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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Rattamaraton ootab rajale 
8000 ratturit 

2009. aasta Euroopa meister maastiku-
rattamaratonis Allan Oras ütles, et Tartu 
rattamaraton on tõepoolest kõiki rat-
tureid ühendav sündmus, mille stardis 
lihtsalt peab olema. „Mitte ühelgi teisel 
üritusel Eestis ei näe nii palju rattureid, 
kes kõik tulevad mõnusat pühapäeva 
nautima. Tippudel ja harrastajatel on 
küll erinevad eesmärgid, kuid kahtle-
mata tunnevad rattasõidust mõnu kõik 
osalejad,“ kinnitas ta.
   Võistluste direktor Indrek Kelk 

sõnas, et korraldajad ootavad tänavu 
rajale taas üle 5000 ratturi põhipäeval, 
lastesõitudel ollakse aga valmis kuni 
3000 lapse vastuvõtuks.
   SEB 15. Tartu rattamaraton on SEB 

Tartu nelikürituse 2012 viimane etapp ja 
kõiki selle ürituse läbinuid ootab finišis 

Pühapäeval toimub SEB 15. 
Tartu rattamaraton, mis toob 
rajale tuhanded ratturid nii 
kodu- kui ka välismaalt. 11. 
septembriks oli end kahele 
põhidistantsile registree-
rinud üle 5000 rattasõbra, 
mis kinnitab, et maailma 
suuruselt kolmanda 
maastikurattamaratoni au 
kuulub kindlalt Tartu ratta-
maratonile.

vastava sümboolikaga buff ning Tartu 
nelikürituse aastamedal.
   Laupäeval, 15. septembril toimuvad 

Tartus lastele mõeldud MINImaraton ja 
TILLUsõit. Lisaks on samal päeval ka 
11. Tartu maastikurattasprint.
   Pühapäeval, 16. septembril kell 10 

antakse Tehvandi spordikeskuse staa-

dionil start rattamaratoni 89 km distant-
sile ja kell 13 40 km distantsile.
   Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses 

asuvas finišis oodatakse võitjat umbes 
kell 12.50. 
   Maratoni teeninduspunktid on avatud 

järgmiselt:
Matu TP (kuni 11.15), Ande TP 

(12.30), Puka TP (14.30), Astuvere TP 
(15.00), Kannistiku TP (14.30), Palu TP 
(16.30) ja Hellenurme TP (17.15).
   Liiklusskeemi vaadake 12. lehekül-

jelt.

Toimetas OTEPÄÄ TEATAJA

Selle aasta kevadest alanud Tervisekeskuse reno-
veerimistööd on jõudmas lõpusirgele. Maja on 
saanud uue ja värske väljanägemise.

   Tervisekeskuse projekteerimistööd algasid juba eel-
misel aastal. Nüüdseks on maja soojustatud soklist 
katuseni, välja on ehitatud uus ventilatsioonisüsteem, 
vana küttesüsteem täielikult uuendatud. Lisaks sellele 
värskendati hoone fassaadi, maja sai uue katuse, vih-
maveesüsteemi ning kaasaegsetele nõuetele vastava 
piksekaitsesüsteemi.
   Põhjalikud rekonstrueerimistööd läksid maksma 454 

682 eurot, 118 324 eurot sellest oli omaosalus, mille 
maksis Otepää vald. Ülejäänud raha taotleti Kyoto 
protokolli alusel CO2 heitekvoodi müügist saadavast 
tulust.
   Täname Riigi Kinnisvara ASi ja AS Merko Ehitust 

meeldiva koostöö eest, tänu ehitajate vastutulelikkuse-
le sai tervisekeskuse töö ka ehitamise käigus jätkuda.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Tervise-
keskuse renoveerimis-
tööd on jõudmas 
lõpusirgele

105 aastat eestikeelset keskharidust maal

Ootame Otepää Gümnaasiumi juubeliüritustele 
endisi õpilasi, praegusi ja endisi õpetajaid 

ning koolitöötajaid.

6. oktoobril 

KOOLI KOKKUTULEK
15.00  Avatud uksed

 (võimalus tutvuda kõikide  kooli hoonete ja näitustega).
 Registreerimine, lendude kogunemine klassiruumides.

17.00 Kontsertaktus
18.30 Buffee-laud kooli sööklas.

19.30 – 23.00 Tants ansambli saatel aulas.

Osalustasu 
15 eurot kanda Otepää kooli vilistlaskogu  

a/a  221 02 02 41 411
(märksõnaks kokkutulek, osaleja nimi)

Kohapeal 20 eurot (sularahas).

Kokkutulekul on võimalik osta värsket juubeliraamatut ning selle ilmumist ka 
rahalise annetusega toetada.

Info kooli kodulehel www.nuustaku.edu.ee, 
kantselei telefonil 766 8241.

Otepää Gümnaasium

Linnamäe 
koristustalgud
Head vallakodanikud!
   Kutsume kõiki linna heakorrast huvitatud 
Otepää valla elanikke 5. oktoobril kell 13.00 
Linnamäele koristustalgutele! Koristame Lin-
namäe nõlva, lõikame võsa ja korjame prügi. 
Võta kaasa oma tööriist!
   Talgulistele pakub suppi Otepää Vallavalit-
sus.
Teeme üheskoos Otepää korda!
   Täiendav info: Mairo Kangro, 766 4810; 
5303 3035, Mairo.Kangro@otepaa.ee

Maakonna koostöö-
mängudel osales üle 
200 valgamaalase
Valgamaa tähistas 6. septembril 92. sün-
nipäeva. Sel puhul toimusid Valgamaa 
koostöömängud maakonna kolmes arengu-
piirkonnas: Tõrvas, Valgas ja Otepääl.
   Pidupäeva tähistamine algas juba kolma-
päeval (5. septembril), kui toimusid põnevad 
mängud Tõrvas, neljapäeval olid need Valgas 
ja reedel Otepääl. Vaatamata vihmasele 
ilmale oli kõige rohkem osavõtjaid Otepää 
piirkonna mängudel. Kohal oli 22 võistkonda, 
kokku 88 mängijat. Võistlejaid oli nii Palupe-
rast, Pühajärvelt, Otepäält kui ka Valgast.
   Võistlused toimusid neljal humoorikal, kuid 
koostööd nõudval alal. Mängida tuli nii käte-
räti võrkpalli kui ka kurja linnu ragulkat. Lisaks 
oli võimalus proovida osavust pimepenaltite 
löömises ja Valgamaa ristsõnas.  
   Kõikide võistluste punktid liideti ja nii 
selgitati välja kolm auhinnalist kohta. Reeglid 
nägid ette, et kui esikolmikus jäädakse kohti 
jagama, siis visatakse paremuse selgitami-
seks täringut. Võitis suurema hulga punktide 
saaja. Nii selguski Otepääl kolmas koht 
täringut visates.
   Valgamaa koostöömängude Otepää piir-
konnas oli parimad ja said karikad: 
I koht – võistkond „Tankla“ (49 punkti), II 
– võistkond „Otepää vald“ (47), III – võistkond 
„ Otepää Gümnaasiumi 7. klass“ (41), IV 
– võistkond „Nuustaku YOLO“ (41).
   Lisaks sellele toimus neljapäeval, 6. sep-

tembril Valgamaa aaretejaht. Nimelt oli iga 
omavalitsuse territooriumile peidetud suur 
kingikott. Vihjeid, kuidas see leida, anti igal 
täistunnil maavalitsuse kodulehel ja raadios 
RUUT FM. Kõigis kingipakkides oli Otepää 
Lihatööstus Edgari lihatoode, Sangaste 
Heleni helbed, Aakre moosid, Sangaste 
Rukki Maja rukkileivapallid, LõunaLehe kolme 
kuu tellimus jms. Lisaks täiendasid kingikotti 
kohalikud ettevõtted. Nii oli Otepää piirkonna 
kingikotis näiteks peoõhtu kahele ööklubis 
Comeback, õhtusöök kahele Oti pubis, 
Pühajärve Puhkekodu üllatus, valla meene 
ja palju muud. Otepää valla aaretekoti leidis 
Aile Viks.
   Mängudel tehtud fotosid saad vaadata Val-
ga maavalitsuse kodulehelt „pildigalerii“ alt.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
KAJA MÕTS
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14. september  20122

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. septembril.

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

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

O T E P Ä Ä

DETAILPLANEERINGUD

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

www.otepaa.ee

Otepää Vallavalitsuses 
05.09.2012

 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le 
Aedlinna alajaama 0,4 kV maakaabelliinidele ja lii-
tumiskilbile asukohaga Otepää vald, Otepää linn.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le 

Spordikooli alajaama 0,4 kV maakaabelliinidele 
ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald, Otepää 
linn.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le 

Tennisevälja alajaama 0,4 kV maakaabelliinidele 
ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald, Otepää 
linn.
 Kinnitati Rajal Market OÜ taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas Nüpli külas Rüakõrtsi 
kinnistul asuva üksikelamu ja abihoonete ehitus-
projekti koostamiseks.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi lõpparu-

anne summas 6 906 eurot.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi lõpparu-

anne summas 2 865,2 eurot.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi lõpparu-

anne summas 3 808,86 eurot.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi lõpparu-

anne summas 2 861,85 eurot.
 Väljastati kirjalik nõusolek Heleena Jõgile 

mudakonna ja harivesiliku tiikide (2 tk) rajamiseks 
vastavalt asendiplaanidele Otepää vallas Pedajamäe 
külas Nikluse kinnistul.
 Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule 

kogusummas 384 eurot.
 Anti Läänemaa Colortex OÜ-le luba korraldada 

Otepää vallasiseses linnas Munamäe 4a maaüksusel 
09.09.2012. a kell 09.00 kuni kell 17.00 avalik üritus 
Sügiskaupade suumüük.
 Vähendati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse 

koosseisus olevate ametikohtade arvu alates 06. 
septembrist 2012. a ühe ametikoha koha võrra – 
abivallavanem (hariduse, sotsiaal-, tervishoiu- ja 
spordivaldkond) 1,0 kohta. 
Moodustati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse 
koosseisus 06. augustist 2012. a vallavanemale 
alluva struktuuriüksusena sotsiaalteenistus. 
 Moodustati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse 

koosseisus 06. augustist 2012. a. sotsiaalteenistuse 
juhataja (1,0 kohta) ametikoht.

30.08.2012
 Väljastati kirjalik nõusolek Raivo Paavelile 

Otepää vallas Arula külas Veskioru kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek OÜ Evita Consult 

Otepää vallas Nüpli külas Laane kinnistule puur-
kaevu rajamiseks.
 Kinnitati Otepää Ravikeskus OÜ taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Truuta külas 
Männiku kinnistul asuva elamu rekonstrueerimis-
projekti koostamiseks.
 Väljastati Heido Oravale ehitusluba Otepää valla 

Nüpli külas Väike-Ruusa katastriüksusel sauna 
püstitamiseks.
 Väljastati Kuutsemäe Puhkekeskuse OÜ ehi-

tusluba Otepää valla Arula külas Järve 1 maaüksu-
sel ehitise (puhkemaja) püstitamiseks.
 Väljastati Kuutsemäe Puhkekeskuse OÜ ehitus-

luba Otepää valla Arula külas Järve 2 maaüksusel 
ehitise (puhkemaja) püstitamiseks.
 Väljastati Tartu Ülikoolile ehitusluba Otepää 

valla Kääriku külas Kääriku maaüksusel ehitise 
(spordihoone) fassaadide rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Tartu Ülikoolile ehitusluba Otepää 

valla Kääriku külas Kääriku maaüksusel ehitise 
(peahoone) fassaadide rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kasutusluba Otepää vallale Pühajärve 

Põhikooli lasteaia rühma ja raamatukogu hoone 
laiendusele (trepikoda) Otepää vallas Sihva külas 
Uue-Kooli kinnistul.
 Väljastati kasutusluba MTÜ Otepää Õhujõud 

rulapargile Otepää vallas Otepää linnas Mäenurga 
kinnistul.
 Peeti võimalikuks jagada Soovere katastriüksus 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodusta-
tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid 
ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Määrati sünnitoetust kolmele vallakodanikule 

kogusummas 768 eurot.
 Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule 

kogusummas 384 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Otepää lasteaia 
detailplaneeringu eskiisi 
täiendav avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu algatas detailplaneeringu oma 16.06.2011 
istungil otsusega nr 1-4-53. Detailplaneeringu ala hõlmab 
Otepää linnas Tehvandi, Mäe, Kopli ja Munamäe tänavatega 
piirnevat kvartalit. Ala suurus on ca 7 ha.   
   Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada planeeritava 
Otepää lasteaia ehitamise võimalik asukoht, maa sihtots-
tarvete, parkimisalade ja avalikkusele suunatud maa-alade 
(mängu- ja spordiväljakud) määramine, liikluskorralduse 
muutmise ettepanekud ja vajadus, tehnorajatiste rajamise 
võimalikkuse väljaselgitamine.
   Detailplaneeringu eskiisi täiendav avalik arutelu toimub 
24.09.2012 kell 17.00 Otepää vallavalitsuses (Lipuväljak 13, III 
korrus). Täiendatud eskiislahendus on alates 17.09.2012 kät-
tesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning töö-
ajal Otepää Vallavalitsuses (Enelin Alter, 7664 820), enelin.
alter@otepaa.ee.

Tornimäe detailplaneeringu 
eskiisi avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu algatas detailplaneeringu oma 21.06.2012.
a istungil otsusega nr 1-4-41. Detailplaneeringu ala hõlmab 
Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskond nr 53 kin-
nistut (katastritunnus 63602:003:1420) ja osaliselt naaberkin-
nistuid, kus asuvad olemasolevad/rekonstrueeritavad/rajata-
vad juurdepääsuteed. Planeeringuala suurus on ca 85 ha. 
     Detailplaneeringu põhieesmärk on kaitseväe hoone 
või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moo-
dustamine 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 lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvus-
tav avalik arutelu toimub 25.09.2012 kell 18.00 Pilkuse küla 
Seltsimajas. Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 
19.09.2012Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning töö-
ajal Otepää Vallavalitsuses (Enelin Alter, 7664 820), enelin.
alter@otepaa.ee.

 Otepää vallas Kääriku külas asuva Pülme vallatee 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 05.07-24.07.2012 
ning avalik arutelu 25.07.2011. Täiendav avalik arutelu toimus 
04.09.12. 

Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik 12 ettepanekut/vastu-
väidet, mis puudutasid planeerimislahendust, ruumilise pla-
neerimise põhimõtteid ja planeeringu menetlust. Planeeringu 
täiendaval arutelul osales vastuväiteid esitanud kodanik.
   Otepää vallavalitsus on ettepanekute tegijale põhjendanud 
planeeringulahendust ja -menetlust. Kirjalikud ettepanekud 
ja vastuväited ning Otepää vallavalitsuse seisukohad on kät-
tesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664 820).

 Otepää vallas Otepää linnas asuva Lipuväljak 24, 
24a, 28, 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplanee-
ringu avalik väljapanek 
Toimus 09.07-30.07.2012, avalik arutelu toimus 02.08.2012 ning 
täiendav avalik arutelu 10.09.12.

Avaliku väljapaneku ajal esitas 4 kodanikku ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi, mis puudutasid planeerimisseaduse 
täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu 
põhilahendust. Detailplaneeringu täiendaval arutelul osales 
neljast ettepanekute tegijast üks. 
   Otepää vallavalitsus on osaliselt arvestanud avaliku väljapa-
neku ajal kodanike poolt tehtud ettepanekute ja vastuväide-
tega ning on ettepanekute tegijatele põhjendanud planeerin-
gulahendust ja -menetlust.Kirjalikud ettepanekud ja vastuväi-
ted ning Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad 
planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664 820).

Otepää Vallavalitsuse 05.09.2012 korraldu-
sega nr 477 muudeti vallavalitsuse struk-
tuuri. Vallavalitsuse ametiasutuse koossei-

sus olevate arvu vähendati ühe ametikoha võrra 
– abivallavanem (hariduse, sotsiaal-, tervishoiu- ja 
spordivaldkond).
   Moodustati uus struktuuriüksus – sotsiaaltee-

nistus ning moodustati sotsiaalteenistuse juhataja 
ametikoht. Sotsiaalteenistuse alluvusse viidi sotsi-

aaltöö vanemspetsialisti ametikoht ja sotsiaaltöö 
spetsialisti ametikoht. Sporditööspetsialisti ameti-
koht jäeti vallavanema alluvusse.
   Sotsiaalteenistuse juhataja leidmiseks kuuluta-

ti välja avalik konkurss, kuni ametniku leidmiseni 
täidab sotsiaalteenistuse juhataja ülesandeid valla-
vanem Merlin Müür.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Muudatustest vallavalitsuse struktuuris

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

SOTSIAALTEENISTUSE JUHATAJA

Töö kirjeldus:
* sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhiees-
märk on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine 
ja korraldamine ning valla elanikele teenuste 
osutamine.

Nõuded kandidaadile:
* erialane kõrgharidus;
* vähemalt kaheaastane töökogemus sotsiaal-
valdkonnas;
* valdkonnaalase seadusandluse tundmine;
* tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmeko-
gude kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:
* üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku 
teenistuse, kohaliku omavalitsuse korralduse 
põhimõtetest;
* meeskonnatöö kogemus, organiseerimisvõime, 
suur pingetaluvus, kohalike olude tundmine;
* eelnev avaliku teenistuse kogemus.

Omalt poolt pakume:
* huvitavat ja vastutusrikast tööd;
* enesetäiendamise võimalusi;
* sõbralikku kollektiivi;
* konkurentsivõimelist palka.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 28.09.2012. a oma 
sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, 

Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-posti aadressile: 
vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4801; 515 7487.

Otepää Tervisekeskus 
teatab

Alates 01. oktoober 2012.a. on Otepää 
Tervisekeskuses eriarsti juurde pöördumisel 
visiiditasu: 

 täiskasvanutele 2,50 eurot;
 pensionitunnistust omavatele isikutele 2,30  

 eurot;
  üldhariduskoolide õpilastele 1,00 euro.

Visiiditasu ei võeta järgmistel juhtudel
 Kindlustatud isiku suunab ambulatoorse   

 eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiu  
 asutuse teise eriala arst; tasuliste meditsiini 
 teenuste osutamise korral;

 rasedatelt alates raseduse 12ndast nädalast;
 korduva visiidi korral, kui arst on patsiendi   

 tagasi kutsunud ravi kontrollimiseks või 
 muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral ja pat 
 siendile on antud korduva konsultatsiooni   
 talong;

 korduva visiidi korral, kui patsiendil viiakse   
 läbi korduvaid raviprotseduure ja patsiendile  
 on antud korduva visiidi talong.

Tähelepanu, 
Pilkuse küla elanikud!

Kaitseministeerium tutvustab 18. septembril 
kell 18.00 Pilkuse küla Seltsimajas Tõika-
mäe radarposti rajamise protsessi arenguid 

ja lähiaja tegevusi ning vastab koostöös ekspertide-
ga huviliste küsimustele. 
   Täiendav informatsioon kaitseministeeriu-

mi esindajalt, Kaupo Kaasik 7170118, 5040643, 
kaupo.kaasik@kaitseministeerium.ee.

Lugupeetud Invaühingu liikmed!
Invaühingu mihklipäeva koosviibimine ja koosolek 
toimub 20. septembril kell 14.00 
Edgari Trahteris.

Registreerimine telefonil 76 55 330, Eino Saar

Mathias Tammekivi 8. augustil

PÄEVAKAVA
  9.45 – 10.00  Registreerimine ja hommikukohv.
10.00 – 10.20  Valga maavanema tervitus, Otepää 

vallavanema tervitus, Otepää ettevõtjate tunnus-
tamine.

10.20 – 10.50  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 
professor Raul Eamets “Eesti majandus – eile, 
täna ja homme”.

10.50 – 11.20  Advokaadibüroo Sorainen partner 
Carri Ginter “Õigusloome muutlikkuse mõju 
ettevõtlusele”.

11.20 – 11.40  Junior Achievement Eesti tegevdirektor 
Epp Vodja “Ettevõtlushariduse andmisest Eestis”. 

11.40 – 12.00  2012. a Eesti õpilasfirmade konkursi 
võitja Student Network “Kuidas me Euroopas 
Eestit esindasime?”.

Ettevõtluskonverents

2. oktooberil 
Otepää Gümnaasiumi aulas

12.00 – 12.30  Lõuna. 
12.30 – 13.00  Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ 

juhatuse esimees Aune Past “Personaalbrändi 
abi ettevõtluses ja showbusinessis”.

13.00-13.30  Raadi SA ja Raadi Arendus OÜ juhatuse 
liige Jüri Reinpõld “Tartu valla ettevõtlusmudel”.

13.30-14.00 Kodanikuliikumine Maailmakoristus 2012 
turundusjuht Anneli Ohvril “Kuidas ettevõtlikud 
noored muudavad maailma Maailmakoristus 
2012 näitel”.

14.00 – 14.15 Konverentsi lõpetamine.
   Konverentsi modereerib Suhtekorraldajate Liidu 

juhatuse liige Aune Past.
Konverents on osalejatele tasuta. Vajalik eelregistree-

rimine kuni 28. septembrini mailiaadressil: 
monika@otepaa.ee.

Aasta Isa 
kandidaatide konkurss
Ootame taas Otepää valla Aasta Isa konkursile 
kandidaate.
  Palume tuua avaldused 31. oktoobriks Anni 

Butiiki Riita Aaderi kätte.
Täiendav info: 5332 6679

LOODUSÕHTUTE SARI 
alustab taas!
Selle sügise esimene loodusõhtu toimub 
kolmapäeval (sic!), 26. septembril 
kell 18 
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää 

aedlinn) 

Nahkhiireõhtu – Triinu Tõrv

Ilmade külmenedes võib siin-seal maakeld-
rites näha juba talvitumispaika saabunud 
nahkhiiri. Kes nad tegelikult on? Kas kõik meie 
nahkhiired talvituvad Eestis? Kuidas käituda, 
et neid omapäraseid elukaid mitte häirida? 
Nendele ja ka teistele küsimustele annab vas-
tuse nahkhiirte uurija Triinu Tõrv, kes näitab 
pilte ja räägib nahkhiirte elust täpsemalt. 

Loodusõhtu on tasuta, oodatud on kõik 
huvilised. 
Korraldaja Keskkonnaamet koostöös Otepää 
Loodusseltsi ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse 
läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti kesk-
konnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 518 
6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.
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KULTUURIÜRITUSED

Otepää muusikud koos Ida-Virumaa muusikutega ühisesinemisel.

14. septembril kell 19.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG 
ansambliga Black & White. Pilet 5 €. Info: 765 5212

20. septembril kell 19.00 Kultuurikeskuses filmi „Pähklipäev“ 
esilinastus. Autor ja lavastaja Kerli Adov, helioperaator Ott 
Rõngas. Filmis astuvad üles Otepää Draamaklassi ja Otepää 
Teatri näitlejad ning Veikko Täär.

5. oktoobril kell 19.00 Kultuurikeskuses Tantsutrupp 
FeelingGood sünnipäevakontsert. Info: 53435173 Kadri Orav

10. oktoobril kell 11.00 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri 
etendus lastele „Ümmargune null“. Pilet 4 €. Piletite eelmüük 
ja broneerimine kultuurikeskuses E-R kell 8.00-16.00. Info:765 
5212.

EELKOOL alustab 2. oktoobril 
Pühajärve Põhikoolis.

Lastevanemate koosolek toimub
1. oktoobril kell 18.00.

Uuendused Pühajärve 
põhikoolis

Pühajärve põhikooli ja lasteaia õpetajad, 
õpilased ja lapsevanemad külastasid 21. 
augustil Tallinnas asuvat Rocca al Mare 

kooli. Lisaks koolide omavahelise koostöö tu-
gevdamisele kinnitas kohtumine hariduse sisu-
liste uuenduste vajalikkust. Muuhulgas tõdeti 
üheskoos uue õppekava kontekstis sotsiaalsete 
pädevuste omandamise vajalikkust– nt suhtle-
misoskus, koostöö, probleemilahendus, vastutus, 
empaatia ja enesekontroll. Vajalik on teadlik ja 
suurem orienteeritus isiksusele, õpikeskkonnale 
ja väärtuskasvatusele. Arutati ka kooli ja kogu-
konna omavaheliste suhete ning koostöö vaja-
duste ja võimaluste üle.
   Kohtumine andis tublisti motivatsiooni ja 

indu, eelkõige tänu Rocca al Mare koolipere 
avatud suhtumisele ning entusiasmile. Koostöö 
kaudu on võimalus jagada kogemusi, viia läbi 
nii õpetajate kui ka lastevanemate koolitusi ja 
luua ning kasutada ühiseid õppematerjale.
   Tähtsaks uudiseks on ka ühine otsus viia 

avastusõpe süsteemselt Pühajärve põhikooli 
õppekavasse nii lasteaias kui ka algklassides. 
Avastusõpe on kõiki lapsi arendav ja kaasav 
õppetöö, mis toimub uurimuslikult ja baseerub 
õpilase käelisele tegevusele. 
Avastusõppe kaudu on võimalus suurendada 

õpilaste motivatsiooni ja huvi. See aitab avar-
dada võimalusi laste mitmekülgseks arenguks. 
Antud metoodika puhul on oluline tagada 
õpilase täielik arusaamine sellest, mida ta õpib 
ja aidata tal luua seoseid. Motivatsiooni allikaks 
antud juhul ei ole hinne, vaid rahuldus millegi 
mõistmisest ja õppimisest. Selline õpe pakub 
lastele rahuldust ja eduelamust, suureneb õpi-
laste motivatsioon ja huvi.
   Suve alguses Tartu Ülikooli lektori ja avas-

tusõppe programmi eestvedaja Karin Hellati 
poolt läbi viidud näidistund Pühajärve kooli 
lastevanematele osutus edukaks, tekitas tub-
listi elevust ja rõõmu avastamisest. Augustikuu 
alguses osalesid ka Pühajärve lapsed juba ise 
Käärikul metsaülikoolis toimunud avastusõppe 
näidistunnis. Tagasiside nii laste kui ka vanema-
te poolt on igati positiivne. Ja see innustab koo-
liperet edasi.
   Oluliseks avastusõppe ellu rakendamisel on 

lastevanemate teavitamine, kaasamine, kooli-
tamine, et veelgi tõhusamalt lapsi toetada, jul-
gustada ja motiveerida. Tihedat koostööd pla-
neeritakse ka Tartu Katoliku kooliga, kus juba 
aastaid on avastusõpet süsteemiselt ja järjepi-
devalt edukalt praktiseeritud. 

Pühajärve haridusselts

Segakoor Eveko osales 22.-25. augustini 
Helsingis Põhja- ja Baltimaade VII se-
gakooride festivalil. Koorifestival toimus 

Soome esinduslikemas kontserdipaigas – Fin-
landia Talos.
   Vastuvõtjamaale ja Eestile lisaks olid kohal 

koorid Leedust, Lätist, Rootsist, Fääri saartelt, 
Islandilt ja isegi eksootiliselt Gröönimaalt. Fes-
tivali raames toimus hulgaliselt proove, milles 
lihviti ühiskontserdi jaoks kõigi osavõtvate 
rahvaste koorilaule. Samuti oli Eveko lauljatel 
suurepärane võimalus osaleda mitmetes oma 
ala professionaalide juhendatavates õpituba-
des ja kuulata erinevate kooride põnevaid üle-
sastumisi.
   Enne lõppkontserti esines festivali ühend-

koor Helsingi peaväljakul asuva Toomkiriku 
suurtel treppidel.
   Festivali osavõtukulud kandsid suures osas 

kooriliikmed ise. Suureks toeks oli koostöö-
partneri UPM Kymmene Otepää vineeriteha-

se abi ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
toetus.
   Esimene sarnane festival toimus 1995. aastal 

Riias ning järgmine Põhja- ja Baltimaade sega-
kooride festival toimub 2015. aastal samuti Läti 
pealinnas.
   Eveko koor loodi 1989. aastal toona Otepää 

noortekoorina ja on erinevate dirigentide tak-
tikepi all tegutsenud järjepidevalt seniaja-
ni. Koori praegune dirigent on Vilve Maide. 
Evekos laulab 30 naist-meest Otepäält ja ka 
lähivaldadest. Uue hooaja esimene proov on 2. 
septembril gümnaasiumi aulas algusega kell 19. 
Ka uued lauljad on meie koori oodatud.
   Koori uus hooaeg tuleb põnev ja teguderoh-

ke: ühine jõulukontsert Otepääl koos naiskoo-
riga Emajõe Laulikud, jõulukontserdid Tallin-
ki Rootsi kruiisilaeval, osalemine vabariiklikul 
segakooride võistulaulmisel, Uma Pidol ja palju 
muudki.

Eveko koor rahvusvahelisel 
koorifestivalil

Otepää Muusikakooli õpilaste ja õpetaja-
te jaoks oli seekordne suvi põnev. Hans-
Markus Danilas, Janetta Lukk ja Vero-

nika Maide käisid Karijärvel viiulilaagris, kus 
omandati palju uusi teadmisi ja harjutati koos 
Tartu Muusikakooli viiuldajatega kontserdiks, 
mis toimus Puhja kirikus.
   Viljandi Vanamuusikafestivali üle-eestil-

ses Noorte Vanamuusikute orkestris mängisid 
plokkflööti Vivian Mitt ja Lilian Mitt. Väga 
huvitavalt valmis etendus “Muusade lood “ Vil-
jandi Pärimusmuusika Aidas. Mirjam Leopard 
arendas oma pillimänguoskusi Elva klarneti-
suvel. Toimusid kontserdid, kus esinesid eesti 
parimad klarnetimängijad ja õpilased ning 
koos moodustati ainulaadne klarnetikoor ( 50 
mängijat). 
   Pühajärve XV Puhkpillipäevadel oli või-

malus musitseerida Marie Leopardil ja Mirjam 
Leopardil. Võru Vaskpillipäevadel olid meie 
noorimad puhkpilliõpilased Laura Leopard ja 

Markus Mõttus (klarnetid), Rasmus Leopard 
(altsarv). Lõuna-Eesti Puhkpilliorkestri koos-
seisus osalesid Mirjam Leopard ja Marie 
Leopard. 
   Suviste muusikaliste üritustega olid seotud 

ka Otepää Muusikakooli vilistlased: Heli-Riin 
Meri, Laura Danilas, Gertrud Leopard, Birgit 
Leopard, Magnus Leopard, Tambet Leopard, 
Imre Leopard, Remi Leopard, Markus Narusk, 
Mait Peterson. See on tore!
   Suur rõõm on teatada, et käesoleval õppe-

aastal õpib pillimängu edasi H.Elleri nimelises 
Tartu Muusikakoolis rekordarv Otepää Muusi-
kakooli endiseid õpilasi: Laura Danilas (viiul), 
Ly Laur (akordion), Priit Peterson (kitarr), Mait 
Peterson (tromboon), Magnus Leopard (trom-
boon), Gertrud Leopard (löökpillid), Birgit 
Leopard (klarnet), Imre Leopard (tuuba). See 
on erakordselt eriline!

Otepää Muusikakooli klarnetiõpetaja 
KÜLLI TEEARU

Otepää Muusikakooli suvised 
muusikaelamused

Eesti Europeade´i komitee võimaldas 
Otepää noorte rahvamuusikaorkestri-
tel „Karupojad“ ja „Mõmmid“ osaleda 

Ungaris toimunud County Wandering Festivalil 
30.07.-8.08. 2012. 
   Sõit algas Otepäält 30. juulil. Szegedis oli 

meid ootamas festivali korraldustiim, kes esi-
nemiste kohta täpsemat informatsiooni andis. 
Samas majutusasutuses ööbisid meiega samal 
festivalil osalenud Läti, Poola ja Prantsusmaa 
St. Martini saarte noored muusikud-tantsi-
jad. Kõik esinemised toimusid koos, kokku oli 
neid 5: Morahalomis, Įsotthalomis, Kisszįllįses, 
Szankis ja Cserkeszőlős.
   Meie esinemisi võeti väga soojalt ja tugeva 

aplausiga vastu. Repertuaaris oli meil eesti rah-
valaule, seltskonnatantse ja pärimusmuusika 
lugusid. Tantsisime koos pealtvaatajatega eesti 
labajalavalssi ja kohapeal õpitud ungarlaste 
seltskonnatantsu, mis pani kohalikud inimesed 

tõeliselt särama. Muide, sooja oli päikese käes 
kuni +44 C.
   Väljaspool kontserte oli korraldatud väga 

sisukas ekskursioonikava: käisime Poolas soo-
lakaevanduses, Budapestis, Szegedis, Egeris, 
unustamatul hobusteshow´l ja täiskasvanud 
said külastada ka Ungari veinimõisat. Tagasi-
teel käisime Slovakkia jääkoobastes.
   Festivalil said meie noored muusikud väga 

suure esinemiskogemuse ja palju sõpru teistest 
riikidest. Vahetati repertuaari ja musitseeriti 
õhtuti koos. Festival innustas noori nii väga, et 
orkestriga on juba liitunud kaks uut mängijat. 
   Suur tänu: Eesti Kultuurkapital, Valgamaa 

ekspertgrupp, Otepää vald ja Eesti Laulu-ja 
Tantsupeo SA, kelle toetusel sai osalemine 49. 
Europeadil Ungaris teoks. 

MERLE SOONBERG, muusikute grupi eestvedaja

Otepää noored muusikud Ungaris
Otepää Teater suvekoolis 

18.-20. augustini toimus Järvakandis harrastusteatrite suve-
kool. Otepää Teatrit esindasid seal Margus Möll, Kerli Adov, 
Ott Rõngas ning draamaklassi liikmed Diana Zimbrot ja Mia 
Melanie Saar. Tänavu olid eraldi grupid näitlejatele ja lavas-
tajatele. Viimaseid juhendas lavastaja Tiit Palu ning näitlejaid 
tuntud filmitegija Andres Puustusmaa, lavastaja Ingomar 
Vihmar ja näitleja Mait Joorits. 
   Kolmepäevane suvekool oli põhjalik, koolituse mahuks 
lausa 20 akadeemilist tundi ja selle seadis kokku Eesti Harras-
tusteatrite Liit. Diana Zimbrot võttis oma kogemused kokku 
sõnadega: „See muutis minus tegelikult ääretult palju. Näiteks 
võtan ma kõike näitleja elu juures kohusetundlikumalt, tehes 
kõike, mis minu võimuses, et jõuda õigeks ajaks kohale. Seda 
ei õppinud ma juhendajatelt, vaid endalt, sest juhendajate 
eesmärgiks oli individuaalne tunnetamine. Teater ongi iseenda 
avastamine.“ 

KERLI ADOV

Pühajärve kooli õpilased 
käisid „Tere, kool“ matkal

Käisime 6. septembril Vastseliina piiskopi-
linnuses. Giididelt saime teada, et Vast-
seliina linnuse rajamist alustati 1342. 

aasta märtsis Riia-Pihkva sõja- ja kaubatee 
äärde. Vastseliina tähendab uut linna ehk ingli-
se keeles New Yorki.    
   Matkasime ning lahendasime mitmesuguseid 

ülesandeid. Näiteks mõõtsime jõe voolukiirust 
ja murdsime pead ristsõna kallal. Ronisime 
Vastseliina linnuse torni, kus praegu elavad  
mesilased. 
   Meile räägiti huvitavaid legende keskajast. 

Hiljem läksime muuseumi, kus näidati raudrüüd 
ja keskaja riideid. Raudrüüd võisime ka selga 
proovida. Muuseumis olid erinevad teematoad. 
Eriti huvitav oli piinamisriistu vaadata. 
   „Tere, kool!“ matk oli väga põnev, saime 

juurde palju uusi teadmisi nii vanast linnusest, 
nagu see on Vastseliinas.

MARIE LEOPARD, LIIS ANTSI

Pühajärve Haridusseltsi TEADAANNE!

Pühajärve Haridusselts ootab kõiki huvilisi järgmistele 
kursustele:

  INGLISE KEEL algajatele ja edasijõudnutele. Õpetaja Ene Kel-
der.  Tunnid toimuvad esmaspäeviti, perioodil 01.10-17.12.2012.
  VENE KEEL algajatele ja edasijõudnutele. Õpetaja Olga Alova.

Tunnid toimuvad teisipäeviti, perioodil 02.10-18.12.2012.
  VENE KEEL teenindusettevõtetele. Õpetaja Olga Alova.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti, perioodil 03.10-19.12.2012.

ESIMENE TUND ON TASUTA!  Kursused avatakse, kui on vähemalt 10 
osavõtjat.

Sügishooajal on lisaks plaanis jooga, fotograafiakursus, filmiõhtud, 
erinevad koolitused lastevanematele ja õpetajatele.

Anna oma õppimishuvidest teada! 
Täpsem info tel 55 987 416, e-post solveig@natter.ee.

Võru Linnateatri lastelavastus 
kõige pisematele

“ÜMMARGUNE NULL”
10. oktoobril kell 11.00 Otepää 

Kultuurikeskuses

Maailmas (minu peas, sellel maakeral) on palju ümmargusi ja 
ümaraid  asju. Need on näiteks pall, lõngakera, number null, 

kokkukeritnd siil, pannkook jne., jne. Nende ümmarguste asjade sees 
on veel rohkem ümmargusi asju; palli sees on väike pall, lõngakera 
sees on tolmupall, number nulli sees on väike näpp ning minu nina peal 
on moositäpp. Kokkukerinud siili sees on naerupall ja selle naerupalli 
sees on hoopis teine naljamees. See naljamees on Gloobus! Ta oskab 
nullitades rääkida!
   Lastelavastus “Ümmargune null” otsib ja annab lihtsaid ja mängulisi 
vastuseid küsimustele: miks asjad on ümmargused ja miks null ei ole 
number? Miks asjad keerlevad, pöörlevad ja veerevad, mitte ei lullita, 
kunnita ega punnita? OOOOOOOOOOOOOOO!

Lavastaja on Alex-Sander Kasak, mängivad Maive Käos ja Tarmo 
Tagamets, teksti koostas Alex-Sander Kasak, ka ümarate asjade 

kasutusjuhendid. Muusikaline kujundaja Garrett Kuut.
   Etenduse pikkus ~ 40 minutit.  Etendus on eriti sobilik 0-6aastastele 
lastele.

Pileti hind 4 eurot. Piletite broneerimine ja eelmüük Otepää Kultuu-
rikeskuses, E-R kell 8.00-16.00, tel. 765 5212.

Pakume võimaluse endale valida
TASUTA

kasutatud riideid, jalanõusid, 
aksessuaare, mänguasju

22. septembril kell 10.00-16.00 
Otepää Kultuurikeskuses.

Kellel on veel soovi ära anda riideid, jalanõusid 
vms, siis palun anda endast märku tel. 5663 8474.

Otepää naiskodukaitsjad
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SPORDIÜRITUSED
16. september kell 10.00  Tehvandi staadion. SEB 15. Tartu 

Rattamaraton. Klubi Tartu Maraton. www.tartumaraton.ee

19. september Kirikuküla. 14. Otepää orienteerumiskolmapä-
evak. Voldemar Tasa, 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak

20. september kell 17.45 Tehvandi. 16. Otepää discgolfi 
neljapäevak. Otepää vald ja Karupesa Team. Tauno Tõld, 525 4844

22. september Sihva. Valgamaa meistrivõistlused orientee-
rumises. Voldemar Tasa, 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak

26. september Purtsi. 15. Otepää orienteerumiskolmapä-
evak. Voldemar Tasa, 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak

27. september kell 17.45 Tehvandi. 17. Otepää discgolfi 
neljapäevak. Otepää vald ja Karupesa Team. Tauno Tõld, 525 4844

30. september kell 10-12 Sihtpunkt Väike Munamägi. 8. 
Otepää Matk. Otepää vald. Martin Teder, 5624 2785

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. Info: Toomas Halliste, 5662 1859

8. septembril avati Otepääl uus rulapark. Eesti 
esimene betoonist rulapark ootas noori osa 
saama põnevast avavõistlusest. 
   Rulapargi üks ehitajatest, Rein Erik Jõe OÜst 

Betoondetail sõnas, et Otepää 320 m² suuruse 
rulapargi näol on tegemist Eesti esimese mono-
liitse betoonpargiga. „Tõenäoliselt on tegemist 
ka kogu Baltikumis ainsa taolise pargiga, Jur-
malas on ehitatud samuti betoonpark, kuid see 
on detailidest kokku pandud,“ ütles ta.
   Algatus rulapargi ehitamiseks Otepääle tuli 

lastevanematelt, sama ideega jätkas Otepää val-
lavalitsus. „Rulapargi ehitamisega hakkasime 
tegelema juba 2009. aastal, mil tellisime selle 
projekti MTÜ Otepää Õhujõud käest,“ meenu-
tas vallavanem Merlin Müür. „2010. aastal 
toetasime rulapargi ehitust 80 000 krooniga. 
Hea meel on rulapargi valmimisest ja noortel 
on nüüd koht, kus sportlikult aega veeta.“
   Lisaks valla toetusele taotles MTÜ Otepää 

Õhujõud rahastust ka Leader meetmest „Kogu-
konnaalgatused ja koostöö“, tegevusest „Väärt 
elukeskkond“ 15 000 eurot, kokku kulus ligi-
kaudu 23 000 eurot. Materjalidega toetas ehita-
mist UPM-Kymmene Otepää vineeritehas ning 

oma panuse andis ka ehitaja, OÜ Betoonde-
tail. Tulevikus on vallavalitsusel plaanis paigal-
dada rulapargi platsile valgustus, istumispingid 
ja prügikastid.
   Avamisel esines Otepää tantsutrupp Fee-

lingGood, pealtvaatajad said nautida Big Air 
võistlust, kuhu oli kutsutud oma ala tegijad 

kogu Eestist. Auhinnad panid välja: Exit, TRT, 
Rahva raamat ja Monster energy.
   Rulaparki toetavad: UPM-Kymmene 

Otepää, Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää 
Noortevolikogu, ja Otepää vald.

MONIKA OTROKOVA

Otepääl avati Eestis ainulaadne rulapark

Jõulumäel toimunud laskeorienterumise 
maailmameistrivõistlustel võitis juuniori-
de klassis kaks pronksmedalit Silvia Luup 

Oti Spordiklubi/Zahkna teamist. Maarja Ma-
ranik samast klubist saavutas tavarajal 7. ja 
sprindis 5. koha.

Kaks pronksmedalit 
juunioride MMilt 

Kaks medalit suusahüp-
pajatelt-kahevõistlejatelt

Otepääl toimunud meeste Eesti suvistel 
meistrivõistlustel kahevõistluses võitis 
Karl-August Tiirmaa (Otepää Spordi-

klubi) hõbemedali.
   Suusahüpetes võitis samuti teise koha alles 

M-14 klassi kuuluv Artti Aigro. Karl-August 
Tiirmaa oli 6., Mihkel Oja 8., Priidik Vesi 13., 
Andres Aaliste 21., Kenno Ruukel 22. ja Stever 
Liivamägi 26. Kõik nad esindavad Otepää 
Spordiklubi.

OT

Ajavahemikul 15.-25. augustini rüüstasid Tartu maratoni rada 
vargad. Minema viidi 3,5 km enne lõppu nn. kohvipunktis asunud 
puidust reklaamaiad. Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juh-
tumiga, mille rahaline väärtus ei olegi niivõrd suur kui sinna sisse 
pandud töö ja vaev.
   Kuna see koht rajal jääb väga aktiivselt kasutavasse jooksu ja 
rattasõidu piirkonda, siis on võimalik, et keegi rajal liikujatest nägi 
mingit kahtlast tegutsemist maratoniraja ääres olevate aedade 
kallal. Kui keegi teab midagi sellest vargusest, siis on Klubi Tartu 
Maraton väga tänulik, kui sellest neile või politseile teada antaks. 
   Maratoni korraldajad kutsuvad inimesi mõistlikkusele teiste 
vara suhtes – Tartu maratoni rajal olev atribuutika on Klubi Tartu 
Maratoni omand ning selle omavoliline ärandamine või lõhkumi-
ne on kehtiva seadusandlusega vastuolus. 

Vargus Tartu Maratoni rajal

Otepää suusaklubi Karupesa Team 
ootab treeningutele noori 

suusatamishuvilisi 

vanuses 6-12aastat.
   Treeningud toimuvad 3-5 korda näda-

las Tehvandil!
   Info tel: 5125893 e-post: 

tanel@ojaste.ee

Otepää valmistub rahvusvaheliseks 
laskesuusatamise võistlusteks
5.-6. jaanuarini 2013. aastal viiakse Tehvandi Spordikeskuses läbi rahvus-
vahelist laskesuusatamise võistlust IBU CUP 4 Otepää. Võistlusest võtab 
osa ligikaudu 30 riiki ja 250 sportlast.
   IBU CUP 4 on laskesuusatamise osavõistlus. Aladest on kavas meeste 

ja naiste individuaalvõistlused ja sprint.
   Kuigi võistlused on alles 2013. aasta jaanuarikuus, toimub võistlusteks 

valmistumine täie hooga. Korraldajad on koos käinud juba kahel töö-
koosolekul. Moodustatud on võistluse nõukogu, mille esimees on Meelis 
Atonen, korralduskomitee esimeheks on Eesti Laskesuusatamise Föde-
ratsiooni president Aivar Nigol, võistluskomitee esimeheks laskesuusat-
reener Hillar Zahkna ning sekretariaati juhatab Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsiooni peasekretär Kristjan Oja.
   Võistluste korraldamises osaleb palju vabatahtlikke Otepäält ja mujalt, 

kes on olnud laskesuusatamise võistlustel varemgi abiks. Kellel on aga 
soovi osaleda vabatahtlikuna võistluste korraldamisel, võib ühendust 
võtta vabatahtlike koordinaatori Marju Külmaga tel. 55 608 911. Teie abi 
on teretulnud!

Sprindi paremad: Anna Wallin (Rootsi), Anne Ekhard Edsen (Taani) ja Silvia Luup.

Õpilasliinid 
2012/13 

alates 17.09.2012

Peatus     Aeg

Peatus     Aeg

Peatus     Aeg

Peatus      Aeg

Õpilasliin nr 1

Kannistiku 07.28
Sõjatamme  07.30
Aedlinn 07.32
Otepää Güm. (Hariduse tn.)07.34
Otepää bussijaam 07.36
Aedlinn 07.38
Pühajärve kool 07.45
Ilmjärve 07.54
Kalevi 07.56
Joosti tee 08.00
Tõutsi 08.02
Krupi 08.04
Kikka 08.06
Inni tee 08.11
Pühajärve kool 08.16
 

Õpilasliin nr 2  

Männiku 07.20
Puuraku 07.21
Pilkuse 07.24
Alaküla 07.26
Teikamäe 07.28
Vastsemõisa 07.30
Ööbiku 07.35
Lillemäe 07.40
Rüa 07.44
Otepää Gümnaasium 07.50
Vidrike mõis 08.00
Nõude 08.05
Kassiratta 08.08
Luiga tee 08.12
Turu tee 08.13
Pühajärve kool 08.16

Õpilasliin nr 3  

Mõtsniku 07.47
Arula 07.49
Mägestiku tee 07.54
Äidu 07.56
Pühajärve kool 08.06
Harimäe rist 08.12
Mäe talutee  08.13
Kääriku 08.14
Pühajärve kool 08.18

Õpilasliin nr 4 

Otepää Gümnaasium 15.15
Aedlinn 15.19
Sõjatamme 15.21
Pühajärve kool 15.30
Turu tee 15.33
Luiga tee 15.34
Kassiratta 15.37
Nõude 15.39
Vidrike mõis 15.45
Otepää Gümnaasium 16.00
Lüüsjärve 16.05
Vana-Otepää 16.07
Männi 16.09
Käpa 16.14
Kastolatsi 16.18
Majasoo 16.20
Otepää Gümnaasium 16.25
Juusa 16.30
Puuraku 16.32
Männiku 16.33
Pilkuse 16.36
Alaküla 16.38
Teikamäe  16.40
Vastsemõisa  16.43
Ööbiku 16.46
Lillemäe 16.51
Rüa 16.54

Õpilasliin nr 5 

Otepää Gümnaasium 15.10
Pedajamäe 15.15
Kirikuküla 15.17
Andrese talu 15.21
Kannistiku 15.23
Pühajärve kool 15.30
Ilmjärve 15.39
Kalevi 15.41
Joosti tee 15.45
Tõutsi 15.47
Krupi 15.49
Kikka   
15.51
Inni tee 15.55
Pühajärve kool 16.00
Aedlinn 16.06
Otepää Muusikakool 16.09
Otepää Bussijaam 16.11
Kannistiku 16.15

Õpilasliin nr 6 

Pühajärve kool 15.30
Kääriku 15.35
Mäe talutee 15.36
Harimäe rist 15.37
Pühajärve kool 15.43
Äidu 15.53
Mägestiku tee 15.55
Arula 15.59
Mõtsniku 16.01

Peatus     Aeg

Peatus     Aeg

www.karupesateam.ee

Koht, kuhu on oodatud 
noored vanuses 7-26 

oma vaba aega 
veetma.

Asume Otepää Kultuu-
rikeskuse keldrikorrusel 
(Virulombi 2), sissepääs 

maja tagant.

Tule ise ja 
võta sõber ka kaasa!

OLEME AVATUD 

esmaspäeviti, kolmapäeviti ja nelja-
päeviti kell 13-20.

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

www.otepaa.ee

MÄESUUSAKLUBI 
VÄIKE MUNAMÄGI
kutsub treeningutele uusi õpilasi vanu-
ses 6-9 aastat.
Treeningud toimuvad:
sügisel saalis ja väljas (3 korda nädalas9.
Talvel Väikesel Munamäel ja Kuutsemäel.
On võimalik kasutada klubi suusavarustust.

Info tel: 513 4877, 
e-post: siimpeeter@gmail .com. 

Klubi treener Peeter Siim

Nüüdisaegsetes teaduskäsitlustes on mäng 
ettevalmistus eluks. Laps rakendab fantaa-
siat, tunneb sellest rõõmu ja hakkab sellest 

lähtudes konstrueerima ümbritseva maailma tähen-
dusi. Mängu ja elu piir on esialgu hägune. Näiteks ei 
erista laps mängu tööst ega teraapiast ning didakti-
line mäng treenib tööharjumusi, edendab vastutus-
tunnet ja aitab lapsel probleeme lahendada. 
   Viimasest tulenevalt areneski 1970ndatel kunsti-

teraapia ühe suunana draamaõpetus. Draamaõpe-
tuse ülesandeks on teatriõpetuse ja mängude 
käigus arendada nii laste, noorte kui ka täiskasva-
nute intellektuaalseid, füüsilisi ja emotsionaalseid 
võimeid. Draamaõpetuse struktuur seisneb kahel 
asjaolul: ühelt poolt saavutab isiksus kogemus-
ed ja teiselt poolt on need kogemused eraldatud 
dramaatilise distantsi poolt, mistõttu lähenemine 
emotsionaalsetele ja psühholoogilistele probleemi-
dele toimub läbi metafoori.  
   Alati tuleb arvestada ka ealisi iseärasusi: 6. elu-

aastaks domineerib kujundlik mõtlemine, areneb 
sõnalis-loogiline mõtlemine, kusjuures lapsega 
tegelemine parandab arengu näitajaid (mõtlemi-
se osas 3-4 korda!). Juhttegevuseks on rollimäng, 
mille käigus arenevad kujutlused. Lapse puhul on 

fantaseerimine üks viis, kuidas tajuda ja õppida 
maailmatunnetust. 7-10aastaste laste puhul on 
kergem tulemini jõuda füüsilisel ja emotsionaal-
sel tasandil. 10-15aastased on valmis mitmekülg-
seks arenguks (nii füüsilisel, emotsionaalsel kui ka 
intellektuaalsel) 15-18aastaseid noori on kergem 
mõjutada füüsilisel ja intellektuaalsel tasandil: 
raskem on neile anda aga draamaülesandeid, mis 
puudutavad emotsionaalset tasandit.
   Draamaõppe läbinud isiksused oskavad käituda 

erinevates situatsioonides, sõnastada oma tundeid, 
leida lahendusi oma emotsionaalsetele probleemi-
dele; nende füüsis ja intellektuaalsus on keskmisest 
parem ning nad on ühiskondlikult aktiivsemad.  
   Millised on draamaõpetuse harjutused? Näiteks 

lõdvestumine, tegevus, liikumine, pantomiim, 
kõne, kuulamine, vaatamine, improvisatsioon, fan-
taseerimine, rolli-, nuku- ja varjumäng. Viimaseid 
harjutusi praktiseerib juba viiendat aastat Otepää 
Draamaklass, kus teatriõpet ja liikumist juhendab 
Balti Filmi- ja Meediakooli tudeng Kerli Adov ning 
laulu- ja kõnetehnikat Tallinna Ülikooli muusika-
teraapia tudeng Ott Rõngas. Lisainformatasioon 
Otepää Draamaklassi Facebooki lehel. 

KERLI ADOV

Draamaõpetuse tähtsusest isiksuse 
kujunemisel 

Endel Susi raamat räägib 
Vana-Otepää inimestest

29. mail tutvustas Otepää kirjamees Endel Susi 
Otepää Gümnaasiumis oma uut raamatut “Vana-
Otepää muinasajast tänapäevani“. Ta sõnas, et 
raamatus on palju juttu Vana-Otepää küla haridu-
selust, mis ulatub tagasi oma 320 aastat, seltsielust 
enne ja peale suurt sõda, talude päriseksostmisest, 
mõisamaa jaotusest, elust enne ja pärast suurt sõda, 
represseerimistest, elust nõukogude tingimustes, 
praegusaja ettevõtmistest. Lisaks on ära toodud 73 
inimese lühielulood. Raamatu kirjutamiseks külas-
tas autor arhiive Tallinnas, Tartus, Valgas ning ka 
Otepää Gümnaasiumis. Kõiki tõepäraseid andmeid 
ei õnnestunudki kätte saada. Näiteks ei ole teada, 
kuhu jäi 1944. a Otepää esimene linnapea Julius 
Niklus. Represseeritute hulgas teda pole. Samuti 
tekkis küsimus, kas Otepää esimene kihelkonnakool 
paiknes ikka Vana-Otepääl.
   „Tegelikult see kirjutamissoov tekkis spontaan-

selt, ilma tagamõtteta,“ sõnas Endel Susi. „Lugedes 
hiljuti intervjuud filosoofiaprofessor John Lucase-
ga, sai selgeks, miks otsustasin sellest Vana-Otepää 
külast kirjutada, kust pärinen – küsimus on, kas 
minna edasi praeguse masu ajal majanduskasvu 
suunas või pöörduda tagasi traditsioonilise maaelu 
rüppe. Kuna majanduskasvu tee on pidurdunud, 
tulebki valida taas maaharimine. See oleks asja filo-
soofiline selgitus kirjutatud teosele.“
   Raamatus on kokku 204 lk, 78 pilti ja 2 piirkonna 

kaarti. Esikaane pildil on ajalooline Uandi linnamä-
gi ja Kaarna järv. Raamatu tiraaž on 300 eksemp-
lari. Varem on Endel Susilt ilmunud raamat “Sada 
säravat tähte”, mis räägib Otepää Keskkooli lõpe-
tanud sajast inimesest, kes on muutnud Eesti elu 
omal moel. “117 aastat kiirkäimist Eestis” annab 
nõu peale kiirkäimise ka teiste vastupidavusalade 
iseseisvaks harrastamiseks. Otepääl saab raamatut 
osta kohalikust raamatupoest.
   Raamatute trükkimisel juhtub ikka vigu sisse 

lipsama. Nii seegi kord. Otepää vabastaja nimi oli, 
nagu pildil, Rudolf Tarik, mitte Tatter. Autor vaban-
dab asjaosaliste ees.

ENDEL SUSI

Augusti lõpul ja septembri algul võis Otepääl 
ja Otepää ümbruses märgata kaameraga 
noori, kes filmisid erinevaid stseene. Täna-

seks on film valmis ning kõik huvilised saavad noor-
tefilmi „Pähklipäev“ näha 20. septembril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses.
   Filmi tegemisel osalesid Otepää Draamaklassi ja 

Otepää Teatri näitlejad, üles astub ka Veikko Täär. 
Filmi autor ja lavastaja on Kerli Adov, heli- ja ope-
raatoritöö tegi Ott Rõngas.
   Komöödiažanris filmikollaaži ühendab pähkli-

motiiv – filmis seiklevad erinevad tegelased, kelle 
lood juhtuvad ühes kohas – linnas, mida kutsutakse 

Otepääl sai kino tehtud
Pähklipäevaks. Teadupärast on Otepää endine nimi 
Nuustaku tulnud saksakeelsest sõnast Nusstag, mis 
tähendab pähklipäeva.
   Filmi tegemine on olnud omamoodi ainulaad-

ne – meie vahendid on olnud väga minimaalsed,“ 
sõnas Kerli Adov. „Kuid seevastu on fenomenaal-
ne meie entusiasm ja soov olla innovaatiline.“ Fil-
miprojekti tegemiseks vajalik tehnika soetati koha-
liku omaalgatuse programmi abiga.
   Filmi treilerit saab vaadata http://www.youtube.

com/watch?v=Y7NPAOQEyD8
   Täiendav info: Kerli Adov, 5343 2267.

MONIKA OTROKOVA

2011. aastal algatasid kohvik-restoran l.u.m.i ja 
Veiko Täär ning Otepää Vallavalitsus heategevus-
kampaania, millega koguti raha laste mänguväljaku 
ehitamiseks. 
   Nüüd on Otepää Kultuurikeskuse pargis asuv 

mänguväljak valmis. Lapsed saavad lustida kiigel 
ja ronilas. Atraktsioonide maksumuseks kujunes 
kokku 3583, 52 eurot.
   Heategevuskampaania avalöögiks oli eelmise 

aasta maikuus kohvik-restoranis l.u.m.i toimunud 
heategevusõhtu, kus astus üles ka endine vallava-
nem Andres Visnapuu. Kampaania käigus paigu-
tati Otepääl mitmesse asutusse rahakogumiskas-
tid, samuti oli võimalik teha Otepää Vallavalitsuse 
arveldusarvele annetusi. Kokku laekus laste män-

guväljakute tarbeks 488,76 eurot. Lisaks sellele 
toetas laste mänguväljakute rajamist 1000 euroga 
Swedbank ja 1000 euroga AS Premia Foods. Puu-
duoleva summa lisas Otepää vald.
   Mänguväljakute rajamist toetas ka auto24 Rally 

Estonia, iga rallipassi müügist laekus 20 senti män-
guväljakute ehitamiseks, kokku 1384,2 eurot. Sellest 
rahast on plaanis mänguväljaku tarbeks atraktsioo-
ne juurde osta. Täname kõiki heldeid annetajaid, 
nii ettevõtteid kui ka eraisikuid!
   Head vallaelanikud! Laste atraktsioonid kultuu-

rikeskuse pargis on sündinud meie kõigi ühise pin-
gutuse toel. Hoiame üheskoos oma vara!

MONIKA OTROKOVA

Otepääl valmis heategevusliku algatuse 
korras laste mänguväljak

Tantsugrupp FeelingGood saab 
kahe aastaseks ja selle puhul 

korraldame 
suure sünnipäeva-

kontserti!

Esitlusele tuleb 26 võrratut kava kõigilt 
kolmelt rühmalt. Lisaks vanadele 

lemmikutele ka 
uhiuued tantsud ning duokavad!

Üritus on kõigile tasuta!

“I`m feeling it, 
I`m feeling it good-I`m FeelingGood!”

Kohtume 

5. oktoobril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses!

Vaata: www.noortekeskus.otepaa.ee.

Uudiseid MTÜ Kappermäe 
Seltsilt

Juulis valmis MTÜ Kappermäe Seltsi külakes-
kuse alumine korrus. Suur tänu Tarmo Ladva-
le ja OÜ Otepää Ehitusgrupp tublidele ehitaja-

tele. Esimene suurem pidu uues seltsimajas toimus 
15. juulil – Ilmjärve kooli kokkutulek. Ürituse toimu-
mise eest suur tänu KOP-ile ning Maie Eensalule ja 
Valter Luusele.
   14. juulil avasime uues seltsimajas maalinäituse 

„Juulimaalijad“. Näituse tööd on valminud õp. Evi 
Gailiti juhendamisel maalilaagris 2009.-2011. aastal. 
24.-29. juuli toimus uus maalilaager Ilmjärvel Alliku 
talus. Osalejaid oli seekord 26 ja kokku oli laagri 
lõpunäitusel üleval 164 maali. 17. septembrist-29. 
oktoobrini on Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 
üleval näitus „Juulimaalijad 2012“. Laagri ja näituse 
eest suur tänu õpetaja Evi Gailitile, Ene-Mall ja 
Urmas Tuubelile ning Kohaliku Omaalgatuse Pro-
grammile. 
   1. septembril pidasime uues seltsimajas pidu „Tere 

kool ja argirutiin“. Õnnitlesime esimesse klassi astu-
jaid Tuule-Liisi ja Aneth Kaileeni ning ütlesime tere 
tulemast Riekele Saksamaalt. Lapsed ja vanemad 
üheskoos võistlesid koolikoti pakkimises, võistkonna 
autoportree joonistamises, õuesõppetunni ja klas-
siõhtu korraldamises ning viktoriinis. Peo lõpetas 
suur koolialguse tordi söömine.
   Meie seltsi tegemistest saab lugeda kodulehel 

www.kappermae.weebly.com.

PILLE ja PEETER KANGUR MTÜ Kappermäe Seltsist

SEGARÜHM NUUSTAKU
ootab oma rühma uusi tantsijaid.

Esimene kogunemine 
18. september kell 19.00

Otepää Kultuurimajas.

Info Kaire Ojavee 5166 163.
Meie koduleht: www. nuustaku.weebly.com.

Ootame septembrist uusi huvilisi treeningrühmadesse!

LIHASHOOLDUS
pühapäeval 16.30-17.30.

Treening vahenditega
kolmapäeval 19.00-20.00. 

Treeningud toimuvad Otepää Spordihoones
Treeningu tasu 5 eurot.
Info telefonil 5564 0451.

Tants teeb meele rõõmsaks 
– tule line-tantsu 

algajaterühma!
Line-tants on suurepärane meelelahutuse ja 

treeningu ühendus, mis annab mõnusa füüsilise 
koormuse, arendab koordinatsiooni, rütmitunnet 

ning pakub ühtlasi hea võimaluse enese 
liigutamiseks meeldivas seltskonnas.

Line-tants ei ole täna enam pelgalt kantritants 
vaid hõlmab väga erinevaid tantsustiile.

Line-tants ei nõua partneri olemasolu ega eelne-
vaid tantsuoskusi, vaid tahet tantsida.

Line-tants on jõukohane kõigile olenemata soost 
ja vanusest.

Huvi korral oled oodatud 
TEISIPÄEVAL, 18. septembril kell 19.00 
Hermani pubis, et oma silmaga vaadata.
Algajate rühm alustab: 
PÜHAPÄEVAL, 30. septembril kell 18.00 
Otepää Kultuurikeskuses.  

Lisainfo: www.otepaaline.ee või tel. +372 5071 745. 

Sügislillede ja aiasaaduste
NÄITUS-KONKURSS

Techne tanklas alates 15. septembrist.
Eksponaatide hindamine 22. septembril.
Kaks esikoha preemiat `a 25 l bensiini 95 ja osavõtupree-
miad.

MTÜ Nuustaku Ühisturg tel 50 89 416 ja 76 68 292
Ootame rohket osavõttu!

Info.

Seenepäevad 2012 Otepääl
Reedel, 14. septembril kell 10-17 

Otepää looduskeskuses avatud 

seenenäitus.

Rannu segarahvatantsu- ja
 folkloorirühm „Kolumats“ 

ootab endi hulka 
rahvatantsuhuvilisi, ka algajaid. 

Ära istu kodus, tule tantsima!
Trennid alates 02. oktoobrist teisipäeviti ja 
neljapäeviti 19.00-21.00 Rannu rahvamajas.

Kontakt: 5564 9339
www.kolumats.ee

26. septembril 
Rakvere Teater Rannu Rahvamajas

kell 13.00 - etendus lastele 

”Tuhkatriinu” 
Pääse 5 €
Lavastaja Toomas Suuman
Kunstnik Kristi Leppik
Tuhkatriinu osas Natali Lohk
teistes osades Silja Miks, Marin Mägi, Liisa 
Aibel, Helgi Annast, Margus Grosnõi, Indrek 
Apinis, Maarika Mesipuu

kell 19.00 - etendus täiskasvanutele 
” Leenane´i kaunitar” 

- Pääse 8 € (õpilased ja pensionärid) ja 10 €
Lavastaja ja muusikaline kujundaja Üllar Saare-
mäe
Kunstnik Mae Kivilo
Osades Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits, 
Velvo Väli
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Palupera Vallavolikogus 
04.09. 2012 
 Võeti vastu Palupera valla arengukava 2012-2025.
 Muude küsimuste all arutati avalike ürituste korral-

damist vallas ja jõuti seisukohale, et on vajalik töötada 
välja ürituste korraldamiseks juhend. Veel arutati sotsi-
aalkorteritesse paigutamist ja vajadust seoses kinnisvara 
müügiga ning kuulati informatsiooni Hellenurme lasteaia 
pedagoogilise kaadri muudatustest.

Palupera Vallavalitsuses
27.08.2012:
 Väljastati ehitusluba Tihemetsa Tiina OÜ-le Lutike 

külas Kaljumäe kinnistule puhkemaja ehitamiseks.
 Anti kuus kooliminekutoetust 1.klassi astujale á 65 

eurot ja üks hüvitis lapsele prillide ostuks 46,50 eurot.

30.08.2012:
 Väljastati liikumispuudega inimese sõidukikaart S.H-le 

31.jaanuarini 2014.a.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
3.septembrist kuni 2012.aasta lõpuni.
 Kehtestati Päidla külas joogivee tarbimise tasu 

määraks 0.96 eur/m³. Vee-ettevõtja teavitab kirjalikult 
Päidla küla kliente kolm kuud ette joogivee tarbimise 
tasu määra muutumisest. Korraldus tehakse teatavaks 
vee-ettevõtjale FIE ERMO KRUUSE PÕRGUMÄE TALU.
 Väljastati ehitusluba OÜ Moiraksile Palupera külas 

Vabriku kinnistul asuva töökoja-kontori rekonstrueeri-
miseks.

06.09.2012:
 Nimetati MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia nõuko-

gusse Palupera vallavalitsuse esindajaks vallavanem 
Terje Korss.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni maakultuu-

rimaja saali laudpõranda lihvimiseks ja viimistlemiseks 
Priidu Põrandad OÜ (12072795) pakkumus 1058 eurot 
käibemaksuta.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera põhikooli 

õpilaste toitlustamisel toidukartuli müügis Aktsiaselts 
BAMBONA (10399486) pakkumus 0,23 eur/kg käibemak-
suta.
 Väljastati kasutusluba Tsura Talu OÜ-le Neeruti külas 

Tsura kinnistul valminud kasvumajale.
 Anti kaks sünnipäevatoetust 90.a. ja eakamale valla-

kodanikule, á 20 eurot.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Tunne oma kodukanti

Toetaja – Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored 
Eesti büroo. Euroopa Noored alaprogrammi 1.2 noor-
tealgatusprojekt.
Toetuse saaja – Palupera valla Noortevolikogu noor-
tegrupp.
Palupera valla roll – omaosaluse osaline kaasfinant-
seerija.
Toetus – Euroopa Noored Programmi Nõukogu koo-
solekul 26.06.2012 eraldati 4563,30 eurot, et projekti 
raames korraldada:
 Videokoolitus Hellenurme noortekeskuses, kus 
saadakse algteadmised video tegemiseks – filmimine, 
monteerimine, saatejuhtimine jpm. – september 2012.
 Öömälumängud, kus esmalt näidatakse piirkon-
da tutvustavaid noorte endi tehtud videoid, et noored 
tunneksid paremini oma kodukanti. Seejärel korralda-
takse mälumängud noortelt noortele, sh piirkonnaga 
seotud küsimused – oktoober 2012 Nõunis, november 
2012 Hellenurmes, detsember 2012 Paluperas.
 Fotojaht „Tunne oma kodukanti”, millele eelneb 
fotokoolitus professionaalilt. Noorte pildid valmivad 
läbi ülesandepüstituse, tegevuste kodukandist (2013).
 Fotod raamitakse enda meisterdatud raami-
desse. Näitus kõigile huvilistele nii virtuaalselt kui 
reaalselt (2013).
Projekti omaosalus – 456,33 eurot.
Projekti lõpp – 1.09.2013. a.

PROJEKTID

Palupera vallavalitsus otsib „Astuvere“ tee 
äärse võsa koristajat, kes teostab töö hilje-
malt 1. novembriks 2012. Koristamise käigus 

tuleb kogu materjal ära vedada või põletada vas-
tavalt nõuetele. Tööalaks on teemaa vasakpoolne 
teeäär 1,5 m laiuselt ja 250 m pikkuselt. 
   Hinnapakkumus saata hiljemalt 21. septem-

briks kell 15.00 Palupera Vallavalitsusse kin-

nises ümbrikus märkega „Võsa” või e-post: 
palupera@palupera.ee. 
   Edukaks osutub madalaima käibemaksuta 

pakkumuse teinud pakkuja. Füüsilisest isikust 
pakkuja peab arvestama ka riiklike maksude 
lisandumisega.
   Info: tööajal tel.7679 502.

TEEÄÄRSE VÕSA koristamine Tule ja tutvu vastvalminud
VAPRAMÄE LOODUSMAJAGA

• Õppeprogrammid lasteaia ja koolilastele
• Sünnipäevad lastele
• Tähtpäevad täiskasvanutele
• Seminarid looduse keskel töökollektiividele
• Ruumide rent koolituste läbiviimiseks
Tee midagi teistmoodi! Too sõbrad loodusesse!
Tutvu pakettidega meie kodulehel www.vvvs.ee 
Küsi lisainfot sihtasutus@vvvs.ee või telefonidel 5254 
172 (Triinu) ja 5088 359 (Gea).

VVV õppepäev 
SEENED
15. septembril algusega kell 10.00 toimub VVV õppe-
päev seentest Elva-Vitipalu maastikukaitsealal. Kogu-
nemine kell 09.45 Elva-Hellenurme tee Vitipalu karjääri 
teeristis. Sealt sõidame koos edasi matka alguspunkti.
   Selga panna ilmale vastavad riided ning kaasa võtta 
korv ja seenenuga. Jalga soovitame panna kummikud. 
Retke kestus ~4 tundi. Soovi korral kaasa oma jook. 
Juhendavad mükoloog Kadri Pärtel ja Tõnu Pani. 
   Vajalik eelregistreerimine http://broneerimine.mobi-
serv.net/, triinu@vvvs.ee või tel 5254172 (Triinu).
   ÕPPEPÄEV ON TASUTA. Õppepäeva läbiviimist toetab 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

VVV matkasarja 4. matk

6. oktoobril algusega kell 11.00
JALGRATTAMATK ÜLE ELVA JÕE SILDADE.
   Sõidame kahte eri pikkusega marsruuti, pikem ~25 
km. Nelja matka läbijatele üllatus! Palume rattad enne 
sõitu üle kontrollida ja võimalusel varustada end vaja-
like remondivahenditega. Pähe kindlasti kiivrid. Kaasa 
enda jook!
   Matk on tasuta, kestus ~3h. Lõpetuseks väike toit-
lustamine korraldajate poolt. Kogunemine Tartumaa 
Tervisespordikeskuse parklas.
   Registreeri matkale http://broneerimine.mobiserv.
net/ või meilile triinu@vvvs.ee, tel 5254172.
   Matkasarja matka toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus.

VVV FOTOKONKURSS 
„MÄRKA MIND 212“

Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
Kuni 11aastased, 12-16aastased, 17aastased ja vanemad.

KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada 
looduses väiksemaid elus või eluta looduse elemente 
või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata. Olgu need 
siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened, marjad, 
lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka maastikus 
võib leida erilisi nähtuseid. Oluline on, et see, mida 
pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline 
saamislugu.
   Konkurss kestab 1. oktoobrini 2012. Konkursi peaau-
hind on 320 euro väärtuses. Vanuseklasside võitjale 
on auhind 64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad Elva 
puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja talvistele fotodele. 
Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja 
Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.
vvvs.ee/?484. Info 52 54 172  või triinu@vvvs.ee.
Ootame rohket osavõttu loodusfotokonkursil!
Fotokonkurssi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
ja Loodusajakiri MTÜ.

Tuletamegi siinkohal siis põhitõed meelde

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse jäätmevalda-
ja kinnistult kogutavatele olmejäätmetele – segaol-
mejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- 
ja sööklajäätmed ning suurjäätmed. Jäätmevaldaja 
on jäätmetekitaja, isik või asutus, kelle valduses on 
jäätmed. Tekib neid jäätmeid siis koti või konteine-
ri jagu, seda määrab iga jäätmevaldaja omapoolselt 
sõlmitava lepinguga ise. Korteriühistu puhul on jäät-
mevaldajaks korteriühistu. Kaugel pole ka see aeg, 
kui senised korteriühisusedki muudetakse seadu-
sandlusega juriidilisteks isikuteks ehk korteriühistu-
teks.
   Segaolmejäätmeid oleme me kohustatud vedajale 

üle andma konteineris või kotis kõik, v.a. tähtajaliselt 
erandkorras vabastatud ajutiselt kinnistut kasutavad 
või üldse mitte kasutavad jäätmevaldajad. Paberit, 
kartongi pole Palupera vallas kohustatud eraldi 
koguma mitte ükski majapidamine, sest kaugkü-
te meil puudub. Aga soovi korral muidugi võib ka 
selleks eraldi konteineri endale tellida. Lisaks on või-
malus kasutada vajadusel Nõuni parklas suurt sinist 
konteinerit. Suurjäätmetega on ka endiselt – need 
tuleb paigaldada ajutiselt oma segaolmejäätmete 
konteineri kõrvale, teavitada neist vedajat, kes on 
kohustatud mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul keh-
testatud hinnakirja kohaselt suurjäätmed ära viima. 
Uus on aga nõue biolagunevate jäätmete käitlusele, 
millest loe altpool muudatustest. Ja üle võiks korrata 
aeg-ajalt igaüks ka jäätmete liigituse, mis on mis, nt 
Jäätmeseadust sirvides. 
   Jäätmekoti (kuni 50 l ja kuni 10 kg) kasutamisel 

on minimaalne tühjendamissagedus vähemalt üks 
kord nelja nädala jooksul. Segaolmejäätmete kogu-
mismahuti minimaalne tühjendamissagedus on tihe- 
ja kompaktse asustusega alal vähemalt üks kord 
nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks 
kord 12 nädala jooksul. 
   Kompaktse asustusega alad on määratletud 

2011. aasta lõpul kehtestatud uues Palupera valla 
üldplaneeringus, millega saab igaüks tutvuda valla 
veebilehel www.palupera.ee (edaspidi veebileht) või 
vallamajas. Need on Hellenurme, Nõuni ja Palupe-
ra külakeskused ja nende piirid endise üldplaneerin-
guga on nüüd veidi laiemad. Seega võib nii mõnelgi 
jäätmevaldajal, kellele enne osutati teenust 12 näda-
lase intervalliga, olla nüüd kohustus seda sagedami-
ni teha. Biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete 
kogumismahuti minimaalne tühjendamissagedus 
on vähemalt üks kord 14 päeva jooksul. Vedamise 
täpne sagedus määratakse vedaja ja jäätmevaldaja 
vahelises jäätmekäitluslepingus. Suurjäätmete vedu 
teostatakse siis vastavalt vajadusele.

Muudatused

Kui enne esitasid 2-3 jäätmevaldajat vallavalit-
susele vastava avalduse koostööks, et kasuta-
da ühist kogumismahutit, siis nüüd peavad nad 
esitama ühise kogumismahuti kasutajate vahel 
sõlmitud lepingu. Lepingu vorm saadaval vee-
bilehelt ja vallamajast. Samas võiks kirjeldada ka 
ühise kogumismahuti asukohta või näidata see 
lisana asendiplaanil, kaardil.
   Erandkorras ja teatud tähtajaks jäätmeveoga 

liitumisest vabastatud isik ei esita enam samas 
olukorras olles tähtaja lõppedes uut taotlust, 
vaid on kohustatud esitama järgmise aasta 20. 
jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et 
kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei 
ole kasutatud. Siis vabastus pikeneb. Jäätmeval-
daja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, 
loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. 
jaanuarist arvates. Kõik täna kehtivad vabastus-
ed kehtivad 2012. a lõpuni.
   Biolagunevate jäätmete käitlemine – kui tege-

mist on elamumaaga, mis jääb kompaktse hoo-
nestusega alale, peab toidujäätmete kogumi-
seks soetama nüüd eraldi kogumismahuti, välja 
arvatud juhul, kui toidujäätmeid kompostitakse 
vastavalt eeskirjale (nõue veekaitsevööndi, kaevu 
jm suhtes ning naabri kinnistust vähemalt 5 m 
kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti) ning 
kompostimisest on teavitatud vallavalitsust. On 
selge, et lahtise auna puhul tekivad siin problee-
mid just toidujäätmetega ja suletav komposter 
tuleks muretseda kompaktse hoonestusega aladel 
kindlasti. Vastav vorm saadaval veebilehelt ja val-
lamajast. NB! Mitteelamumaal asuvad ettevõtjad, 
kel tekib paberit ja kartongi või toidujäätmeid 
eraldivõetuna üle 50 kg nädalas, peavad omama 
eraldi konteinereid nimetatud jäätmetele.

Endiselt kehtivad

Jäätmevaldajal on lubatud jäätmeveo lihtsustami-
seks paigutada jäätmeveo päeval kogumismahu-
ti väljapoole oma kinnistu piiri teega külgnevale 
alale tingimusel, et see ei takista liiklust.
   Vedaja sõlmib jäätmekäitluslepingud kõigi 

jäätmevaldajatega. Kui jäätmevaldaja mingil põh-
jusel omapoolselt seda ei tee, toimub korraldatud 
jäätmeveoga liitumine vastavalt Jäätmeseaduse 
§-le 69 lõige 1 – kui jäätmevaldaja elu- või tege-
vuskohas on jäätmevedu korraldatud, loetakse 
jäätmevaldaja ka liitunuks selles piirkonnas. Sel 
juhul loetakse jäätmevaldaja standardse 80 liitri-
se kogumismahuti kasutajaks, mida vedaja tüh-
jendab vastavalt miinimumsagedusele. Tegeliku 
olukorra täpsustamiseks tasub ikka leping jäät-
mevaldaja poolt üle vaadata, teha muudatused ja 
allkirjastatult vedajale saata.
   Täna kehtivad teenustasu hinnad kehtivad selle 

aasta lõpuni. Teenustasu uus hind ei hakka samuti 
sisaldama kogumismahuti üüri- ja paigaldushinda, 
need lisanduvad siis kui konteinerit üüritakse ja 
paigaldatakse, eraldi. Konteinerite omanikud, mit-
teüürijad on seotud vaid teenustasu hindadega.
   Jäätmevaldajat saab vallavalitsus vaid erand-

korras ja teatud tähtajaks jäätmeveoga liitumi-
sest vabastada (kui ei elata kinnistul alaliselt, kin-
nistut ei kasutada). Selleks tuleb jäätmevaldajal 
esitada vallavalitsusele vastav taotlus, mille vorm 
jällegi saadaval veebilehelt ja vallamajast. Ajuti-
selt kinnistut kasutav jäätmevaldaja korraldab ise 
jäätmete veo jäätmekäitluskohta. Ilma taotluseta 
või taotluse mitterahuldamisel on jäätmevaldaja 
tavaline jäätmeid omav jäätmevaldaja ja liitunud 
korraldatud jäätmeveoga ka ilma lepingut allkir-
jastamata.
   Olmejäätmeid tuleb sorteerida – paber ja 

kartong, pakendid, biolagunevad aia-ja haljastus-
jäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, 
suurjäätmed jne. Küttekolletes võib põletada 
enda tegevuse tulemusel tekkinud ohtlikke aineid 
mittesisaldavat kiletamata paberit, pappi ja kee-
miliselt töötlemata puidujäätmeid. Pakendikon-
teinerite asukohad on vallas teada või vajadu-
sel saab tutvuda veebilehel – Valla funktsioonid 
– Kommunaalmajandus. Samas ka uue korra ja 
eeskirja terviktekstidki.
   Jjäätmevaldaja on kohustatud hoidma jäätmeid 

selliselt, et need ei levitaks haisu ja ei põhjustaks 
ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale. 

Kogumismahuti peab paiknema naaberkinnis-
tust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei lepi 
kokku teisiti.
   Järelevalve nõuete täitmise üle toimub Kesk-

konnajärelevalve seaduses sätestatud korras. 

Palupera vallavalitsus

Uuest jäätmeveo rakendamise korrast
Maikuust kehtib Palupera vallas, nagu teisteski Valgamaa omavalitsustes, 
uus jäätmeveo rakendamise kord ja endine, 2008. aastast kehtinud kord 
on kehtetu. Uus kord muutub eriti oluliseks uuest aastast, kui meid on 
järgnevaks 5 aastaks teenindamas riigihanke korraldamise järgselt uus 
(või ka endine) jäätmete vedu osutav ettevõtja. Juba täna peab hakkama 
muudatustele mõtlema, mis tulenevad põhiliselt vahepeal Jäätmeseaduse 
muutumisest.

Palupera Põhikooli
EELKOOL

alustab tööd 1. oktoobril
kell 11.30 ruumis nr 72.

Õpetaja Külli Laidva

Lõppes õhusaaste kolmas 
mõõteperiood
Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks suunatud 
keskkonnaprojekti kolmas mõõteperiood kestis 27. au-
gustist 9. septembrini, mille käigus kogusid andmeid 
ka Palupera Põhikooli GLOBE-lased. Juba kolmandat 
korda olid üles seatud passiivkogujad lämmastikdi-
oksiidi, osooni, vääveldioksiidi ja ammoniaagi määra-
miseks. Tahmakogujates vahetati filtreid iga päev. Et 
tegu oli juba kolmanda mõõteperioodiga, ei tekkinud 
9. klassi õpilastel Artur Lõhmusel, Kris Käosel ja Mauri 
Kozlovskil probleeme mõõtmiste läbiviimisel. 
   Enne kooli algust, augustis, kogunesid mõõtmis-
kampaanias osalevad õpilased ja õpetajad Muhu 
Põhikoolis, et teha kokkuvõtteid kahe esimese mõõt-
misperioodi kohta. Ettekannetega esinesid teadlased 
Tartu Ülikoolist Marko Kaasik, Ülle Kikas ja Karli Kütt. 
Õpilased õppisid õppejõudude juhendamisel and-
mete töötlust arvutiga, harjutati analüüsima tulemusi 
ning võrdlema oma koolis kogutud andmeid teiste 
koolide andmetega.
   Andmete võrdlemisel ilmnes huvitav tõsiasi, et tah-
ma näitaja muutus toimus kogu Eestis korraga, mitte 
ühes piirkonnas. Siit võib järeldada, et muutused ei 
ole lähiümbruse saasteallikatega seotud.
   Talvel ja kevadel kogutud andmete põhjal võib 
väita, et Palupera mail õhusaasteprobleem puudub ja 
elukeskkond on hea. 

ARVET SILK, GLOBE õpetaja
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Puka Vallavolikogus 
30. augustil 2012
 Tulenevalt seadusandluses toimunud muudatustest 

on nendel omavalitsustel, kes tegelevad veemajandu-
sega, vajalik luua veemajandusega tegelev ettevõte või 
konkursi korras tellida seda teenust teiselt ettevõttelt. 
Otsustati asutada osaühing Puka Vesi, kinnitada asu-
tamisleping ning põhikiri.
 Kinnitati Puka valla hallatavate asutuste koossei-

sud.
 Volikogu liikmetele anti informatsiooni Valga Gomab 

Mööbli vaide kohta Puka tsehhi kasutuses oleva puurka-
evu osas.

Puka Vallavalitsuses 

augustis
 Eesti Energia Võrguehitus AS esitas taotluse elekt-

rivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse 
seadmist Puka vallas Rebaste külas asuvale Limmani kin-
nistule nr 133540 kat. tunnus 60801:001:0550 ja Rebaste 
külas asuvale Heino kinnistule nr 77140 kat. tunnus 
60801:001:0440. Vallavalitsus nõustus sundvalduste sead-
misega.
 Väljastati kasutusluba Kuigatsi Külamaja katusele.
 Otsustati maksta toimetulekutoetust kuuele, ühe-

kordset toetust üheteistkümnele, sünnitoetust neljale 
ja matusetoetust ühele taotlejale.
 Väljastati ehitusluba Ääre tänava veetorustiku 

rekonstrueerimiseks.
 Lõpetati hooldus ühel puudega isikul.
 Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega: Meegaste 

külas maaüksused Aakre metskond 279, 14,40 ha ja Aakre 
metskond 281, 1,44 ha; Soontaga külas maaüksused Aakre 
metskond 280, 1,90 ha ja Aakre metskond 282, 9,83 ha.
  

Kiideti heaks Hajaasustuse Veeprogrammis osalejate 
lõpetatud projektid: Ruuna külas Lobjaku kinnistule 
salvkaevu rajamiseks ja veeanalüüsiks ja Komsi külas 
Lausse kinnistule salvkaevu rajamiseks ja veeanalüü-
siks.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Vaardi ala-

jaama F2 rekonstrueerimiseks, asukohaga Vaardi küla 
ja Oona Alajaama F1 ja F3 pingeparanduse ehitamiseks, 
asukohaga Rebaste küla.
 Väljastati kasutusluba Puka Keskkooli ja rahvamaja 

kvartali veetorustiku rekonstrueerimisele.
 Määrati Puka vallas Aake külas asuva Puka vallale 

kuuluva töökojahoone aluse ning selle teenindamiseks 
vajaliku maa suuruseks 4245 m2 ning maa sihtotstarbeks 
üldkasutatav maa, maaüksuse nimetuseks Tuulekoja.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Lisete Ojakivi 26. augustil
Keiti-Kerle Petter  26. augustil
Heidi-Elisabett Sõna 3. septembril

Sügisilmad muutuvad järjest jahedamaks ja 
sellepärast otsustas Aakre koolipere käia  sü-
gisekskursioonil kohe esimesel koolinädalal. 

Hommikul vara asusime teele, sest sõit Matsalu 
Rahvusparki on pikk ning väiksematele koolilas-
tele ja koolieelikutele väsitav. Õnneks olid mõned 
vanemad ja vanaemad abilistena kaasa tulnud.
   Bussis tervitas meid OÜ Loodusreiside giid 

Viire Vahtra, kes veetis meiega terve pika päeva 
ja tutvustas teekonnal kõike huvitavat. Kui bussi 
akendest möödalibisevatele niitudele hakkas 
sattuma tihedamalt kadakaid, paekivist hooneid 
ja kiviaedu, võis juba aimata mere ja meie siht-
märgi lähedust. 
   Matsalu looduskeskuses Penijõel ootas meid 

linnutundja Marko Valker, kes tutvustas meile 
Matsalu linnuriiki. Matsalu Rahvuspark on pesit-
susala väga paljudele linnuliikidele, samuti pea-
tuvad siin läbirändel linnud, kes pesitsevad põhja 
pool. Arvatakse, et aasta jooksul peatub Matsalus 
umbes kaks miljonit lindu. 
   Looduskeskuses vaatasime multimeediapro-

grammi Matsalu looduse seitsmest aastaajast, sest 

kohalikud loodusetundjad nimetavad oma aas-
taaegu lindude ja taimestiku järgi. Ka väljapanek 
Matsalu elustikust, linnumunadest, lindude rända-
misest, nende uurimisest – ühesõnaga kõigest 
Matsalu puudutavast – oli väga huvitav. Lastele 
meeldisid kõige rohkem need tegevused, kus sai 
ise osaleda. Neid võimalusi jagus seal küllaga.
   Päev sisaldas veel maitsvat lõunat Birgiti trah-

teris, Keemu vaatetorni külastust koos linnu-
vaatlusega (nägime kühmnokk-luikesid ja isegi 
haruldast merikotkast), matka Salevere Salumäel, 
Kirikuküla rookatuste ja ligi sajandivanuste kalu-
rimajadega tutvumist Suitsu jõel ning Viita puis-
niitude vaatlemist. Julgemad ronisid Suitsu vaa-
tetorni (21 m) tippu ja said torni kerges õõtsumi-
ses heita pilgu ümbritsevatele niitudele ja Suitsu 
jõele. Enne tagasiteele asumist lasime hea maitsta 
kooli kokkade küpsetatud kaneelisaiadel, morsil 
ja õuntel. 
   Päev oli pikk, kuid huvitav iga loodushuvilise 

jaoks. 

Õpetaja LIINA LAASER

Sügisene õppereis Matsalu linnuriiki

VÕTAME TÖÖLE 

Puka ja Aakre rahvamajade 

kultuurilise tegevuse korraldamiseks

kunstilise juhi.
Tööülesanded: 

ürituste korraldamine ja ringide töö 
juhtimine, täpsemad ülesanded määra-

takse ametijuhendiga.
Kandidaadilt eeldame: 

kogemust inimestega suhtlemisel, häid 
organiseerimisvõimeid, 

ürituste korraldamise kogemusi.
   

Avaldus ja nägemus kultuuritöö 
korraldusest palun esitada 

Puka Vallavalitsusele hiljemalt 
27. septembriks 2012.a. aadressil:

vallavalitsus@puka.ee.

6. oktoobril 
kell 20.00 

Puka rahvamajas
HOOAJA AVAPIDU

Tantsuks Toomas Anni.
Pääse esimesel tunnil 3 EUR, hiljem 5 EUR

Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju, 
tarkuselt ei tasu loota kohe valmis vilju.
Pole tarkus ladvaubin, mida haarad käega, 
ei saa tarkust pähe panna võimu ega väega…

    … nii kõlas Riine Pajusaare / Olivia Saare laul „Tasahilju“ Aakre koo-
lilaste esituses esimese koolipäeva aktusel. Niiviisi, tasahilju, saame igal 
kooliaastal jälle natuke targemaks kui olime eelmisel aastal. Ees ootavad 
natuke keerukamad ülesanded ja raskemad harjutused ning eelmises 
klassis õpitu tundub järgmises klassis hoopis lihtne.
   Lakilõhnaline koolimaja, kõikjal lilled ja laudadel uued õpikud-vihikud 

– need on uue alguse märgid. Koolimaja ise on küll vana, kuid esimesel 
septembripäeval tundub ikka uus ja huvitav! 
   Esimesse klassi astusid Andero Ojamets ja Kevin Pihus, nende klassiju-

hataks on õpetaja Merle Kiissa. Koos nendega olid aukohal ka Aakre kooli 
50 aastat tagasi Aakres kooliteed alustanud Lille Vindi, Urve Laul-Veski-
mets ja Rein Pikk. 
   Kohvilauas meenutati oma nooruspõlve kooliaega koos vilistlasko-

gu esindaja Vahur Vuksiga. Tolleaegne koolidirektor oli range ja nõudlik 
Selma Kütt, väga meeldis õpetaja Laine Luts. Erinevalt tänapäevast oli siis 
õpilastel koolivorm – tume põll ning kleit valgete kätiste ja kraega. Kooli-
vormi korrasoleku eest hoolitses laps ise, kuid õnneks oli vorm õmmeldud 
vastupidavast materjalist. Internaadis ööbijatel oli palju reegleid ja põne-
vustki. Enne keegi õhtusööki ei saanud, kui kõik kodused ülesanded olid 
tehtud. Samuti pidi enne magamaminekut kolm tiiru ümber kooli jooksma, 
nähtavasti selleks, et uni tuleks kiiremini. 
   Meenutati veel ühist küttepuude riitapanekut ja koolimajja tassimist, 

kaunist kooliaeda ja hommikuti talvel reega koolitulekut. Kooli töötajatest 
on naljamehena kõigile eredalt meelde jäänud kütja Volli Kurg. Tore oli 
vanu aegu meenutada … 
   Töökat kooliaastat kõigile!

Aakre õpetajad

Tarkusepäev Aakres

Üks vahva päev 
augustikuus

Meie klass võitis „Suitsuprii klassi” konkursi. Või-
dusumma oli päris suur – 320 eurot. Õpetaja Mai 
Plaat otsustas meid selle eest viia teaduskeskuses-
se „Ahhaa” ja teatrikodusse. Kuna kevadel jäi aega 
napiks, jätsime oma sõidu augustikuusse. Sõit 
Tartusse algas kooli juurest 23. augusti hommikul.
   Ahhaas oli väga tore. Kõigepealt tutvustati meile 
maja ja siis viidi meid limonatooriumi, kus hak-
kasime ise valmistama limonaadi, mis valminult 
maitses väga hästi. Meile tutvustati ka limonaadi 
tegemise ja saamise ajalugu. Edasi oli kõigil või-
malus osaleda paljudes huvitavates tegevustes. 
Tegime naljapilte, käisime peeglite labürindis. 
Vaatasime, kuidas munast koorub tibu ning tegime 
ja nägime palju huvitavat. Minge vaatama, oma 
silm on kuningas!
   Teatrikodus käisime kõigepealt muuseumis, kus 
nägime palju uusi ja vanu nukke. Pärast anti meile 
kõigile võimalus meisterdada ise nukk. Kui nukud 
said valmis, hakkasime ise nende nukkudega teat-
rit tegema. Esietenduseks valmis kolm teatritükki, 
parim neist oli „Ohtlikud tibud”. Vahva oli!
   Koduteel saime maiustada kohvikus „Dorpat” 
küpsetatud kringliga. Täname kõiki meeldiva 
päeva eest!

Puka Keskkooli 5. klassi õpilane SANDRA KUUS 

7. oktoobril 
kell 14.00 Puka rahvamajas

RAHVUSVAHELINE 
MUUSIKAPÄEVA KONTSERT

Esinevad koorid ja ansamblid.
Üritus TASUTA

6. oktoobril 
algusega kell 8.00 

Puka rahvamaja juures

SÜGISLAAT

I klassi õpilased koos klassijuhataja ja vilistlastega  

Limonatooriumis
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RESTU SPORDIPÄEVA 
TULEMUSED
Restus, 5. augustil

Tüdrukud kuni 8aastased
60 m (14 võistlejat)
1.Dagmar Henriette Levin 12,17
2.Catharina Undrus 12,84
3.Melina Luik 12,88
Kaugushüpe (14 v)
1.Dagmar Henriette Levin 2.43
2. Catharina Undrus 2.34
3.Sonja Nämi 2.21
Pallivise (14 v)
1.Catharina Undrus 11.50
2.Kadi-Triin Järve  10.50
3.Melina Luik 10.00

Tüdrukud 9-12aastased
60 m (8 v)
1.Marianne Juus 9,14
2.Janely Käärik 9,79
3.Sandra Kuus 10,25

800 m (2 v)
1.Janely Käärik 3.20,0
2.Marianne Juus 3.20,2
Kaugushüpe (10 v)
1.Marianne Juus 3.26
2.Janely Käärik 3.02
3.Sandra Kuus 3.00
Pallivise (9 v)
1.Janely Käärik 29.50  (28.00)
2.Grete Vällo 29.50 (26.50)
3.Marianne Juus 25.00

Neiud 13-16aastased
60 m (6 v)
1.Marcella Liiv 8,72
2.Gaidi Põdder 10,08
3.Angela Käärik 10,15
800 m (6 v)
1.Marcella Liiv 3.09,3
2.Edith Pärnik 3.12,6
3.Gaidi Põdder 3.17,9
Kaugushüpe (7 v)
1.Marcella Liiv 4.07
2.Edith Pärnik 3.57
3.Virge Uibu 3.21
Odavise – 400 g (5 v)
1.Marcella Liiv 35.30
2.Laura Tiidemäe 23.18
3.Edith Pärnik 17.09

Naised 17-34aastased
60 m (7 v)
1.Kerli Rajaste 9,04
2.Maive Vill 9,34
3.Marili Vihmann 9,44
800 m (3 v)
1.Kerli Rajaste 2.58,9
2.Maive Vill 2.59,4
3.Margit Lõhmus 3.01,2
Kaugushüpe (8 v)
1.Kerli Rajaste 4.14
2.Maive Vill 4.07
3.Triin Krahv 3.99
Kuulitõuge – 4 kg (10 v)
1.Aive Vonk 9.25
2.Kerli Rajaste 9.15
3.Kristi Nagla 7.94
Odavise – 600 g (15 v)
1.Aive Vonk 29.85
2.Kerli Rajaste 28.01
3.Kristi Nagla 26.33

Poisid kuni 8aastased
60 m (12 v)
1.Aivar Juus 11,57
2.Hans-Hannes Kängsepp 12,16
3.Ukumaru Unt 12,38
Kaugushüpe (10 v)
1.Aivar Juus 2.57
2.Hans-Hannes Kängsepp 2.40
3.Ukumaru Unt 2.32
Pallivise (9 v)
1.Rasmus Linde 17.00
2.Ukumaru Unt 16.00
3.Verner Toom 15.50

Poisid 9-12aastased
60 m (16 v)
1.Kevin Roio 8,48
2.Robin Paring 9,81
3.Keron Luht 9,92
800 m (10 v)
1.Kevin Roio 3.08,0
2.Andreas Kiivit 3.11,0
3.Robin Paring 3.14,0
Kaugushüpe (16 v)
1.Robin Paring 3.66
2.Kevin Roio 3.64
3.Keron Luht 3.53

Pallivise (16 v)
1.Keron Luht 37.00  (35.50)
2.Kristo Luht 37.00 (35.00)
3.Kevin Roio 35.50

Noormehed 13-16aastased
60 m (13 v)
1.Kaido Kõvask 8,00
2.Jürgen Palmi 8,04
3.Silver Linde 8,19
1500 m (6 v)
1.Kaido Kõvask 5.38,8
2.Sander Elvet 5.50,3
3.Karli Roio 5.58,9
Kaugushüpe (11 v)
1.Kaido Kõvask 5.01
2.Mehis Uibopuu 4.75
3.Ivar Levin 4.08
Odavise – 600 g (8 v)
1.Kaido Kõvask 31.63
2.Silver Linde 26.84
3.Mehis Uibopuu 22.54

Mehed 17-39aastased
60 m (9 v)
1.Ergo Tamm 7,41
2.Tormi Oja 7,47
3.Mardo Kööp 7,61
1500 m (4 v)
1.Kristo Peterson 5.26,4
2.Rene Levin 5.44,2
3.Indrek Kose 6.00,9
Kaugushüpe (9 v)
1.Andrus Looskari 5.45
2.Raivo Tiirmaa 5.32
3.Mardo Kööp 5.31
Kuulitõuge – 7,26 kg (9 v)
1.Lauri Nämi 12.48
2.Kristjan Tiideberg 12.27
3.Jaanus Hiiemäe 11.81
Odavise – 800 g (16 v)
1.Ergo Tamm 48.04
2.Riho Kägo 46.40
3.Andrus Looskari 42.01

Mehed 40aastased ja vanemad
60 m (5 v)
1.Tõnu Ainsoo 8,53
2.Enno Kurvits 9,08
3.Sulev Kõiv 9,48
1500 m (3 v)
1.Marek Luts 5.04,6
2.Sulev Kõiv 6.00,5
3.Kuuno Rätsep 11.43,9
Kaugushüpe (3 v)
1.Tõnu Ainsoo 4.77
2.Enno Kurvits 4.16
3.Elmo Peterson 4.00
Kuulitõuge – 7,26 kg (7 v)
1.Mati Raudsepp 10.35
2.Eerik Tamm 9.75
3.Harry Mägi 9.46
Odavise – 800 g (4 v)
1.Eerik Tamm 36.32
2.Tõnu Ainsoo 34.45
3.Allan Teder 33.91

Naised 35aastased ja vanemad
60 m (4 v)
1.Marje Vahtre 10,31
2.Karin Looskari 10,50
3.Agda Laats 11,14
800 m (2 v)
1.Tea Pärnik 2.57,4
2.Sille Roomets 3.44,6
Kaugushüpe (2 v)
1.Marje Vahtre 3.17
2.Niina Levina 1.76
Kuulitõuge – 4 kg (3 v)
1.Marje Vahtre 9.09
2.Karin Looskari 7.17
3.Niina Levina 4.62
Odavise – 600 g (2 v)
1.Marje Vahtre 31.96
2.Karin Looskari 18.44

Võrkpall (6 võistkonda)
1. K.E.E.M.I.A. (Anniki Jaama, Merlin 

Müür, Kristiina Kopli, Elmo Peterson, 
Illo Hansing, Enno Kurvits)

2. VK Puka Spartak (Terje Kartau, Kaire 
Kuvvas, Teiri Teder, Ingemar Liigand, 
Riivo Sisask, Gunnar Arak)

3. „Võidukad“ (Reelika Paomees, Anneli 
Meier, Kerli Rajaste, Margus Mooses, 
Rait Murumets, Rein Uibo)

Rammumees
1.Lauri Nämi Restu
2.Meelis Pungits Vastseliina
3.Marko Remlik Aravete
4.Gunnar Gimbutas Elva
5.Meelis Peil Rakvere
6.Magnus Kõur Tartu
7.Andrei Šaškov Tallinn

ning üksteisega arvestamine. Samuti laienes noorte 
silmaring, sest paljud määratlemata kodakondsuse-
ga või Euroopa kolmandate riikide kodanikest osa-
lejad ei olnud kunagi käinud Otepääl. 
   Tuli tõdeda, et paljud lapsed ei olnud enne laagri 

toimumist kuulnud meie tuntud sportlastest ketta-
heitja Aleksander Tammertist ega suusataja Jaak 
Maest. 
    Kohtumine Jaak Maega jättis noortele kustuma-

tu mälestuse, sest suusataja rääkis põhjalikult oma 
lapsepõlvest, treeningutest, võistlustest ning perest 
ja seda paralleelselt nii eesti kui ka vene keeles. 
Pärast kohtumist said kõik laagrilised esitada küsi-
musi. Mälestuseks jäi autogramm ning ühispilt. 
   Laager täitis oma eesmärgi, noored, kes laagrisse 

tulles olid tagasihoidlikud ning kartsid rääkida eesti 
keelt olid laagris veedetud aja jooksul õppinud palju 
vabamalt ja ladusamalt ennast eesti keeles väljenda-
ma.

Eesti Spordiselts Kalev liikumisharrastuse projekti-
juht MARILIIS SAARET

Eesti Spordiselts Kalev korraldas Otepääl integratsioonilaagri

Eesti Spordiselts Kalev koostöös oma liikmes-
seltside Kohtla-Järve, Sillamäe ja Tartu Kale-
viga korraldas sel suvel esmakordselt Otepääl 

Madsa Puhkekülas projektlaagri “Liikumisharras-
tuse keelekümbluslaager Madsal”, mille elluviimist 
toetas Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike In-
tegreerimise Fond ning kultuuriministeerium. 
   Kahes vahetuses osales kokku 160 spordihuvilist 

noort vanuses 7-18, kellest pooled olid määratlema-
ta kodakondsusega või Euroopa kolmandate riikide 
kodanikud ja pooled Eesti kodakondsusega eesti 
keelt emakeelena rääkivad tugiõpilased. 
   Laagripäevade raames toimusid sportlikud 

mängud, väljasõidud ning erinevad töötoad ja aru-
telud. Lisaks korraldati jalgsimatk Käärikule, osaleti 
tegevusteraapia töötubades, kohtuti tuntud sportlase 
Jaak Maega, külastati Tehvandi suusahüppetorni 
ning Otepää Talispordimuuseumi. Laagri personali 
kuulusid lisaks kasvatajatele ka treener ja filoloog. 
   Läbi erinevate mitteformaalsete ja sportlike 

meeskonnategevuste kasvas noorte julgus rääkida 
rohkem eesti keelt ning paranes üksteisemõistmine 

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
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Hea kogukond! Metsas mühi-
seb tuul võrades ja sügis vehib 
värvipintsliga. Õhk on rõskest 
viljalõhnast ja kirbest seenehõn-
gust tiine. Sügis on värvikas, 
sügis on viljakas. 
   Sügisene vallaelu tiksub 
tasapisi talve poole, vaatamata 
vankuvale euroveeringule ja 
pudisevale kauboikapitalismile. 
Bürokraatia kägistab, eelarve pi-
gistab ja elu kallinemine kugis-
tab juurdehangitut ja olemaso-
levatki. Samas on väljas kuldne 
sügis, ilus isamaa ümberringi 
ja palju häid uudiseid ka kulmu 
kortsutajatele. 

Läbi võimupohmeluses bürokraatide ka-
dalipu on lõpuks hankimiseks läinud 
Keeni-Sangaste kergliiklustee loos ja 

heal juhul lüüakse kopp veel sügisel maassegi. 
Lõplikult peaks tee valmima järgmisel aastal. 
Lepingud on tehtud ja töö kohe algamas Keeni 
ja Sangaste veepuhastitega ning töö käimas uue 
vallapoolse lisakatla hankimises Keeni. Keeni 
asula kvaliteetne kütmine on nüüdsest tagatud 
ja uut hinnatõusu praegu karta justnagu pole. 
   Sangaste katlamaja saab valvekaamerad 

ja piirdeaia, kuid Sangastes on oodata ikkagi 
hinnatõusu keskküttele Keeniga võrdseks, sest 
elu kallineb ja ka eurorahaga rahastaja ei luba 
doteeritud hinnaga kütmist. Ja ega see poleks 
maamajas elava inimese suhteski õiglane, et 
auruküttega korteriga mehele Mustamäel 
ühisest rahakotist peale makstakse. 
   Kahju on igasuguse hinnatõusu üle niigi ras-

kustes inimestele, aga üks muna potis ei saa 
keeda teistest vähem. Millal see uus piirhind 
täpselt rakendub, selgub pärast hinna kinnita-
mist konkurentsiametis, millest kõiki tarbijaid 
ka teavitatakse. 
   Toasooja müügiga nii Keenis kui ka San-

gastes tegeleb tuttavalt ja jätkuvalt OÜ Sanva 
eesotsas Rein Arenguga.
   Vallal on programm valvekaamerate pai-

galdamiseks strateegilistesse kohtadesse, 
võitlemaks pättide ja pikanäpuliste kodani-
kega. Esimene kaamera on juba töös ning 
jälgib ööl ja päeval Sangaste asulat. Selle 
otsepilt läheb interneti abil politseile. Nüüd 
saavad isegi pätid homme ise näha, mis 
nad eile täpselt tegid ja mille eest karistada 
saavad. Olgu see neile mäluvärskendami-
seks, kui oma mälu nõrk. Iga tavalise ausa 
inimese toimetamist kogu aeg keegi ei jälgi, 
keskendutakse ikka krimilastele ja huligaan-
lastele. Samas ei tasu asulas ka näiteks öösiti 
paljalt tantsu vihtuda ja ämma sõimata, sest 
kuskil mingi masin ikkagi seda ju salvestab 
taasesitamist võimaldaval moel. 
   Järgmised valvesüsteemid tulevad uuel 

aastal Keeni ja Lossikülla abiks turvalise-
ma keskkonna loomiseks. Masin on kiretu, 
masin fikseerib fakte.

   Sangaste loss on tuure kogumas ja läbinud 
eduka müügisuve. Talv on ettevalmistus 
uueks suvehooajaks, aga ka uute talvepaketti-
de müümise katseajaks. Kui see õnnestub, on 
tegevus ning töö koos rahavoogudega tagatud 
seal aastaringselt. 
   Sangaste valla kodanikul on lossi ametlikel 

lahtiolekuaegadel (kui loss on kõigile külasta-
jatele lahti) koos mõne kaasas oleva külalise-
ga õigus külastada lossi tasuta. Vaja on vaid 
fikseerida oma ja külastajate nimed statistika 
tarbeks. Lossi tegevusplaanidest valgusta-
me teid lähemas tulevikus põhjalikumalt ja 
eraldi.
   Niisugune ongi sügis ühes väiksemas 

Kagu-Eesti vallas Otepää kõrgustiku äärealal 
Võrumaa külje all. 
   Üks maniakaalne röövel-tapja, kommu-

nistist riigijuht ütles, et pole inimest, pole ka 
probleemi. Õnneks on meil veel inimesi ja 
probleemegi. Kui me ise vaid ei käituks vahel 

nii, et tekitame kõigepealt suure probleemi 
ja asume seda kohe kangelaslikult lahenda-
ma. Probleeme on siin elus niigi ja juurde 
pole neid vaja kusagilt välja imeda.
   Head omad ja armsad naabrid! Elame 

ikka nii, et oleks rohkem villa ja kostaks 
vähem kisa. Kisaenergia ja kaklustung 
maandatagu isetegevusse, sporti, ilusatesse 
tegemistesse ja kaunitesse kunstidesse, oma 
kodu ja oma kodakondsete armastamisse 
ning loomulikult huumorisse! Positiivsus 
elunormiks ja hea tuju igasse ihusse! 
   Käesolevaga tunneme ka heameelt ja 

kiidame oma valla meest Lauri Nämi, kes 
teeb suuri tegusid raskejõustiku maailmaa-
reenil. Edu, ja mis peatähtis – jõudu sulle, 
Lauri! 
   Ja jõudu muidugi meile kõigile, head 

kogukonnad siin ja sealpool mägesid!

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Sügisesed sügelused

Sangaste kirikus
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Viimasel ajal on palju nurinat olnud selle üle, 
miks üks inimene saab EL toiduabi ja teine 
mitte. Seetõttu otsustas Sangaste Vallavalit-

sus laiendada toiduabist osasaajate ringi varem, kui 
eelmises lehes lubatud. 
   Alates 24.09.2012 võivad lisaks varem nime-

tatud saajate ringile (suurpered; töötu, üksikvane-
ma, hooldaja või lapsehoolduspuhkusel oleva isiku 
pere; alla 320eurose sissetulekuga vanadus- ja töö-
võimetuspensionärid ja nende perekonnaliikmed) 
saada toiduabi 
* kõik mittetöötavad vanadus- ja töövõimetuspen-

sionärid, kes siiani pole seda veel saanud tingimus-
tele mittevastavuse tõttu ja 
* kõik alaealiste ja/või õppivate lastega pered, kes 

seda siiani veel saanud ei ole. 
   Toiduaineid jagatakse seni, kuni neid jätkub! 

Muuhulgas ei ole välistatud, et näiteks makaroni-
de varu lõppeb enne, kui neljaviljahelveste oma ja 
viimastele taotlejatele neid lihtsalt ei jätku. Seetõttu 
soovitame tulla abile järele võimalikult ruttu. 
   Oleme huvitatud, et EL toiduabi jõuaks võimali-

kult paljudeni võimalikult õiglasel moel. Häbeneda 
pole siin vaja kellelgi, eriti kui võrrelda meie elatus-
taset „vanade Eeuroopa riikidega“. 

PILLE SIKK

Teade EL toiduabi 
jagamisest

Võime siin Sangaste vallas elades ka uhkust 
tunda, sest kuulen tihti oma sõprade ja 

tuttavate käest, et Sangaste on nii ilus ja puhas, 
siin on väikese valla kohta nii palju ettevõtteid ja 
turismiasutusi. 
   Ka kultuurielu püüame rikkamaks ja mitmekesi-
semaks muuta. Eelmisel aastal toimus suurejoo-
neliselt Sangaste laulu esmaettekanne, mille õn-
nestumisele aitas suuresti kaasa Piret Rips-Laul. 
  Ka tänavu jätkub meie koostöö ning „Sangaste 
Laul II” toimub 6. oktoobril Sangaste kirikus. 
Seekord on külas suurmeister Toomas Voll 
Viljandimaa Kammerkooriga ning solistina astub 
üles armastatud  Kait Tamra. Kontserdi finaaliks 
on taaskord Sangaste laul, mille ettekandmist ei 
kujutakski ette ilma Keeni Põhikooli lastekoorita. 
Olete oodatud meie ilusat laulu kuulama ja kaasa 
laulma!
   26. oktoobril toimub ka hooaja esimene kohvik-
klubi õhtu ansambliga SVIPS, kes oli külalisesineja 
naistepäeval. Rahvale see ansambel väga meeldis 
ja seetõttu on nad taas Sangastesse tulemas. 
Üllatusesinejad on ka. Kes aga astub üles sõupro-
grammiga? Peate ise vaatama tulema.
   Novembris tuleb lapsi rõõmustama Miksteater 
ja täiskasvanuid Tsooru näitering. 
   24. novembril toimub suurejooneline rahva-
muusikapäev, kuhu ootame kõiki Valgamaal 
tegutsevaid rahvamuusikuid. Päev algab ühise 
õppepäevaga, mis kulmineerub esinemise ja 
tantsuklubiga.
    Esmakordselt jõuab Sangastesse ka Jõulujazzi 
kontsertsari. Selle kontserdi Sangastesse tooja on 
Tuuli Merimaa Kiisatamme Kultuuritalust. Sangas-
te seltsimajas esineb 6. detsembril Trio Melody 
Makers Prantsusmaalt. 

MERLE TOMBAK

Mitmekülgsed 
kultuurikuud 
ootavad ees

Kõhutants sobib igas vanuses 
naisele!

Kohtume taas 23. septembril kell 16.30 Sangaste 
seltsimajas
Ootame väga ka uusi kõhutantsu huvilisi.
Juhendaja Ingrid Tartust

Tule viiulimängu õppima! 
Sangaste seltsimajas ja Keeni noortekeskuses 
(alates oktoobrist).
Juhendaja Kersti Salujõe.
NB! Viiulid on kohapeal olemas.

Väikekandle õpitubadega alustame 
Sangaste seltsimajas 28. septembril kell 18.00.
Juhendaja Koidu Ahk. Kandled kohapeal olemas.

Balleti algtõed (alates oktoobrist).
Juhendaja Tuuli Merimaa.

Stepptants (alates oktoobrist).
Juhendaja Tuuli Merimaa.

Lennart Kaarna ootab vanu ja uusi tantsuhuvilisi 
seltskonnatantsu tundi.
Esimene kokkusaamine Sangaste seltsimajas 
26. septembril kell 18.00.

Lisainfo: merle@sangastevv.ee või 5647 2632.

MERLE TOMBAK

TEATED

Terves kehas terve vaim! 
1. septembri kooliaasta alguse aktuse järel toimus 
Keeni kooli juures perespordipäev. Üritus, mille 
eestvedajaks Keeni kooli hoolekogu ning toeta-
jaks nii koolipere kui ka Sangaste Spordiklubi, oli 
mõeldud tavapärasest teistmoodi 1. septembri 
tähistamiseks. Vaatamata vihmasele sügisilmale 
oli kohaletulnute tuju lõbus ning see garanteeris ka 
ürituse õnnestumise. Spordipäev algas huvitavate 
ja lõbusate soojendus- ja venitusharjutustega, mida 
näitas ette Otepää tantsugrupi „Feeling Good„ 
spordihariduse taustaga vedaja Merit Nigula. Soo-
jendusele järgnes aga tõsine võistlus järgmiste osa-
võtjate vahel: perekond „1. September“, perekond 
„Tibid“, perekond „Padakonn“, perekond „Oh“ ja 
perekond „Ah“. 
   Alustati maastikumängu – orienteerumisega, mis 

sisaldas Keeni kooliga seotud küsimustele vasta-
mist. Järgnes võistkondlik tagurpidijooks staadio-
nil ning võistluste lõppalaks oli õpetaja Gunnari 
välja mõelnud väga lõbus teatevõistlus. Kuna põhi-
võistluste lõppedes ei olnud ülitiheda konkurent-
si tõttu võitjat võimalik tuvastada, tuli appi võtta 
lisavõistlusalana „kringlisöömine-teejoomine“. 
Peale pingelist lõpuala ja selle raames mitmekord-
set kringli ümbersöömist ja teejoomist, fotofinišit 
ning „karmi“ kohtunikekogu hääletust selgitati 
välja võitja. Võit läks seekord jagamisele sportlikult 
roosade põskede ja hea tuju vahel. 
   Lõbusat ja sportlikku alanud kooliaastat kõigile 

soovib Keeni kooli hoolekogu ning Sangaste Spor-
diklubi!

RANDO UNDRUS

Taevast pudenes peent sügisvihma, aga Keeni 
koolimajas valitses lõbus elevus – teist aastat 
järjest peeti vanavanemate päeva. Direktor 

Diana Sarapuu tervitas saabujaid isiklikult.
   Vanaemad-vanaisad juhatati saali, kus õpetaja 

Vete Hainsoo tutvustas meile päevakava: Heleni 
helbetsehhi külastus, mininäidendi õppimine, 
kontsert, pannkookide küpsetamine ja degus-
teerimine. Igaüks pidi kaasa tooma purgi mingit 
hoidist. Meid oli kokku 20, enamuses vanaemad.
   Helbetsehhis alustati ekskursiooni IV korruselt, 

kuhu voolab vili elevaatoritest. Terad kooritak-
se, tükeldatakse, töödeldakse tund aega kuuma 
auruga. Siis valtsitakse nad lapikuks, jahutatak-
se , kuivatatakse ja pakitakse. Toodetakse 5 sorti 
helbeid. Lõpuks pakuti meile kohapeal valmis-
tatud kaerahelbeputru – oli väga maitsev!
   Pärast jätkasime koolimajas mininäidendi „ Taat 

ja naeris“ lavastamisega, meid juhendas eesti keele 
õpetaja Maire Roio. Kõik said osa võtta: naeritõm-
bajaid oli pikk rivi. Õpetajate toas jõime väikese 
kohvi ja siis algas kontsert koos õpilastega. Lapsed 

esitasid luuletusi, laule ja mängisid klaverit. Oli 
väga südamlik! 
   Õpilased läksid tundi, meie aga kööki pann-

kooke küpsetama. 8 panni ootas küpsetajaid ja 
iga vanaema võis oma fantaasiat rakendada. Tehti 
suuri ja väikesi pannkooke, tavalisi ja õhulisi. 
Hindajateks olid lapselapsed, kes sõid need koos 
vanaemade toodud moosiga ära. Ja neid kooke 
oleks veel palju rohkemgi võinud olla! Hoidi-
seid oli vanaemadel kaasa võetud väga erine-
vaid: maasika-, pohla-, punasesõstra-, banaani- ja 
kabatšokilisandiga moose, lisaks veel kurgi- ja 
aedviljahoidiseid. Vahetati omavahel muljeid ja 
retsepte. Direktor Diana Sarapuu küsimusele, kas 
korrata sellist üritust ka edaspidi, vastasid kõik jaa-
tavalt.
   Oli väga tore päev! Aitäh organiseerijatele 

sellise vahva ürituse korraldamise eest! Ainus soov 
– osavõtjaid vanavanemaid võiks rohkem olla!

ANNE TAMM, 
kolme Keeni Põhikooli lapse vanaema

Vanavanemate päev Keeni koolis

Vanavanemate moosid

TÄNUAVALDUS 
Keeni kooli 
perespordipäeva 
läbiviijatele ja 
osalejatele

Täname lapsevanem Imre Õimu, 
kes oli koostanud väga toreda 
maastikumängu ja lõbusad 

kaardid, Rando Undrust organiseeri-
mise eest. 
   Toetavateks jõududeks olid õpetaja 

Gunnar Sarapuu ja virgutusvõimle-
mise läbiviija Merit Nigula. Ilmataat 
üritust ei soosinud, aga osavõtjatele oli 
see kindlasti eriline 1. september.
   Aitäh läbiviijatele ja osavõtjatele!

Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Lauri Nämi on edukas 
rammumehe Meistrite 
liigas

Gibrartalil toimunud rammumeeste Meistrite 
liiga etapil sai Lauri Nämi hinnatava teise 
koha. Kohal oli 10 tugevat rammumeest üle 

maailma.
   See on tema parim tulemus maailmakarika sarjas, 

maikuus Serbias toimunud etapil oli Nämi kolmas.
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Ka sügisel võib metsa uuendada
Tavaks on saanud, et metsa uuendustöid tehakse ikka kevadel 
maikuus. Kuid ka septembris võib metsas edukalt istutustöid teha. 
Kui kevadisel istutusperioodil kimbutab taimepuudus, sageli põua-
periood ning ajapuudus, siis sügisesel istutusel on suurem võimalus 
meie taimekasvatajatelt taimi saada, on rohkem aega ja ka põuape-
rioodi ei pea kartma. Istutustööd tuleks lõpetada paar nädalat enne 
külmade saabumist, et taimed jõuaksid juurduda. 
     Uuendustööde kompenseerimiseks  saab taotleda toetust. 
Toetatakse:

• taimede ostu 80% kuid mitte rohkem kui 0,16 eurot taime hin-
nast ning laialehelise taime( tamm, saar, vaher, pärn) korral mitte 
rohkem kui 0,35 eurot taime hinnast;
• maapinna ettevalmistamist – mehhaniseeritud ettevalmistami-
sel 96 €/ha või ettevalmistamata pinnale labidaga istutamisel 
64 €/ha;
• istutustöö 128 €/ha; 
• rajatud kultuuri hooldamist kolmel järjestikusel aastal  kuni 
96 €/ha. 

   
Taotluse esitamise tähtajad on 19. november ja 14. juuni. Abikõlbuli-
kud on ka taotluse tähtpäevale eelneval kalendriaastal tehtud kulud. 
Toetuse taotlemiseks peab olema eelnevalt vormistatud metsateatis, 
kus eraldi ridadel on näidatud maapinna ettevalmistamine(MM) ja 
istutus(IS). Taimed peavad olema ostetud tegevusluba omavatelt 
taimekasvatajatelt.
   Nõu ja infot võib küsida Valgamaa Erametsaühingu konsulentidelt 
tel. 5163 302 Andres Rõõmus, tel. 5115 728 Enn Tomson või Valga-
maa Erametsaühingust tel. 5624 7325 Helju Leosk.

Valgamaa Erametsaühing, HELJU LEOSK

Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et 
enne kütteperioodi algust on viima-
ne aeg kütteseadmed üle vaadata ning 

puhastada.  Kogu küttesüsteem tuleb kriitili-
se pilguga üle kontrollida – ega kuskilt suitsu 
sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, 
ahjudes ja korstnates poleks pragusid. Samuti 
tuleb kontrollida ega korsten pole pigitunud, 
kas tahmaluugid on kindlalt kinni jms. Aas-
taringse puiduga kütmise korral tuleb kütte-
seadet ja lõõre puhastada kaks korda, hooaja-
liselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi 
algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas. 
Igal viiendal aastal peab korstna puhastama 
ja kütteseadme ohutust kontrollima kutseli-
ne korstnapühkija, kes annab puhastamise ja 
kontrolli kohta akti. Regulaarne seadmete pu-
hastamine on vajalik tuleohutuse tagamiseks 
ning aitab kokku hoida talviseid küttekulusid, 

sest suitsulõõridesse ladestunud pigi muudab 
need tuleohtlikuks ning vähendab küttekolde 
kasutusiga ja suurendab soojakadu.
   Puhastamata korstnast või katkisest küt-

teseadmest alguse saanud tulekahju on küt-
teperioodil kodudes juhtuvate tuleõnnetuste 
sagedaseim põhjus. Valgamaal oli käesoleval 
aastal kaheksa tuleõnnetust, mille põhjusta-
sid valesti paigaldatud, katkised või hoolda-
mata kütteseadmed.
   Korstnapühkijate kontaktandmeid saab 

päästeala infotelefonilt 1524.

Aita ära hoida kulupõlenguid!

Päästjate meeldetuletus maaomanikele: 
hoolda ja hari oma maad sügisel ning aita 
ennetada kevadisi kulupõlenguid!

   Kulupõletamine on Eestis keelatud ja kulu-
tuli hävitav ning ohtlik! Ometi süttib hooletult 
tehtud lõkkest või hoolimatult visatud suitsu-
konist igal kevadel kümneid kulupõlenguid. 
Mööda kuluheina kiiresti levivates leekides 
satuvad ohtu ümbritsevad hooned ja metsad. 
Käesoleva aasta aprilli ühel nädalavahetuse 
said päästjad Lõuna-Eestis kulupõlengutele 
väljakutseid 24 korral. Jõgevamaal sai lõkkest 
süttinud kulupõlengus viga naisterahvas, Val-
gamaal hävis kõrvalhoone.
   Hoolikad maaomanikud, kes hilissuvel 

viimase heina maadelt niidavad ja oma maa-
valdused korrastavad aitavad ennetada oht-
likke tuleõnnetusi looduses ning säästavad 
elukeskkonda.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse 
pressiesindaja ASTRA PINTSON-KÄO

Ahjud ja pliidid korda – hoiad ära tuleõnnetused ja 
säästad küttekulusid!

Valgamaa meeste tervisefoorum
19. septembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja Valga spordi-
hallis.
   Projekt Mehed Liikuma korraldab 2012. aasta sügisel erinevates 
Eesti maakondades kokku seitse meeste tervisefoorumit, mille 
eesmärgiks on anda omapoolne panus meeste tervise- ja liikumis-
teadlikkuse tõusule.
   III Valgamaa meeste tervisefoorum toimub kolmapäeval, 
19. septembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis (Kesk 1, 
Valga linn). Päeva lõpetab sportlik tegevus Valga spordihalli ümbru-
ses. Foorumist ja sportlikust tegevusest osavõtt on tasuta!

PÄEVAKAVA:

13:45 – 14:00 Kogunemine ja registreerimine
14:00 – 14:05 Päeva sissejuhatus
14:05 – 14:15 Tervitussõnad
14:15 – 14:35 Rohkem tervist! – Priit Sibul, Riigikogu liige
14:35 – 14:55 Mehe tervis, seksuaalsus ja eesnääre – Kristo   
   Ausmees, MediTA kliiniku meestearst
14:55 – 15:15 Süda ja mehe tervis – Esineja täpsustumisel
15:15 – 15:35 Paus
15:35 – 15:55 Minu tervis on minu kätes – Tarmo Leinatamm,  
   Riigikogu liige
15:55 – 16:15 Tervis – kas näitemäng? – Veikko Täär, ettevõtja ja  
   aktiivne tervisesportlane
16:15 – 16:35 Särgi alla tuleb tervist koguda – kirjanik Contra
16:35 – 16:55 Sport vs elu – Jaak Mae, endine tippsportlane
17:15 – 18:30 Sportlik tegevus Valga Spordihalli ümbruses

Foorumil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine projekti Mehed 
Liikuma koduleheküljel http://www.mehedliikuma.ee/foorumid/val-
gamaa-1909.html (registreerimine avatud kuni 17.09).
   Sportlikus tegevuses osalemiseks on soovitav kaasa võtta spor-
diriided ja pesemisasjad. Valga Spordihalli ruumides on võimalik 
riietumiseks ja pesemiseks.
   Valgamaa meeste tervisefoorumi läbiviimist rahastatakse Sotsi-
aalministeeriumi vahenditest. Toetavad MediTA kliinik, ALeCoq, 
AstraZeneca Eesti ja GlaxoSmithKline Eesti.
   III Valgamaa meeste tervisefoorumi korraldajateks on projekt Mehed Liikuma ja 
Valga Maavalitsus.

Lisainfo: Siim Ausmees, Projekti Mehed Liikuma eestvedaja, 503 
2748, mehedliikuma@mehedliikuma.ee.
Leili Saluveer, Valga Maavalitsuse terviseedenduse vanemspetsialist, 
766 6176, leili.saluveer@valgamv.ee.

Hoiatus!

Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ ja Kvali-
teetvesi OÜ eest. Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide 

koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate eluruumidesse siseneda 
erinevatel ettekäänetel, näiteks kraanivee kvaliteedi kontrollimiseks. 
Seejärel pakutakse aga veefiltri, -puhastussüsteemi paigaldamist, 
mis maksab sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi puhul annab seadus 
tarbijatele õiguse lepingu üle rahulikult järele mõelda ja sellest 14 
päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda, võib nimetatud 
firmade puhul kaubast loobumine ja makstud raha tagasisaamine 
osutuda keeruliseks protsessiks.
   Kui teil ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ 
tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge laske ettevõtete 
esindajaid oma eluruumidesse!

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon: 1330 või 6 201 707, 
info@tarbijakaitseamet.ee.

toimub ajavahemikus 
17.09-7.10.2012.

Kampaania sihtrühmaks on naised va-
nuses 18-49, kes hoolitsevad pere toi-
dulaua eest. Kampaania on eeskätt 

suunatud väiksema hariduse ja sissetulekuga 
inimestele ning selle eesmärkideks on tuleta-
da meelde soovitust süüa päevas vähemalt 5 
portsjonit (ehk peotäit) puu- ja köögivilju ning 
lihtsustada sihtrühmal soovituse täitmist, pak-
kudes selleks inspiratsiooni ja tuge.
   Kampaania sõnum on „Sööme päevas ära 

vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju ning 
saame kõige tervemaks rahvaks maailmas!“

Kas tunned? Söö ära!
Kas oled vahel tundnud kuidas punapõskne 
õun puu otsas, mahlane tomat kasvuhoones 
või vastupandamatult lõhnav metsmaasikas 
raiesmikul justkui hüüaksid sulle „Söö mind 
ära!“ 
   Panin sulle siia kirja erinevate viljade ene-

setutvustuse – süvene ja kuula, mida nad 
endast räägivad. 

Kas tunned nad ära? 
   Söö mind! Mina elan maa all. Olen sih-

vakas ja sale. Oranž ja vahva rohelise juuk-
sepahmakaga. Minu ingliskeelne nimetus 
pärineb minus leiduvatest karotenoididest. 
Need on fütotoitained ehk taimedes leiduvad 
ained, mis aitavad toetada tervist: vähendada 
riski haigestuda südame-veresoonkonnahai-
gustesse ning osadesse vähkkasvajatesse. Kui 
karotenoidide tuntuim esindaja – β-karoteen, 
sinu kõhtu jõuab, siis muudetakse see seal 
üldjuhul A-vitamiiniks. Viimane on vajalik 
nägemisele ja tugevdab immuunsüsteemi.
   Söö meid! Kuulume küll ühte perekon-

da, kuid välimuselt oleme õige erinevad 
– üldjuhul ümarama välimusega, tugeva-
test tükkidest õrnade õisikuteni, peamiselt 
(hele)rohelist värvi. Parimad poisid meie 
seast sisaldavad rikkalikult folaate ja C-vita-
miini, kaltsiumi ja magneesiumi, aga ka füto-
toitaineid, näiteks glükosinolaate. Glükosi-
nolaadid aitavad maksal puhastada organis-
mi kahjulikest ühenditest. Folaadid omavad 
suurt rolli loote närvisüsteemi normaalsel 
arengul, kaltsiumi on vaja aga luude tugevu-
se tagamiseks. Leida võid meilt aiamaalt või 
põllulapilt, täitsa oma kodu lähedalt. 
   Söö mind! Juba vanarahvas teadis rääkida, 

et aitan hoida arsti eemal. Sisaldan lisaks 
paljudele vitamiinidele ja mineraalainete-
le ka erinevaid fütotoitaineid, mis toimivad 
antioksüdantidena. Antioksüdante on vaja, et 
kaitsta südame tervist ning ennetada teatud 
vähkkasvajaid.  Pista mind kotti ja hoia alati 
käepärast kui nälg näpistama kipub.
   Söö mind! Olen suur ja ümmargune, väljast 

tavaliselt roheline, seest punakasroosa. Süües 
mind saad kaaliumi ja väga palju vett, lisaks 
aitan täiendada sinu C-vitamiini ja β-karo-
teeni varusid. Kaalium aitab hoida vererõ-
hu normaalsel tasemel. Kõrge vererõhk on 
üheks südame-veresoonkonnahaiguste riski-
faktoriks.
   Söö meid! Kuigi välimuselt oleme pisut 

erinevad ja ka hamba all tunned üht meist 
rohkem krõmpsuva ning teist mahlakama-
na, siis sisaldub meis mõlemas rohkelt lüko-

peeni ja E-vitamiini. Lükopeenil on ennetav 
toime osade vähkkasvajate vormide vastu. 
E-vitamiin on vajalik viljakuse tagamiseks. 
Meist saab ka päris palju kaaliumi ja β-karo-
teeni ning üks meist on eriti vinge C-vitamii-
ni allikas. Meid mõlemaid on nii kollaseid, 
oranže, punaseid kui ka rohelisi, aga üht 
meist rohelisena süüa ei tohi. Peamiselt kas-
vatatakse meid kasvuhoones. 
   Söö mind! Olen teenimatult varju jäänud 

(ei teagi, kas põhjuseks on see, et elan maa 
all?), kuigi tegelikult olen mõnusa lillaka 
värviga, minust saab väga häid toite ning olen 
kaaliumi, raua ja folaatide allikaks. Folaati-
de vajadus on hästi suur viljakas eas naistel, 
et neil sünniksid terved lapsed. Rauda läheb 
vaja vere jaoks, vastupanuvõime suurenda-
miseks stressile ja haigustele ning väsimuse 
vähendamiseks. Minus on peidus ka betaiin, 
millel arvatakse olevat positiivne mõju põleti-
kulistele protsessidele inimese organismis. 
   Söö meid! Oleme väikesed ja ümmargused. 

Ühed meist kasvavad aias ja teised metsas, 
kuid suu ja riided määrime lillakassiniseks 
mõlemad. Meie, kes me kasvame aias, aitame 
sinu organismi varustada C-vitamiiniga ning 
tõsta seeläbi vastupanuvõimet haigustele. 
Võid meid ka külmutada ning talvisel hai-
gusteperioodil tablettide asemel turgutuseks 
süüa. Lisaks saad meist ka paraja portsjoni 
kaltsiumi, rauda, E-vitamiini ja kiudaineid. 
Meie sõbrad metsas sisaldavad samuti E-vita-
miini ja kiudaineid ning lisaks ka kaaliumi, 
flavonoide ja ellaaghapet. Flavonoidid kait-
sevad organismi vabade radikaalide kahjuli-
ku toime eest ja mõjuvad seetõttu ennetavalt 
südame-veresoonkonnahaiguste ning teatud 
vähkkasvajate vormide vastu. Kiudaineid on 
vaja kõhu korras hoidmiseks. Ega vanarahvas 
neid asjata kõhutõbede puhul soovitanud.
   Söö meid! Me oleme punased ja kanname 

ühist perekonnanime, kuid aias oleme palju 
suuremad kui metsaveerel. Aias ammutame 
maapinnast ja päikesest enda sisse rohkem 
kaaliumi ja C-vitamiini, metsaveerel aga 
kaltsiumi ja magneesiumi. Maitsvad ja hästi 
lõhnavad oleme mõlemad, kuigi meid jagub 
vaid väga lühikeseks ajaks peale jaanipäeva. 
Kas panid meid ikka sügavkülma või purki, et 
talvel samuti meiega maiustada saaksid?
   Söö meid! Oleme enamik rohelised, mõned 

meist veidi punakaslilla varjundiga. Osad 
meesterahvad ütlevad meie kohta kahjuks 
halvustavalt, et nemad rohtu ei söö. Kui 
nad ainult teaksid, et meis on palju magnee-
siumi, mis vajalik nii lihaste (sh südamelihas-
te) tööks kui ka vereringele, siis nad meid ei 
kardaks nagu tuld. Samuti on meis kaltsiumi, 
mis koos magneesiumiga aitab hoida luid 
tugevatena ning kaaliumi, mis aitab vähenda-
da suure soolasöömise kahjulikku mõju ning 
on samuti vajalik nii lihastele kui südamele. 
Ka folaate ja β-karoteeni saab meist päris 
paraja koguse. Ning meis on peaaegu sama 
palju vett kui kurkides, nii umbes 95-96%.
   Söö meid! Oleme pisikesed ja kaunas 

peidus, kuid see-eest anname sulle palju kiu-
daineid, magneesiumi, kaltsiumi ja rauda. 
Kiudained täidavad kõhtu ja aitavad vältida 
kõhukinnisust, nad ennetavad mõningaid 
vähkkasvajate vorme, soodustavad koleste-
rooli väljutamist organismist ning  aeglustu-
vad glükoosi imendumist, vältimaks veresuh-
kru taseme liiga kiiret tõusu. Me oleme nagu 

Aatomikud: „...ise olen väike, kuid mu jõud 
on suur.“
   Söö meid! Toetame su tervist nii värskelt 

kui kuivatatult! Värskelt oleme rohelised 
või lillad, väikesed ja ümmargused. Kui me 
oleme lillat värvi, siis leidub meie nahas füto-
toitainet resveratrooli. Resveratrool aitab ära 
hoida veresoonte lupjumist, vältida trombide 
teket, ta vähendab “halva” kolesterooli hulka 
veres, tõstes samaaegselt “hea” kolesteroo-
li taset ning vähendab riski vähkkasvajatesse 
haigestumiseks. Kui meid ära kuivatada, siis 
meis olevad mineraalained  kontsentreeruvad 
ning nii sisaldame palju kiudaineid, kaaliumi, 
magneesiumi, kaltsiumi ja rauda. Ja kringlit 
ärge üldse mõelgegi ilma meieta teha!
   Söö mind! Eriti hea olen värskelt krõmp-

sutada. Elan maa all ja seetõttu kahjuks väga 
silmapaistva välimusega ei hiilga - olen kah-
vatukollase jumega. Kuid see-eest olen maa-
pinnast ammutanud enda sisse vaid parimat 
- palju kaaliumi, folaate ja C-vitamiini ning 
pean kevadeni vapralt vastu. 
   Söö mind! Ka mina olen kollast värvi, kuid 

Eestis ma naljalt ei kasva. Seetõttu ei olnud 
mind siinmail varem palju saada, mispärast 
on mind kutsutud ka jõukuse, vabaduse ja 
heaolu sümboliks. Maitsev olen ma küll ning 
kaalium ja magneesium, mida ma sisaldan, 
aitavad kindlasti kaasa „hea olu“ tunde suu-
renemisele.
Söö meid! Oleme mõlemad oranžid, ümmar-

gused ning kasvame okastega põõsastes, 
mis meid kaitsevad. Et sa meid liiga palju ei 
sööks! Sest oleme parajad vitamiinipommid 
– juba väikesest peotäiest saad kätte päevase 
C-vitamiini annuse. Lisaks varustame sind 
kiudainete, karotenoidide ning kaltsiumiga.
   Söö ka mind! Kuigi olen hirmus kibe ja 

pärast tuleb suust „paha haisu“... Aga seda 
ennekõike seepärast, et minus on peidus 
orgaanilised ja allüülsulfiidid, mis omavad 
palju „anti“-asju: antibiootilisi, antimik-
roobseid, antifungaalseid, antiparasiitseid, 
antimutageenseid ja antikantserogeenseid 
omadusi ja seeläbi aitavad kaasa ebasoovi-
tavate ainete kahjutuks tegemisele, toetavad 
südame tervist, alandades kolesterooli taset 
ja vererõhku, parandavad immuunsüstee-
mi toimimist ja tugevdavad maksa kaitsvaid 
ensüüme. Lisaks on minus ka arvestatav 
kogus kaaliumi ning kiudaineid.
   Leia meid üles metsast või aiast, poest 

või põllult! Söö meid vähemalt viis peotäit 
päevas, võimalikult värvikirevalt, ning me 
aitame toetada su tervist tõstes sinu vastu-
panuvõimet haigustele ning muutes su orga-
nismi tugevamaks nii südame-veresoonkon-
nahaiguste kui ka vähkkasvajate vastu. Lisa 
meid supi sisse ja praele, võileivale ja pudrule, 
valmista meist salateid, magustoite või jooke. 
Söö meid! Ja levita seda sõnumit ka teistele 
– alates 17. septembrist saab igaüks veebile-
hel www.toitumine.ee liituda „Sööme ära!“-
aktsiooniga. 
   Õiged vastused: porgand, kapsad (eriti 

lillkapsas ja brokoli), õun, arbuus, tomat ja 
paprika, peet, mustikad ja mustad sõstrad, aed- 
ja  metsmaasikad, erinevad salatid (nt lehtsa-
lat, jääsalat), herned-oad, viinamarjad-rosinad, 
kaalikas, banaan, kibuvitsa- ja astelpajumar-
jad, küüslauk.

TAGLI PITSI, 
Tervise Arengu Instituudi ekspert 

Tervise Arengu Instituudi puu- 
ja köögiviljade kampaania
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Männikooremultš, 5197 8500

Müüa turbabriketti kojutoomisega, 
tel. 5066684

Ostan veneaegseid märke ja meda-
leid. Paku julgesti!!! Tel. 5395 8295, 
Madis

Ohtlike puude lõikus ilma tõstukita. 
Tel. 5341 2872

Müüa pakitud kütteklotse ja pliidi-
puid. Vedu tasuta. 505 6107

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline 
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Lõhutud küttepuud koos kohaletoo-
misega. Hind alates 26 eur/rm. Tel 
509 3453; 765 4300

Müüa Keeni külas kahekordses kor-
rusmajas esimesel korrusel kolme-
toaline renoveerimata korter. Õhtuti 
7696278

Müüa kuivi pliidi- ja kaminapuid. 
Kask (kott 40 l) 2.20 ja lepp (kott 40 l) 
2.- Tel 5286403

KU U LU T U S E D

Teatame kurbusega, et meie 
hulgast on lahkunud kallis 

OLGA GRÜNBERG
18.06.1924 – 09.09.2012 

Mälestab Liane perega

Mälestame kauaaegset naabrit ja 
hoolsat majavanemat 

AGU SELGET
31.08.1920 – 6.09.2012

Tunneme südamest kaasa tütar 
Anu perele laste ja lastelastega.

Otepää Kopli 5 elanikud

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

pakub tööd

METALLITÖÖPINKIDE
OPERAATORILE

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

Parmet AS pakub:
• kaasaegseid töötingimusi,
• konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo:
• väljaõpe kohapeal.

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

 Lisainfo tel 766 0044.

Parmet AS

Puka A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

III ja IV kvartalis
10. ja 24. september
8. ja 22. oktoober
12. ja 26. november
10. ja 21. detsember

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

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

Pangabuss peatub:

Rõngu vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

III ja IV kvartalis
18. september
2. ja 16. oktoober
6. ja 20. november
4. ja 18. detsember

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

III ja IV kvartalis
11., 18. ja 25. september
2., 9., 16. ja 23. oktoober
6., 13., 20. ja 27. november
4., 11., 18. ja 28. detsember

Antiigi ja 
vanavaraga 
tegelev kauplus Otepääl 
Aedlinnas Kolga tee 24A 

ostab ja võtab müüki: 

vanaaegset mööblit, 
lampe, portselanesemeid 
(kujukesed, nõud jne), 
maalid, joonistused, 
metallesemed, post-
kaardid, märgid, 
klaasesemed.

Abi hindamisel ja konultat-
sioon kohapeal või tel. teel: 

5251936 Tõnu, 
mail:info@krooniantiik.eu.

NB! Kauplus avatud 
ettehelistamisel.

ADELE KELDU  
02.01.1926-26.08.2012

LEO TUULEVESKI 
27.08.1925-27.08.2012

AIRE KALDMÄE
09.06.1956-11.09.2012

LEV ZAHHAROV
07.03.1939-24.08.2012

OLGA GRÜNBERG
18.06.1924 - 09.09.2012

ÜLO INGERMANN
12.01.1940-01.09.2012

NÄDALALÕPU PAKKUMISED

Marineeritud heeringafilee tükid 
sinepikastmes Vici 220g  1.39  -.95

Päevalilleõli Oilio 1l  2.23 1.49

Jahutatud seakaelakarbonaad 
maitsestatud kg ~1,5kg pakend  5.89  3.69

13. - 16. september

säästukaardiga!

17. septembrini

 Tavahind    Soodushind 

KONSUM Otepää Kaubanduskeskuses
NURGA KONSUM

kampaania ”SUUR SAAK”
Soodushinnad rohkem kui 200 tootel!

Kaubanduskeskuse II korrusel
UUS VALIK

SÜGIS-TALVISEID VALMISRIIDEID 
JA JALATSEID!

E–EHITUSKESKUSES   13.-15. september
KÕIK KAUBAD -20%

Soodustus ei laiene tellitavale ja soodushinnaga 
kaubale ega krediidimüügile.

Autoremondi töökoda 
Otepääl vajab

eelneva kogemusega 

remondi-
lukkseppa.

Info tel. 5302 1215

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

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

Uued liikmed saavad endale esimese kuumaksu eest KIMANO!

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

KU U LU T U S E D
Palun sellel inimesel, 
kes leidis Nissani võtmed, 
helistada tel. 5115 490.

Kohaliku omaalgatuse pro-
grammi taotluste esitamise 

tähtaeg on 1. oktoober.

Taotlused tuleb vastaval vormil 

esitada maavalitsusse.
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Otepää Suveteatri etenduse 
Pühajärve sõda ja rahu tagasiside

Head Otepää piirkonna elanikud!
Sellel suvel saite nautida võrratuid hetki Poslovitsa rannas vaadates 
suveteatri etendust „Pühajärve sõda ja rahu“. Selleks, et järgmisel 
aastal pakkuda veel paremaid elamusi, soovime sinult tagasisidet 
etenduse kohta. Kõikide vastajate vahel loositakse peaauhinnana 
välja 3 ruumi kasepuid ning Otepää valla meeneid. Lõika allpool olev 
küsitlus välja, täida ära ja vii Otepää Konsumisse kogumiskasti. Ta-
gasisidet on sul võimalik anda kuni 28. septembrini. Sama küsitlus 
on ka valla kodulehel www.otepaa.ee.

1. Kas külastasid Otepää suveteatri etendust “Pühajärve sõda 
ja rahu”?
JAH / EI  (tõmba õigele ring ümber). Kui vastasid EI, palun vasta kali-
saküsimusele: Miks jätsid etendusel käimata? (märgi õige vastus)
a) polnud aega
b) pilet oli kallis
c) ilm oli külm 
d) ei huvita
e) muu põhjus (kui märkisid selle vastuse, siis palun täpsusta) 

....……………………..........................................................................

2. Millal külastasid suveteatri etendust? (tõmba õigele kuu-
päevale ring ümber)
27.08.2012;  28.07.2012 ; 29.07.2012; 07.08.2012; 08.08.2012; 
09.08.2012; 11.08.2012; 12.08.2012

3. Kuidas said etendusest teada? (Otepää Teataja, plakat, raadio, 
valla koduleht, Facebook, sõbrad-tuttavad, vms – kirjuta õige vastus)

……………………………………………………………………………………

4. Mis Sulle meeldis suveteatri etendusel kõige rohkem (asu-
koht, süžee, näitlejad, toimumise kellaajad ja kuupäevad, jne)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. Kas Otepää suveteatrist võiks saada traditsioon? 
JAH / EI  (tõmba õigele ring ümber).

KONTAKTANDMED:
………………………………………………………………………..................
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Austatud metsaomanik!
OÜ Laanetark pakub Teile oma 
teadmisi ja oskusi, kui Teil on vaja:
•  Koostada metsamajandamiskava;
•  Teha kinnistute ostueelne tasuvus-
arvutus;
•  Raielangid looduses sisse märkida;
•  Organiseerida majandustegevust 
oma metsas.

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Noor pere otsib 
Vidrike külla 

lapsehoidjat 
1,5 aastasele lapsele. 

Transpordi organiseerimise 
võimalus.

Tel  5663 8248, 5059 519

www.cidermill.eu, tel. 5351 6054

Osta mahlapress või 
purustajaid OTSE TOOTJALT!


