselt rukkifestivalilt

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Meeldetuletuseks bussipiletite
hüvitamisest

elektri õhuliini, elektri maakaabelliini, mastalajaama,
jaotuskilpide ja liitumiskilpide ehitamiseks, Sangaste
Vallavalitsusele Vaalu külas asuval Külaasemiku kinnistul püstkoja ehitamiseks, Marge Roiole Restu külas
Hobusaare kinnistul asuva elamu laiendamiseks, osaühingule Sangaste Veed Lauküla külas asuval Tielsikalda
kinnistul kalapääsu ehitamiseks, Viktor Dubrovinile
Kurevere külas asuval Eruste kinnistul tiigi rajamiseks,
sihtasutusele KredEx Sangaste alevikus asuval 72
Sangaste-Tõlliste tee T6 kinnistul elektriauto kiirlaadimispunkti ehitamiseks ja Indrek Kapile Lauküla külas
asuval Veskimehe kinnistul tiigi rajamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi osaühingule
Lauküla külas Männi kinnistu – Musti kinnistu – Tsäälitse
kinnistu lõigul ja Musti kinnistu – Lätte kinnistu lõigul
elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 690 eurot vallaasutusele Sangaste Lasteaed Kratila inventari kuludeks.
Otsustati korraldada korraldada riigihange
“Sangaste valla õpilasliinide teenindamine”.
Otsustati korraldada riigihange “Sangaste valla
Sangaste aleviku ja Keeni küla joogiveekvaliteedi
parendamine”.
Otsustati korraldada riigihange “Keeni elamute
biokütusel töötava konteinerkatlamaja ehitamine”.
Otsustati korraldada riigihange “Sangaste-Keeni
kergliiklustee ehitamine”.
Kvalifitseeriti riigihanke “Sangaste valla õpilasliinide teenindamine” pakkujad, tunnistades vastavaks
järgmised pakkumused: aktsiaseltsi Narva Bussiveod
pakkumus, aktsiaseltsi MTG pakkumus ja osaühingu
Automen pakkumus. Edukaks pakkumuseks tunnistati
madalaima hinnaga pakkumusena aktsiaseltsi MTG
pakkumus maksumusega 0,98 eurot/kilomeeter.
Kvalifitseeriti riigihanke “Sangaste valla Sangaste
aleviku ja Keeni küla joogiveekvaliteedi parendamine”
pakkujad, tunnistades vastavaks järgmised pakkumused:
aktsiaseltsi Filter pakkumus ja osaühingu Miridon
pakkumus. Edukaks pakkumuseks tunnistati madalaima
hinnaga pakkumusena osaühingu Miridon pakkumus

Voldemar Kuslap

käsitööd, samuti oli sel aastal väga rikkaliku liigija sordivalikuga taimenurk. Ei puudunud ka hää
ja parem leivakõrvane – mesi, sink, vorst, põnevad
saiakatted jne. Väikeseks pettumuseks oli see, et
koduleiba sel korral kaasa osta ei saanudki.
Päris ilma koduküpsetatud leivata festival siiski
ei olnud – õnneloosis võis teiste heade auhindade seas võita ka pr Evelin Ilvese küpsetatud Ärma
talu leiva. See leib oli tähelepanuväärne juba selle
poolest, et reisis ühe päevaga Viljandimaalt Tallinnasse ning sealt tänu ühele heale bussijuhile Antslasse, et laupäeva hommikul varakult Sangastesse
jõuda. Kindlasti jätsid kõik need head ja abivalmid
inimesed saadetise teekonnal leivale oma positiivse laengu.
Lastenurgas sai hüpata taeva alla sky-jumpiga,
tunda õhus hõljumise tunnet õhkbatuudil, ronida
ja möllata põhukuhjas ja -pallidel, teha asfaldijoonistusi või lasta teha endale mõni kaunis näo- või
käemaaling.
Rukkitoitude konkursile esitati 6 toitu. Pimehindamisel (st ei olnud teada valmistaja) hindas
viieliikmeline žürii parimaks Sangaste Rukki Maja

rukkileivakorvikesed heeringasalatiga. Teise koha
pälvis Viive Puudisti rukkipurune kohupiimakook.
Meelelahutust pakkusid noor lõõtsamees
Herbert Konnula Urvaste vallast, meie oma valla
kandlemeister Ilmar Tiideberg ning unustamatute kostüümidega tantsuklubi Mathilde Palupera
vallast. Peaesinejaks oli Voldemar Kuslap, kelle
kontserti püüdis tugev vihmahoog katkestada,
kuid pärast pisikest pausi lauldi päike taas välja.
Laata ja jooksu aitas läbi viia suur hulk vabatahtlikke. Eriliselt suur aitäh teile: Eveli, Maiken,
Maire, Rait, Ly, Angela, Janely, Merle, Viive,
Svetlana, Vello, Aavo, Ragnar, Dea, Kerli, Egle,
Kairi, Rando, Sille, Greete, Merle, Siiri, Hannes,
Kenert, Robert ja Rein. Tänan väga ka koostööpartnereid, kellega koos tegutseda oli lausa lust!
Üritust toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm, Silva-Agro, Baltic Agro, Kesa-Agro,
Leibur, Sangaste Linnas, A.Le Coq, Timo Keraamika.
KATI VELNER

Žürii rukkitoite hindamas

5. Rukkihundi jooks ja Valgamaa jooksusarja 5.etapp
4. augustil 2012 - 9,1 km
Tüdrukud 15-18aastased
1.Johanna Ardel
Sooru
2.Merilin Treu
Tõrva
3.Annemarii Bendi
Võru
Poisid 15-18aastased
1.Martin Volt
Helme
2.Madis Vihmann Sangaste
3.Mauri Kozlovski Sangaste
Naised 19-34aastased
1.Margit Lõhmus
Valga
2.Egita Stahovska
Valka
3.Christiane Koor
Võru
Mehed 19-39aastased
1.Margus Koor
Võru
2.Kaspar Songisepp Tartu
3.Raul Luik
Viljandi

37.15
41.08
46.12
34.51
35.40
40.37
38.55
42.34
45.23
31.55
34.42
34.55

Naised 35-44aastased
1.Marju Toom Tõrva
2.Piret Tikva
Tallinn
3.Ave Toomingas
Viimsi
Mehed 40-49aastased
1.Marek Luts
Valga
2.Tõnu Ilves
Tartu
3.Aigars Feldmanis
Valka
Naised 45+
1.Elin Ilves
Tartu
2.Zita Sproge
Valka
3.Aija Lace
Valka
Mehed 50-59aastased
1.Sulev Marja
Vaabina
2.Aivar Lillipuu
Tõrva
3.Sulev Kõiv
Sangaste

41.46
42.08
45.46
34.47
37.59
38.24
38.05
40.57
45.36
39.33
39.49
40.35

Mehed 60+
1.Kalle Alla
Valga
2.Heino Laiapea
Põdrala
3.Jaan Vehlmann
Tallinn
Laste rattasõit
Laura Tiidemäe Sangaste
Eliise Aamer
Sangaste
Grete Vällo
Sangaste

49.40
50.21
53.21
27.42
28.43
28.45

Kirsti-Helena Kutsar Tõlliste
Silver Ostrat
Sangaste
Siret Kutsar
Põdrala
Kepikõnd
Jaanika Käst
Valga
Eda Külaots
Valga

44.47
48.58
49.00
1:17.50
1:17.50

SÜNNID
Säde Falkenberg
Argo Elvet

27. juunil
27. juulil
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KUULUTUSED
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KUULUTUSED
Kuiv kütteklots lahtiselt 4 m3
115 EUR-i, pakitud 40 L kotis 1,8
EURi. Puitbrikett 20 kg kott 2,8 eur
(140eur/t). Tellimine: 51978500
Männikooremultš, 5197 8500
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Samas teostab lõhkumise teenust.
Info. tel. 5383 7099
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28 €/
rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271
Müüa turbabriketti kojutoomisega,
tel. 5066684
Müüa lõhutud küttepuid koos kojutoomisega. Hind alates 26 eur/rm.
Tel. 5093 453; 7654 300
Ostan vana talumööblit ja muud
sisustust. Huvi pakub ka väiksem
kruuvipink. Tel. 5333 1154 Ülo
Ostan veneaegseid märke ja medaleid. Paku julgesti!!! Tel. 5395 8295,
Madis
Vanade ja katkiste kodumasinate
tasuta ära vedu (televiisorid, pesumasinad, külmkapid, el. ja gaasipliidid jne). 5386 9008
Soovin üürida 1toal. ahiküttega korterit Otepääl, tel. 5572203

30. august - 02. september

Müüa 1-toaline korter Valgas, Pikk
2A. Vajab sanitaarremonti. Tel. 5354
1423, e-mail: evi.likk@mail.ee

NÄDALALÕPU PAKKUMISED!

säästukaardiga
Tavahind

Viiner Jussi 195g Maks & Moorits

Soodushind

1.05

-.85

Pralineekompvek Oravake 175g Kalev 1.49

-.95

Mahlajook Aura Fresh 2l pirn-õun

1.67

-.99

Koolipäevasalat kg

3.25

2.29

Kirju kohupiimatort 1,05kg Eesti Pagar

8.19

5.99

Arbuus kg

-.45

-.38

Punane paprika kg

1.69

1.49

Ohtlike puude lõikus ilma tõstukita.
Tel. 5341 2872
Müüa pakitud kütteklotse ja pliidipuid. Vedu tasuta. 505 6107
Müüa heas seisukorras 3-toaline
korter Otepääl. Korter asub maja
keskmes kolmandal korrusel. Üp. 65
m2. Korteris vann, wc ja vannituba
eraldi, keskküte, soodne internet,
köögimööbel, seinakapid, keldriboks 12 m2. Trepikoda lukus. Maja
all saun. Majal vahetatud trepikojauksed, aknad, katus, maja otsad on
soojustatud! Ümbrusse jäävad lasteaed ja kool (50m). Info 5076819
Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.

10. septembrini
kampaania “KOOS KOOLI”
Palju soodsaid PAKKUMISI KOOLI ALGUSEKS!

Üürile anda (või müüa) 4-toaline
kõigi mugavustega korter Kopli
7 Otepääl, majas saun). Tel: 5349
9415; 765 5275

Teade
Otepää AMS pakub tööd õunamahla pressijale 3-ks kuuks.
Teatada 5. septembriks tel.
5650 9770 või 7655 765.
Otepää AMS juhatus

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
Täname kõiki, kes olid toeks ja
abiks
VILMA TAMME
viimsel teekonnal.

506 7848

Noor pere otsib
Vidrike külla

lapsehoidjat

tüdrukule vanuses 1,5 a.
Mõningatel kordadel lisandub
hoidmiseks ka 3,5 aastane
tüdruk.

Hoidmise korra pikkus
ca 3 h korraga.

Transpordi võimalus olemas.

ehitusest@gmail.com

Tel 38 248, Kristel

Omaksed

MAIMU PIDIM

HELJU LIIVAK

MANIVALDE TELLMANN

31.12.1924-21.07.2012

EHA REIDOLF

LINDA UIGA

27.02.1921-08.08.2012

28.07.1932-27.06.2012

24.05.1922-03.07.2012

Aeg annab kõik
Ja võtab ka…

Mälestame kallist

ILMA TARIKAT

Tunneme kaasa omastele.
Siberi Tarikad

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda.
Ja kuidas ka ei paluks,
sa tagasi tulla ei suuda.

Meie sügav kaastunne Enele
lastega kalli

AKSEL AVALDI
kaotuse puhul.

Vineeritehase I vahetus

Südamlik kaastunne Theale kalli
ema

08.03.1925-04.07.2012

16.10.1920-14.07.2012

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Avaldame kaastunnet Kersti
Mootse perele

kasuisa

kaotuse puhul.
Töökaaslased Marguse
Puhkekeskusest

See valu, mis südames teil,
see kaotus, kurbus ja lein,
paneb kaasa tundma ka meid.

Südamlik kaastunne Eevile ja
Teale ning Markole perega kalli
ema, vanaema ja vanavanaema

VILMA TAMME
kaotuse puhul.

ARNO MÕTTUS

ADEELE KELDUT

HARRY-ALFRED MEEMAT

Avaldame kaastunnet lastele ja
lastelastele.

Avaldame kaastunnet Peetrile ja
Toomase perele.

Mälestame kallist venda ja onu

Vello, Aivo ja Ando perega

Meie siiras kaastunne Peeter
Meemale kalli isa

Meie sügav kaastunne
Toomasele ja Peetrile kalli isa

Mälestame endist töökaaslast

HARRY MEEMA

HARRY MEEMA

Mälestame ja
avaldame kaastunnet omastele

surma puhul.

kaotuse puhul.

ja avaldame kaastunnet
Enele lastega.

AKSEL AVALDI

Jüri, Ille, Peeter, Margus, Toomas,
Priit

Mälestab vend Heido perega

Vineeritehase III ja IV vahetus ning
laborandid

UPM-Kymmene Otepää AS

Avaldame siirast kaastunnet
lastele ja lastelastele ema ja
vanaema

Avaldame kaastunnet Igor
Zahharovile perega kalli isa

Südamlik kaastunne Valve Liivile
ema

LEV ZAHHAROVI

ADELE KELDU

Südamlik kaastunne Toomasele ja
Peetrile kalli isa

KÜ Tehvandi

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust

Mälestab Piret perega

Südamlik kaastunne Margo
Krüünvaldile kalli

Südamlik kaastunne Theale kalli
ema

Südamlik kaastunne Theale

surma puhul.

vanaema

surma puhul.

VILMA TAMME
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Helgi, Eha, Ülle, Helve, Vello, Ants

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää Lasteaia Pähklikese maja
kollektiiv

Tiia

ADELE KELDU
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Evile ja tema
lähedastele kalli ema

onu

VILMA TAMME

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame vennanaist

ADELE KELDUT
Avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.

EMMA LUTER

26.01.1923 - 20.08.2012

Eldur perega

Südamlik kaastunne Aivo
Meemale kalli

Asta, Pilvi, Lea

Mälestame naabrimemme

20.06.1928-21.07.2012

Perek. Kangro, Lehte ja Ally

Eldur ja Malle

surma puhul.

HARRY-ALFRED MEEMA

07.01.1941-13.08.2012

Kaja, Maret, Piret ja Rein peredega

VILMA TAMME
kaotuse puhul.

VILMA TAMM

ANTS LÜÜS

20.07.1944-23.08.2012

kaotuse puhul.

AKSEL AAVALDIT

kaotuse puhul

kaotuse puhul.

HARRY MEEMA
kaotuse puhul.

ema

MITMESUGUST
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Austatud metsaomanik!

Parmet AS
pakub tööd

METALLITÖÖPINKIDE
OPERAATORILE

31. august 2012

Lemmik Mees OÜ on 2004. aastal Lõuna-Eestis Otepää lähistel Sihval tegevust
alustanud ja edukalt tegutsenud tootmisettevõte, kelle peamiseks toodanguks on
puidust tünnid ja saunad.
Sihva on väike küla, kus on mitmeid ettevõtteid, lasteaed, põhikool ja pood-kohvik
(sooja lõunasöögiga) ning toimiv bussiühendus Sihva-Otepää vahel.

OÜ Laanetark pakub Teile oma
teadmisi ja oskusi, kui Teil on vaja:
• Koostada metsamajandamiskava;
• Teha kinnistute ostueelne tasuvusarvutus;
• Raielangid looduses sisse märkida;
• Organiseerida majandustegevust
oma metsas.

Pakutav ametikoht:

TISLER

Tööülesanded:

• Puittoodete valmistamine (sh. materjalide ettevalmistamine ja viimistlemine)
• Puitdetailide valmistamine erinevatel puidutöötlemispinkidel

Kontakt: Leho Möldre, tel. 5168130,
e-mail: lehomoldre@gmail.com

Nõudmised kandidaadile:

• Iseseisvus, kohusetundlikkus, kiirus, täpsus ja ausus
• Koostöövalmidus, soov õppida ja areneda
Kasuks tuleb:
• Puidualane haridus ja eelnev töökogemus puidutööstuses
• Toodete valmistamiseks vajalike töövõtete valdamine ja puidutöötlemisseadmete käsitlemisoskus
• Loovus, algatusvõime
Pakume:
• Huvitavat tööd
• Kaasaegset töö- ja olmetingimusi
• Firmasisest väljaõpet

Kandidaadilt eeldame:

• korrektsust ja töötahet,
• kasuks tuleb eelnev töökogemus,
• tehnilist taiplikkust.

Tööle asumise aeg: september 2012

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 15.09.2012 e-mailile või
aadress: Lemmik Mees OÜ, pk.nr.4, Sihva, Otepää vald 67301 Valgamaa.

Parmet AS pakub:

• kaasaegseid töötingimusi,
• konkurentsivõimelist töötasu.

info: tel. 52 95 948, lemmikmees@gmail.com ja www.lemmikmees.ee.

Lisainfo:

Sügislillede ja aiasaaduste
NÄITUS-KONKURSS

• väljaõpe kohapeal.

Info.

Techne tanklas alates 15. septembrist.

CV saata faksile 766 0040 või e-postile parmet@parmet.ee

Eksponaatide hindamine 22. septembril.

Lisainfo tel 766 0044.

Kaks esikoha preemiat `a 25 l bensiini 95 ja osavõtupreemiad.
MTÜ Nuustaku Ühisturg tel 50 89 416 ja 76 68 292
Ootame rohket osavõttu!

9. septembril
Otepää turuplatsil
LAAT – SUURMÜÜK
Müügil jalatsid,
riided, aiasaadused.
Olete oodatud!
Info: tel. 5740 4100

Sügislaat
Korraldab Otepää Aianduse ja
Mesinduse Selts

22. septembril
J.Hurda 5 aiandusmaja esisel
platsil. Algus kell 9.00.

Palume aktiivset osavõttu!
Otepää AMS juhatus

TULE HARJUTA JA AVASTA KOOS MEIEGA
KARATE-DO SHOTOKAI LÕPMATUT LAEGAST

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

Uued liikmed saavad endale esimese kuumaksu eest KIMANO!

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT
Septembri kuu jooksul E ja K 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald
Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

Tel: 506 6432
e-post: otepaa@ekds.ee

www.ekds.ee

