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Otepää vald juhib taas alla 5000 
elanikuga KOV-võimekuse pingerida

Aruanne analüüsib KOV-indek-
si väärtusi perioodil 2008-2011. 
Kohalike omavalitsuste võimeku-

se uuring hõlmab nelja-aastast perioodi. 
Nagu ka varasematel aastatel, on uuringu 
läbiviimisel omavalitsusüksusi analüü-
situd 29 erineva näitaja lõikes. Muuhul-
gas on arvesse võetud elanike arvu, ini-
meste sissetulekuid ja töötuse määra. 
KOV-indeks näitab omavalitsusüksuse 
erinevate võimete summat ehk valdade ja 
linnade potentsiaali midagi ära teha.
   KOV-indeksi uuringute kohaselt 

(periood 2008-2011) on Otepää 18. kohal, 
eelmise aasta uuringute põhjal (periood 
2007-2010) oli Otepää 16. kohal ning 
perioodil 2006-2009 17. kohal.

8. oktoobril esitleti regionaal-
ministri tellimusel valminud 
uuringu „Kohaliku omava-
litsuse üksuste võimekuse 
indeks 2011“ tulemusi. Alla 
5000 elanikuga KOV-võime-
kuse pingerida juhib taas 
Otepää vald, olles sellega 
jätkuvalt Valgamaa parim 
omavalitsus.

   Aastases võrdluses on Otepää vald 
tõusnud 12. kohale, eelmisel aastal hoiti 
17. kohta. Sarnase võimekusega omava-
litsused on Rapla vald (16. koht), Pärnu 
linn (17. koht), Rakvere linn (19. koht) 
ning Viljandi linn (20. koht).
   KOV-üksuste võimekuse koondin-

deksis (periood 2007-2010), alla 5000 
elanikuga omavalitsuste seas on Otepää 
taas esimesel kohal, edestades Põltsa-
maa linna, Kiili valda ja Tõrva linna, kes 

on tabelis 4. kohal.
   „See, et oleme alla 5000 elanikuga 

KOV-võimekuse pingereas esikohal, 
näitab, et oleme oma eelarvestratee-
gia elluviimisel, investeeringute tege-
misel ja avalike teenuste pakkumisega 
õigel teel,“ leidis Otepää vallavolikogu 
esimees Aivar Nigol. „Peame aga pin-
gutama selle nimel, et Otepää elanik-
kond kasvaks, paljud meie elanikud 
pole Otepää valda sisse kirjutatud ning 

nende panus ei kajastu kahjuks sel moel 
kohalikus elus. Peame mõtlema sellele 
eelseisval ajal, et meie elukeskkond 
oleks veelgi atraktiivsem ja pakutavad 
teenused veelgi paremad ning kõigile 
hästi kättesaadavad.“
   Otepää vallavanem Merlin Müür 

sõnas tulemusi kommenteerides: „Kui 
läheb hästi meie valla elanikel ja ette-
võtjatel, siis läheb ka vallal hästi. Meie 
ettevõtjad on jätkuvalt edukad, nii 
töötuse määr kui ka võlakoorem on 
väike, hästi on välja arenenud sotsiaalne 
infrastruktuur ja isetegevus spordiklubi-
de, tantsu- ja lauluringide näol. Tänan 
kõiki otepäälasi hea panuse eest meie 
valla ellu!“
   Valgamaa suurematest omavalitsusest 

on üldpingereas 28. kohal Tõrva linn ja 
88. kohal Valga linn. Palupera on 170., 
Puka 172. ja Sangaste 184. kohal.
   Kohalike omavalitsuste võimekuse 

uuringuga ja rahvastiku võimalike aren-
gutrendide analüüsiga saab lähemalt 
tutvuda siseministeeriumi kodulehel: 
www.siseministeerium.ee/haldussuut-
likkus.
   Uuringute tellijaks oli regionaalmi-

nistri valitsemisala ning läbiviijaks kon-
sultatsiooni- ja koolituskeskus Geome-
dia.
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6. oktoobril tähistas esimene eestikeelne maagümnaa-
sium – Otepää Gümnaasium 105. aastapäeva. Toimus 
kooli kokkutulek, mis tõi tervest Eestist kohale suure 
hulga gümnaasiumi endisi õpilasi.
   Kokkutulnuid tervitasid Otepää Gümnaasiumi 

direktor Aivo Meema, Otepää vallavolikogu esimees 
Aivar Nigol ja Riigikogu liige Meelis Mälberg. Sõna 
võtsid endised õpilased – advokaat Aivar Pilv ja Ida-
Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja 
doktor Toomas Toomsoo. Oma tervitussõnad ütlesid 
ka endine koolidirektor Riina Raja ja endine mate-
maatikaõpetaja Rudo Lilleleht. Saalis viibis ka auväär-
ne 16. lennu (1943) lõpetaja Raimond Kirm.
   Otepää Gümnaasiumi õpetajad pälvisid tunnustuse ka 

B.G. Forseliuse Seltsi poolt. B. G. Forseliuse Selts kuulub 
kolmandasse sektorisse ja on kaastegev avaliku ja äri-
sektori kõrval kodanikeühiskonna ja hariduselu kujun-
damisel eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise nimel. 
Seltsi liikmeskonnas on 39 gümnaasiumi/keskkooli, 2 
kutse(kesk)kooli, 28 põhikooli, 1 algkool. Otepää Güm-
naasium kuulub samuti seltsi liikmeskonda. 
   Seltsi esimees Madis Linnamägi tunnustas Otepää 

Gümnaasiumi õppealajuhatajat Margot Kerest ja eesti 
keele õpetajat Marika Paavot väikese Ignatsi Jaagu 
medaliga haridust edendava töö eest. Otepää Gümnaa-
siumi kauaaegne füüsikaõpetaja Urve Volmer pälvis aga 
suure Ignatsi Jaagu medali elutöö eest.
   Kooli vilistlane Aivar Pilv sõnas, et alati on tore käia 

kooli kokkutulekul. „Aktus jättis väga hea, sõbraliku 
ja positiivse mulje,“ rääkis Aivar Pilv. „Koolimaja on 
muidugi minu ajaga võrreldes kõvasti muutunud – koo-
likeskkond on selline, mis soodustab õppimist. Leian, et 
iga kool ükskõik kus Eestimaa nurgas, oleks õnnelik sel-

liste tingimuste üle.“
   Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhata-

ja doktor Toomas Toomsoo leidis kooli uut almanahhi 
sirvides end oma kooliaega sattunud: „Tundsin ennast 
samamoodi, nagu oleksin taas 12. klassi õpilane. Lugedes 
praeguste õpilaste kirjutatut, oli äratundmisrõõmu palju. 
Mida aeg aedasi, seda rohkem tajun, kui palju see kool 
on mulle andnud. Kui omal ajal lõpetasin ja arstiteadus-
konda õppima läksin, olin oma kursusel ainus, kes oli 
pärit nn maakoolist. Imestamist oli selle üle ikka. Prob-
leeme mul õppimisega pole kunagi olnud, sain kenasti 
hakkama. Tahan tänastele õpilastele öelda, et alati ei pea 
vaatama eliitkooli poole, kui on head õpetajad, siis saab 
igal pool hakkama. Väga head mälestused on mul siiani 
Urve Volmerist ja Maila Värgist. Olen uhke, et olen 
lõpetanud Otepää Keskkooli.“
   Otepää Vallavolikogu esimees Aivar Nigol sõnas, 

et valla hariduselu üheks prioriteediks on kindlasti 
gümnaasiumihariduse säilitamine ja edasiarendami-
ne. „Vaadates Otepää Gümnaasiumi eksamitulemusi, 
mille kohaselt oldi üks parimaid Lõuna-Eestis, leian, et 
gümnaasiumil on väga head eeldused edukalt jätkata,“ 
ütles Aivar Nigol. „Soovin kooliperele jõudu ja jaksu!“
   Kooli kokkutulekul esinesid endised ja praegused 

õpilased, koolibändist välja kasvanud ansambel Les 
3,14, kus laulis näitlejana tuntuks saanud kooli kasvan-
dik Ott Kartau. Esinesid endised õpilased Margit Tali, 
Tõnu Troon, Katrin-Helena Kuslap, Helen Aluvee. 
Õhtut juhtis samuti endine õpilane, vabakutseline näit-
leja Merilin Kirbits. Kõik huvilised said tutvuda uue 
koolialmanahhiga – „Otepää Gümnaasium 105. Viie 
aasta koolikillud“. Õhtu lõppes tantsuga.
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Otepää Gümnaasiumi kooli kokkutulek tõi 
koolimajja palju häid mälestusi

On kirjutatud - kuigi laine meres voogab, 
algust allikast ta mäletab.

Aitäh SULLE, kes sa muutsid 
Otepää kooli kokkutuleku kauniks ja 

meeldejäävaks!

Vilistlane 
(minuga koos tundsid sama tunnet paljud 

kohalolijad)

Selgusid Valgamaa 
aasta õpetajad
4. oktoobril  kutsusid Valga maavanem 
Margus Lepik, Valgamaa Haridustöötajate 
Ametiühingu Liidu esimees Sille Allik ja Val-
gamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis 
Gross kõik Valgamaa haridustöötajad Otepää 
gümnaasiumi, et tähistada õpetajate päeva.
   Valgamaa aasta õpetaja tiitli pälvisid tänavu 
seitse Valgamaa üldhariduskoolide õpetajat.
   Selle tunnustamise eesmärk on tõsta esile 
enim kolleegide, õpilaste ja ka lastevanemate 
poolehoiu võitnud õpetajaid, haridusasutus-
te juhte ja teisi haridustöötajaid. “Hea õpetaja 
on küünal, kes ise põledes valgustab teed 
teistele. Peaasi, et te ise läbi ei põleks“ ütles 
maavanem oma avakõnes.
   Valgamaa aasta õpetajad 2012 on:
Eha Täht – Valga Vene Gümnaasiumi algklas-
side õpetaja,
Eve Tilk – Tõrva Gümnaasiumi klassiõpetaja, 
ajalooõpetaja,
Eevi-Eve Valliste – Tõrva Gümnaasiumi 
klassiõpetaja,
Ülle Kümmel – Otepää Gümnaasiumi geo-
graafiaõpetaja,
Annika Laanpere – Lüllemäe Põhikooli eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja,
Vairi Niinep – Lüllemäe Põhikooli muusi-
kaõpetaja,
Karin Järv – Pühajärve Põhikooli matemaati-
kaõpetaja.

Ülle Kümmel – Otepää 
Gümnaasiumi geo-
graafiaõpetaja tegi eel-
misel õppeaastal väga 
sisukat ja mitmekülgset 
tööd põhikooli uue 
õppekava rakenda-
misel. Õpilased on 

saanud õpetajalt innustust loodusteadusega 
tegelemiseks. Tema õpilased said mitmel 
aastal väga häid tulemusi aineolümpiaadi 
piirkondlikes ja lõppvoorudes. Maris Sala 
saavutas vabariiklikul olümpiaadil kolmanda 
koha.
   Tänavu aitas Ülle Kümmel läbi viia Otepääl 
toimunud üleriigilise geograafiaolümpiaadi 
lõppvooru. 
   Ülle Kümmel esindas Valgamaad Tartus 
üleriigilisel aasta õpetajate vastuvõtul.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
KAJA MÕTS

Avatud uste päev koolis 

Algas see pidulik kokkusaamine pärastlõunal kella 
kolmest. Nagu maja koridori sisseastunu sai oma kutse 
registreerimislauas ette näidatud ja vastavas nimekirjas 
“linnukesega” märgitud, olid õpetajatest ja õpilastest 
vastuvõtjad sealsamas edasist tegevust suunamas. Üld-
tutvustavas kavas oli kirjas, et nimetatud kellaajast on 
võimalus tutvuda kõikide kooli hoonete ja näitustega. 
Aga üllatused olid varutud nii esimestele saabunutele, 
ja nagu hilisemaist muljeist vastu kajas – terveks pikaks 
õhtupoolikuks peaaegu kesköötunnini välja! 
   Esimese üllatuse osaliseks said kõik need, kes 

esimese pooltunni jooksul olid kohale saabunud. Ligi 
poolsada kutsutut, enamikus vanemaealisi õpetajaid 
ja teenistujaid, kellel oli juba omavahelisest kohtumi-
sestki rõõmu, nägid varsti ette astumas direktor Aivo 
Meemat. Edasine kulges käsu korras ja kindlalt aega 
planeerides, nagu koolis ikka. Direktor tervitas kohale-
tulnuid, viitas ühel pool kaetud kohvi-tee-suupistelaua-
le, ja teiselpool – trükivärskele väljaandele “Otepää 
Gümnaasium 105. Viie aasta koolikillud.” “Tulete siia, 
minu juurde ja ütlete selgel häälel, milline seos ja mis 
ajal on teil olnud Otepää kooliga!” kõlas direktori soov. 
Eks siis mindi ja öeldi. Nalja sai ka, nagu tunnis ikka. 
   Teine üllatus oli see, et igaüks sai tulemise eest kingi-

tuseks eespool mainitud trükivärske raamatu.
   Kolmas, neljas ja veel lugematu hulk üllatusi jäi 

igaühel avastada ringkäigus kena noormehe saatel pal-
judesse klassiruumidesse kahes majas ja muusikakooli, 
muuseumi ning kunstikodu ruumidesse.

Meeldejäävaimat pikast õhtupoolikust

Linda Napp,ajalooõpetaja 1949-1983, olnud kuue 
lennu klassijuhataja: “Meeldis väga aktus, oli soe ja 
südamlik. Kõigest varasemast erinev ja uudmoodi oli 
idee, et sellel õhtul esinevad kõik oma kooli vilistlased. 
Need olid ju kõik tuntud ja teada, meie oma inimesed! 
Vilistlaste koor esines Eve Eljandi juhatusel, rahvatant-
sijaid oli üles otsinud ja treeninud Kaire Ojavee, õhtut 
juhtis Merilin Kirbits, Otepäält Viljandi kooli läinud ja 
nüüd juba vabakutselise näitlejana tuntud. Ka kõnele-
jateks oli leitud meie kooli vilistlasi.”
   Ene Kelder, inglise keele õpetaja 1968 - 1989, kahe 

lennu klassijuhataja: “Meeldis, et vilistlased võtsid 
vaevaks sellist kontserti teha. Tore oli seegi, et vanad 
õpetajad said võimaluse omavahel koos olla kooli-

majas, nooremad võisid soovi korral jätkata ööklubis. 
Oma klassi õpilastega kohtumispaika oli esialgu raske 
leida, sest klassiustel olid ainult lendude numbrid, 
mida ma polnud kahjuks mällu jätnud.
   Karin Teder, Otepää perejuuksur, lõpetas 1980. 

a 53. lennus Asta Krevaldi klassis: ”Meid oli Maila 
Värgi klassiga kokku 52 lõpetajat, aga kooli juubeliks 
tuli meie klassist kohale häbematult vähe! Aktus ja 
eriti kontsert oli tore. Noorte raju-rockansambel vist 
ehmatas küll vanemaid vilistlasi ja õpetajaid.”

   Tiiu Sander, tööle tulnud 1968. a, õppealajuhata-
ja, keemiaõpetaja, koos Urve Volmeriga on nad juu-
belitrükises pälvinud õpilastelt Otepää koolimas-
kottide hüüdnime: “Kontsert oli sel korral tõesti 
teistmoodi. Idee andis Eve Eljand, kes sellega just 
ise kõige raskema koorma kanda võttis. Üksnes koo-
rilauljate leidmine ja proovide tegemine oli omaette 
kunsttükk!”

Muljeid kogus AILI MIKS, 
kõnekunsti aluste õpetaja 1981 - 1988

Otepää piirkonna ette-
võtjad ja ürituste korral-
dajad!
Talviste ürituste (sport, kultuur, haridus, 
ettevõtlus, jne) kalenderplaani koostamisel 
ootame sinu abi. 
   Tulge arutlema talviste ürituste teemal 16. 
oktoobril kell 16.00 Otepää vallavolikogu saali 
(III korrus). 
   Sinu mõtted ja ideed on teretulnud!

Otepää Vallavalitsus
SA Otepää Turism
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Otepää Vallavolikogus
27.09.2012
 Kehtestati Otepää vallas Pühajärve külas asuva Sepa kin-

nistudetailplaneering.
 Otsustati mitte algatada Otepää linnas Linnamäe tee 1 

kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine.
 Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse 

Otepää linnas Otepää vallas asuva Munamäe tn 4a, 8, 8a ja 16, 
Lipuväljak 28 katastriüksuste vaheline ala (Munamäe tänav 
T2), sihtotstarbega transpordimaa (007;L); Otepää valla 
munitsipaalomandisse Otepää linnas Otepää vallas asuva 
Munamäe tn 4a, Lipuväljak 28 ja Postipargi katastriüksuste 
vaheline ala (Munamäe tänav T1), sihtotstarbega transpor-
dimaa (007;L); Otepää valla munitsipaalomandisse Otepää 
linnas Otepää vallas asuva Lipuväljak 24, 26, 28 ja Keskväljaku 
katastriüksuste vaheline ala (Lipuväljak T1), sihtotstarbega 
transpordimaa (007;L).
 Kehtestati Otepää valla maamaksumääraks 2,5 % maa 

maksustamishinnast aastas. Kehtestati põllumajandussaa-
duste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishin-
nast aastas.
 Otsustati suunata Otepää valla 2012. aasta II lisaeelarve 

ja eelarve muutmise projekt arvamuste ja ettepanekute saa-
miseks volikogu komisjonidesse. Määrati Otepää valla 2012. 
aasta lisaeelarve ja eelarve muutmise projekti menetlemise 
juhtivaks komisjoniks majandus- ja eelarvekomisjon.
 Kinnitati Otepää valla arengukava 2011 – 2020 täitmise 

aruanne ja arengukava muutmine.
 Kinnitati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2013 

– 2016.
 Otsustati võtta pikaajalist laenu 184 000 eurot. Laenu 

arvelt finantseerida järgmisi investeeringuid: Otepää 
Jäätmejaama rajamine 57 000 eurot, Otepää Tervisekeskuse 
renoveerimine 127 000 eurot.
 Kehtestati Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes 

lapsevanemate poolt tasutavaks osalustasu määraks koolieel-
sete lasteasutuste kulude katmisel 5% Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 18.11.2010 otsuse nr 1-4-69 

„Valgamaa Omavalitsuste Liitu astumine ja esindajate nime-
tamine“ punkti 2.2. ja kehtestati 2.2. järgmises sõnastuses: 
„vallavanem Merlin Müür, tema asendajaks abivallava-
nem Mairo Kangro.“
 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida EELK 

Maarja kogudusega tähtajatu vara tasuta kasutamise leping 
pastoraadi hoone keldri ja esimese korruse ruumide kasu-
tamiseks Eesti Lipu Muuseumi vajadusteks.
 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada 

kergkütteõli ostmiseks riigihange „Pühajärve Põhikooli 
katlamaja kergkütteõli ostmine“ ning sõlmida riigihanke 
edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga hankeleping.
 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada 

elektrienergia ostmiseks riigihange „Otepää Vallavalitsuse 
ja vallavalitsuse hallatavate asutuste elektrienergia ostmine“ 
ning sõlmida riigihanke edukaks tunnistatud pakkumuse 
esitajaga raamleping.
 Lubati anda otsustuskorras MTÜ Eesti Lumeliuglemise 

Liit kasutusse Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2294540 kantud 
kinnistust Linnamäe oru ligikaudu 6 500 m² 
 suurune maa-ala vastavalt asendiplaanile kuni 01. 
veebruarini 2019. a (incl.).

Otepää Vallavalitsuses  

03.10.2012
 Kinnitati Tanklatehnika OÜ taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 14a 
kinnistule elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitus-
projekti koostamiseks.
 Otsustati viia Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallata-

vates asutustes läbi seisuga 01. november 2012. a läbi põhi- ja 
väheväärtuslike vahendite inventuurid.
 Anti Otepää Aedlinna Seltsingule luba korraldada Otepää 

aedlinnas 14. oktoobril 2012. a alates kell 11.00 kuni 14.00 
avalik üritus Aedlinna koduõue laat.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
 Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
 Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 19.09.2012. a korraldus nr 

2-4-507 “Eluruumi üürile andmine“ kehtetuks seoses isiku 
loobumisega eluruumi üürilepingu sõlmimisest ja eluruumi 
elama asumisest.
 Suunati vallavanem Merlin Müür 09.-11. oktoobril 2012. 

a teenistuslähetusse Tallinna seoses osavõtuga Eesti, Soome 
ja Rootsi majandus- ja ettevõtlusõpetajate ühisüritust.
 Otsustati mittealgatada Otepää vallas Otepää linnas 
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. oktoobril.

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

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

O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

SÜNNID

AMETLIK INFO
asuva Lipuväljak 24, 24a, 28, 28a kinnistute ja lähiümbruse 
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hinda-
mine.
 Peeti võimalikuks ühendada registriossa nr 2365440 

kantud kinnistu Kauru 1, registriossa nr 1008040 kantud 
kinnistu Kaurumetsa, registriossa nr 1008040 kantud kin-
nistu Soovere ja registriossa nr 2365540 kantud kinnistu 
Kauru 3 ning moodustada neist Kaurulaane katastriüksus 
vastavalt maaüksuse plaanile. Moodustatava katastriüksuse 
sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.
 Jäeti rahuldamata kolm kooli- ja lasteaiatoidu taotlust, 

kuna kahel juhul polnud isiku elukoht rahvastikuregistri 
andmetel Otepää vallas, ühel juhul pole tegemist määruse 
mõistes vähekindlustatud pere lapsega.
 Määrati kohanimi Otepää valla liikluspinnale Savikoja 

tänav, asukoht Otepää vald Pühajärve küla.
 Kinnitati maakorralduse tulemused ja määrati kindlaks 

Mäe-Oti katastriüksuse ja Ojamäe katastriüksuse vaheline 
piir vastavalt katastriüksuse plaanile. Määrati Mäe-Oti 
katastriüksuse pindalaks 12 912 m², sihtotstarbeks 100% 
maatulundusmaa.
 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist Otepää 

Lasteaiale veeavarii omaosaluse katteks 600 eurot; Otepää 
Kultuurikeskusele päästeameti ettekirjutuse katteks 
1 239 eurot; Otepää Gümnaasiumile raamatu “Otepää 
Gümnaasium 105 viie aasta koolikillud” koostamise eest 
200 eurot.
 Määrati 100-protsendiline kooli- ja lasteaiatoidu toetus 

üheksale vähekindlustatud perede lastele. Määrati 50-prot-
sendiline kooli- ja lasteaiatoidu toetus 27-le vähekindlustatud 
perede lastele.

28.09.2012
 Väljastati kasutusluba Gunnar Roose spordiplatsile 

Otepää vallas Vidrike külas Vildi kinnistul.
 Väljastati KÜ Kannistiku 5&3 ehitusluba Otepää valla 

Pühajärve külas Kannistiku väikekoht 5 maaüksusel ehitise 
(kortermaja) laiendamiseks.
 Kehtestati ajalehe Otepää Teataja reklaami-ja kuulutuste 

hinnakiri.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Lasketiiru ja Antsu 

10/0,4 kV alajaama koos 10kV ja 0,4kV maakaabelliini püsti-
tamiseks Otepää vallas Nüpli külas.
 Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba 

Otepää valla Otepää linnas Kolga tee 28 kinnistule ehitise 
(kontorihoone) ehitise rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kasutusluba Otepää valla Tervisekeskusele 

(välisfassaad, katus, ventilatsiooni- ja küttesüsteem) Otepää 
vallas Otepää linnas Tartu mnt 2 kinnistul.
 Määrati uus lähi-aadress Otepää vallas Kassiratta külas 

senisele Juusa-Lauri katastriüksusele. Uueks lähi-aadressiks 
määrata Raudkassi.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 

228 eurot.
 Kinnitati OÜ Solarcom taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Otepää linnas Tehvandi põik 2 kinnis-
tule.
 Kinnitati huvitatud isiku Endel Paul taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas, Raudsepa külas asuvale 
Turumäe kinnistule üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Kastolatsi külas Veski-Uandi kinnistul 
elektriprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi õpilaskodu teenuse 

maksumuseks 18,00 eurot kuus.
 Kehtestati Otepää Muusikakooli õppetasu määrad ja 

õppetasu maksmise kord.
 Vabastati kõik enne käesoleva korralduse vastuvõtmist 

nimetatud Otepää valla liikmeõigusi teostavad isikud liik-
meõiguste teostamise kohustuse täitmisest sihtasutuse 
Tehvandi Spordikeskus suhtes. Nimetati Merlin Müür ala-
tes 28.09.2012. a Otepää valla liikmeõigusi teostavaks isikuks 
sihtasutuses Tehvandi Spordikeskus.
 Määrati sünnitoetust neljale isikule kogusummas 960 

eurot.
 Keelduti sünnitoetuse teise osa määramisest, kuna isiku 

tegelik elukoht on teises kohalikus omavalitsuses.

19.09.2012
 Tagastati puudutatud isikute Rein Undi ning Katrin 

Luikme ja Peeter Luikme vaided isikutel vaiete esitamise 
õiguse puudumise tõttu.
 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 

19.07.2011 korralduse nr 2-4-332 „Hajaasustuse veeprogrammi 
taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine“ punkt 1.5 ja 
punkt 2 Teet Reedi osas.
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Detailplaneeringu avaliku aru-
telu tulemused
Otepää vallas Märdi külas asuva Niidu kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.09 
– 24.09.2012, avalik arutelu 01.10.2012. Avaliku välja-
paneku ajal ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud 
(Enelin Alter, 7664 820).

Keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 27.09.2012.a istungil otsu-
sega 1-4-59 mittealgatada Otepää linnas Linnamäe tee 1 
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude stratee-
giline hindamine. Detailplaneeringu algataja ja kehtes-
taja on Otepää Vallavolikogu. Planeeritav ala asub Otepää 
linna territooriumil Linnamäe orus. Detailplaneeringuala 
hõlmab Linnamäe tee 1 kinnistut (katastritunnusega 
55601:004:1340), suurusega 1000 m².
   Planeeritava ala lähiümbruses kehtib 09.11.2005.a 
korraldusega nr 2-4-601 kehtestatud Otepää Ajaloo 
Teemapargi detailplaneering. Detailplaneeringu ees-
märk on välja selgitada olemasoleva hoone teenin-
dus-ärihooneks laiendamise võimalused ja täpsustada 
liiklus- ning parkimiskorraldus planeeringualas. 
   Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaole-
vatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega 
olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vaja-
lik. Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud.
   Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää 
Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike 
Teadaannete lehel alates 08.10.2012 (Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664 820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 
35 lg 6.

Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavolikogu kehtestas 27.09.2012.a istungil 

otsusega nr 1-4-58 Otepää vallas Pühajärve külas Sepa 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuala hõl-
mab Sepa kinnistut (katastritunnus 63601:001:0077) 
ja Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 kinnistut 
(katastritunnus 63601:001:0078). Planeeringuala asub 
Otepää looduspargi territooriumil.
   Planeeringu eesmärk on välja selgitada kinnistu jaga-
mise, maa kasutuse sihtotstarbe muutmise ning par-
kimisala, parkimisala teenindava-opereeriva elamu ja 
elamu koos kõrvalhoonetega rajamise võimalikkus. 
Detailplaneeringu kehtestamisega ei kaasne keskkon-
namõjusid. Detailplaneering on kättesaadav tööajal 
Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 03.10.2012.a istungil 
korraldusega 2-4-540 mitte algatada Otepää lin-
nas Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 
28, Lipuväljak 28a kinnistute (katastritunnused 
55601:004:1830; 55601:004:1410; 55601:004:1060; 
55601:004:1160) ja lähiümbruse detailplanee-
ringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine. 
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus. Planeeritav ala asub Otepää linna kes-
kusealal. 
   Planeeringu eesmärk on välja selgitada olemasole-
vate avaliku kasutusega ärihoonete laiendamise või-
malused ja täpsustada liiklus- ja parkimiskorraldus 
piirkonnas. Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust 
ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava 
tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algata-
mine ei ole vajalik. Keskkonnaametiga on otsus koos-
kõlastatud. Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda 
Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning 
Ametlike Teadaannete lehel alates 05.10.2012 (Enelin 
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664 820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 
35 lg 6.

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavolikogu kehtestas 27. sep-
tembri istungil lastevanemate osalustasu 
määra koolieelsete lasteasutuste kulude 

katmisel.
   Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele 

toimub lasteasutuse rahastamine vallaeelarve 
vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast. 
Seaduse kohaselt ei või vanemate poolt kaetav 
osa ühe lapse kohta ületada 20% Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
   Otepää Vallavolikogu 25.01.2007 a määruse-

ga nr 1-6-1 kehtestati koolieelsetes lasteasutus-
tes lapsevanemate poolt tasutavaks osalustasu 
määraks koolieelsete lasteasutuste kulude kat-
misel 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 

palga alammäärast lapse kohta kuus ehk tänase 
seisuga 11,60 eurot kuus.
   Vahepealse kuue aasta jooksul on suure-

nenud elukallidus ja tarbijahinnaindeks kii-
remini kui 4% tõusust saadav tulu. Alates 1. 
jaanuarist 2013 on Otepää vallas koolieelsete 
lasteasutuste kohatasu 5% Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud palga alammäärast, ehk 14,50 
eurot. Saadav summa suunatakse laste õppe-
kasvatuslikuks tegevuseks.
   Otepää valla lasteaia kohatasu maks on 

üks vabariigi madalamaid, võrdluseks toome 
näiteks Valga linna, kus kohatasu on 15 eurot, 
Elvas on see 20 eurot, Võrus 20,30 eurot.
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Muudeti lasteaia kohatasu määra

27. septembri volikogu istungil kehtestati uued 
maamaksumäärad. Uue maamaksumääruse 
kohaselt vabastatakse järgmisel aastal maamak-
sust pensionärid, kelle omandis on tiheasustu-
sega alal asuvad kuni 1500-ruutmeetrised ela-
mukrundid.
   Maamaksu tasumisest vabastamisel on tin-

gimuseks, et sellel maal asuvas hoones on isiku 
elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha andmetele.
   Ka muudeti senist põllumajandussaaduste 

tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loo-
dusliku rohumaa maamaksumäära, mis oli 1,5% 
maa maksustamishinnast aastas ning üldist 
maamaksumäära, mis seni oli 2,3%. Alates 
1.jaanuarist 2013 on üldine maksumäär 2,5% 
ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel 
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maa-
maksumäär 2,0%.
   Tuletame aga meelde, et alates 1. jaanuarist 

2013 hakkab kehtima uus maamaksu seadus. 
Selle kohaselt on maamaksu tasumisest vabas-
tatud maa omanik või maakasutaja tema kasu-
tuses oleva elamumaa või maatulundusmaa 
õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, 
alevis või alevikus, samuti üldplaneeringuga 
kohaliku omavalitsuse või maakonnaplanee-
ringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks 

määratud alal kuni 1500 m² ja mujal kuni 2 
hektaril. Tingimuseks on, et sellel maal asuvas 
hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikure-
gistrisse kantud elukoha andmetele.
   Maamaksu tasumisest on seaduse järgi vabas-

tatud ka hooneühistu liikmed, kes selles hoones 
rahvastikuregistri andmetel elavad. Hooneühis-
tu kasutatav maa vabastatakse samas määras, 
tiheasustusega alal vastavalt 0,15 hektaril ja 
mujal kahel hektaril, jaotatuna proportsionaal-
selt ühistuliikmete vahel.
   Lisaks juhime Otepää valla maaomanike 

tähelepanu sellele, et vastavalt Maamaksuse-
aduse § 4 ei maksta maamaksu kaitsealade loo-
dusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning 
püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt. Loo-
duskaitseseaduses sätestatud piiranguvööndi 
maalt makstakse sätestatud maamaksu 50% 
maamaksumäärast.
   Täiendava maamaksust maksuvabastuse and-

miseks avalduste esitamise tähtaeg on 31. det-
sember 2012, avaldused tuleb esitada Otepää 
Vallavalitsusse.
   Täiendav info: Vello Vou, maa- ja ehituspet-

sialist, 766 4822.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
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Muudatustest maamaksu määrades
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

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

Otepää Muusikakooli 
AVALIK ÕPILASKONTSERT 

toimub 12. oktoobril kell 18.00 muusika-

kooli saalis.

Otepää otsib jõulukuuske
Otepää vald otsib jõulu-
kuuske, mis kaunistaks 
jõulude ja uue aasta saa-
bumisel talvepealinna 
keskväljakut ning pakuks 
silmarõõmu kogu talvea-
ja jooksul.
   Väärika jõulupuu 

pikkus ei tohiks ületada 
17 meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga 
kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas.
   Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta 

kuni 20. novembrini telefonidel 766 4810; 5303 
3035 (Mairo Kangro)

Otepää hooldekodu 
tähistas sünnipäeva

SA Otepää Tervisekeskusele kuuluval Otepää 
hooldekodul täitub 7. oktoobril 10 aastat tegut-
semise algusest.
   Otepää linna piiril, looduskaunis kohas 

asuvas hooldekodus on kokku 23 voodikoh-
ta. Eakad saavad elada 1-3kohalistes tubades, 
olemas on oma köök, samuti saab kasutada 
dušši ja sauna. Hooldekodu kohamaksumus on 
500 eurot kuus.
   Hetkel on käimas Otepää hooldekodu katuse 

renoveerimistööd, vana katusekate vahetatak-
se kiviprofiiliga teraskatuse vastu, otsaseinad 
soojustatakse. Need renoveerimised hoiavad 
hoone külmal ajal soojana ning seega muutub 
hooldekodu ka energiasäästlikumaks.
   Remonditöödeks kulub 33 745, 49 eurot, 

millest EAS rahastab 29 704 eurot. Täismaksu-
musest puudu jääva summa tasub Otepää vald. 
Hooldekodu katust ehitab ja soojustuse teeb 
OÜ Elektrikeskus.
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12. oktoobril kell 19.00 Kultuurikeskuses peotantsukursus 
algajatele. Juhendab Veiko Ratas. Info:765 5212

12. oktoobril kell 20.00 Kultuurikeskuses tantsusalong. 
Tantsuks mängib ansambel M & K Duo. Õhtu tantsuks on 
aeglane valss. Pilet 5 €. Info: 765 5212

19. oktoobril kell 19.00  Kultuurikeskuses operetiõhtu Imre 
Kalman 130. Muusika läbi pisarate. Esinevad: Margit Saulep 
(sopran), Triin Ella (metsosopran), Jaak Jõekallas (tenor), Rene 
Soom (bariton) / Sakas Olari Viikholm, klaveril Ülla Millistfer. 
Pilet 5/7 € (sooduspilet õpilastele). Info: 765 5212

20. oktoobril kell 15.00 Kultuurikeskuses kontsert-päras-
tlõuna „Meenutades helilooja Kustas Kikerpuud“.  Esinevad 
Laura Danilas, naisansambel Ex more Elvast, naisansambel 
Relami. Pilet 2 €. Info: 765 5212

23. oktoobril kell 18.00 Kultuurikeskuse koorisaalis kudumi-
se jätkukursus. Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: 527 6551 Mari 
Mõttus

28. oktoobril kell 10.00 Kultuurikeskuses käsitööring. Info: 
5332 6679 Riita Aader

29. novembril kell 19.00 Kultuurikeskuses Endla Teatri 
etendus „EESTI MEES JA TEMA POEG“. Pilet 8/10 €. Piletid 
müügil Otepää Tursimiinfokeskuses ja kultuurikeskuses. Info: 
765 5212, 5804 3215

12. oktoobril kell 10.00 Tehvandi. Otepää Matkade lõpeta-
mine. Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785

20. oktoobril kell 9.30 Otepää petangi väljak (Hurda 
tn.). K.Tigase mälestusturniir petangis segatriodele. Tõnu 
Ainsoo, 5233299

21. oktoobril kell 12.00-13.30  Apteekrimägi. Otepää 
orienteerumiskolmapäevakute lõpetamine ja lahtine 
võistlus. Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

28. oktoobril  Tehvandi. Otepää valla MV rattakrossis. 
Otepää vald, Martin Teder, 5624 2785

5. oktoobril tähistas Otepää noorte tantsutrupp 
FeelingGood Otepää Kultuurikeskuses oma 
tegutsemise teist aastapäeva. Kuigi tantsitud on 
kõigest kaks aastat, on tantsutrupil ette näidata 
palju esinemisi ja üksjagu tunnustusi.
   Tantsutrupi looja ning kunstiline juht, Otepää 

Avatud Noortekeskuse juhataja Kadri Orav 
sõnas, et idee luua Otepääle tantsutrupp sündis 
noorte soovist tantsida. Alustas 10 huvilist, tän-
aseks on liikmete arv kasvanud üle 30ne.
   Tantsustiilidest harrastatakse show/hip-hoppi, 

girly hip-hoppi, samuti on tehtud moderntant-
su. FeelingGood katsetab pidevalt uusi stiile, et 
oleks huvitavam.
   Esinemisi on tantsutrupil olnud palju, seda 

Otepääl, Valgas, Sangastes, Türil jne. Kevadel 
sai FeelingGood maakondlkul PlayBackShowl 
auväärse 3. koha. Osa võeti ka Koolitants 2012 
võistlustest, kus edasipääsu ei saadud, ent 
pälviti palju tähelepanu meedias.
   FeeligGoodi on tunnustatud kõikjal, kus 

esinemas käidud, trupi liikmetele annab see 
palju innustust. „Kahe aastaga oleme teinud 
hüppelise arengu, kuid on olnud ka tagasilan-
gusi. Oleme kasvanud kindlasti tugevamaks ja 
võtnud endale väljakutseid, millega oleme kül-
laltki hästi hakkama saanud,“ ütles Kadri Orav. 
„Võime enda kohta öelda, et vähese ajaga on 
toimunud suur areng ja väljakutsetele käega 
pole löödud. Pole meid heidutanud vihmane 

Otepää Muusikakooli 
õppetasu määrad
Otepää Vallavalitsuse 28.09.2012 korralduse-
ga nr 2-4-529 kehtestati Otepää Muusikakooli 
õppetasu määrad ja õppetasu maksmise kord 
alates 1. jaanuarist 2013.

1. Kehtestada Otepää Muusikakooli õppeku-
lude osaliseks katmiseks õppetasu suuruseks 
ühe õpilase kohta kuus:
   1.1. põhiõpe 17,60 eurot;
   1.2. põhiõpe orkestripillidele (puhkpillid) 

12,30 eurot;
   1.3. Üldõpe 12,30 eurot.
(Täiendavat individuaalset instrumendi lisa-

tundi soovijatele (lapsevanema avalduse põhjal 
ja muusikakooli õppenõukogu heakskiidul) 
17,60 eurot);
   1.4 Huviõpe 12,30 eurot.
1.5 Muusikaline eelkool
   1.5.1. Muusikalise eelkooli rühmatund (1 

tund nädalas) 7,00 eurot;
   1.5.2. Muusikalise eelkooli rühmatund ja 0,5 

tundi pilliõpetust nädalas 12,30 eurot;
   1.5.3. Muusikalise eelkooli rühmatund ja 1 

tund pilliõpetust nädalas 17,60 eurot;
   1.6. Täiskasvanute instrumendiõpetus (1 tund 

nädalas) 8,00 eurot.

Kehtestada Otepää Muusikakooli pillirendi 
tasuks 2,10 eurot kuus v.a. plokkflööt, kus ren-
ditasu on 1,05 eurot kuus ning Otepää Muusi-
kakooli nimekirjas mitte olevad kasutajad, kus 
renditasu on 3,50 eurot kuus.

ilm, lumine esinemispaik ega ruumipuudus.“
   Tulevikuplaanidest rääkides on FeelingGoo-

dil ideid palju, eeskätt soovitakse treeningutega 
lihvida esinemistehnikat, parandada üldist taset 
ning esineda ka väljaspool Valga maakonda. 
Eesmärgiks on minna võistlema nii duodena 
kui ka grupina. Üheks suuremaks unistuseks 
on võistelda välismaal mõnel festivalil.
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Otepää noorte tantsutrupp Feeling-
Good sai kaheaastaseks

FeelingGood esinemas Otepää käsitöö-
laadal 5. augustil 2012. 

Karin Järv asus 
Pühajärve Põ-
hikooli tööle 

1987. aastal. Esimes-
tel koolis oldud aas-
tatel nägi ta koolie-
lu õppealajuhataja 
ja direktori kohuseid 
täites. Praegu töötab 
Karin matemaati-
kaõpetajana. Ta on 

võimekas õpetaja ja oma aine väga hea valda-
ja. Tema juhendatud õpilased on edukalt esi-
nenud matemaatikaolümpiaadidel ja prangli-
mise võistlustel. Karin korraldab pranglimise 
võistlusi Valgamaal. 
   Pühajärve Põhikool on e-arenguvestlus-

te läbiviimise pilootkool ja selle tegevuse eest 
vastutab õpetaja Karin. Ta on koolis e-aren-
guvestluste eestvedaja ning näitab ise igati 
eeskuju. Karin  on ka e-kooli administraator 
ning eestvedaja Tiigrihüppe koolituste läbivii-
misel koolis. Arvutitundmises võib Karinit tuua 
kõikidele teistele eeskujuks. Hea nõuga aitab 
ta alati teisigi. 
   Karin on aktiivne ja ettevõtlik õpetaja. Ta 

julgeb ja tahab võtta vastutust ning ei löö 
kunagi käega, vaid püüab alati igale probleemi-

le lahenduse leida. Ta on väga uuendusmeelne 
ja tema uued ideed leiavad rakenduse õppe-
töös. 
   Karin on oma õpilastest hooliv õpetaja. 

Kooli vilistlased meenutavad, kuidas ta aitas 
neid matemaatikas järele isegi puhkepäevadel. 
Lastel pidid võileivad kaasas olema ja nii see 
õppimine õpetaja Karini käe all käis. 
   Karin on ka klassijuhataja ja käesoleval õppe-

aastal on tema juhendada 9. klass. Õpilased 
hindavad teda kui arvutit väga hästi tundvat, 
abivalmis ja järjekindlat õpetajat. Nad teavad, 
et kõik tööd peavad alati tehtud saama. 
    Karini päevad ei piirdu ainult koolitööga, 

vaid ta leiab aega ka oma hobidega tegelemi-
seks. Nendeks on fotograafia ning sulgpalli-
mäng. Sulgpallivõistlustelt on ta koju toonud 
päris kõrgeid kohti. 
   Enesetäiendamist peab Karin väga oluliseks. 

2009. aastal pärjati ta aasta õppija tiitliga. Eriti 
tunneb ta huvi inglise keele õppimise vastu. 
   Kolleegidele on Karin hea kaaslane. Ta on 

alati rõõmsameelne ja optimistlik ning lööb 
aktiivselt kaasa õpetajate ühisüritustel. 
   Õnnitleme õpetaja Karinit Valgamaa aasta 

õpetaja tiitli saamise puhul! 

Pühajärve Põhikooli kollektiiv

Valgamaa aasta õpetaja Karin Järv

5. oktoobril toimus meil õpetajate päev. Päev 
algas aktusega, kus uus direktor Rivo võttis 
sõna ning selle päeva 9. klassi õpilased olid ette 
valmistanud laulu. Meil oli valminud film „Lap-
sesuu ei valeta“, kus õpilased rääkisid, mida 
nad  õpetajatest arvavad. Õpetajad ei võtnud 
seda tõsiselt, vaid naljaga, mis oligi filmi mõte. 
Järgnes tavaline koolipäev. 
   Õpetajatel oli oodatust raskem tundides 

hakkama saada. Tuli palju seletuskirju. Õpi-
lased, kes käitusid tunnis hästi, said osa ka õpe-
tajate toa rõõmudest. Seletuskirja kirjutajad 
taipasid, et kui teha pahandusi, saavad nad nii 
õpetajate tuppa ning siis seal süüa. Vahetundi-

de ajal oli õpetajate tuba täis õpilasi, kes tahtsid 
seletuskirju kirjutada. Väga palju rahvast ootas 
järjekorras ukse taga. Kui hiljem lugesime sele-
tuskirju, jäi paljudel juhtudel arusaamatuks, 
miks õpilased pidid seletuskirju kirjutama: nad 
ei olnudki midagi teinud!
   Õpetajatele kõige raskemaks klassiks osutus 

seitsmes klass, kes otsustas  õpetajate korraldusi 
eirata, kuid tänu neile said uued õpetajad end 
proovile panna. 
   Kuna see ongi rohkem naljapäev, siis said 

kõik õpilased oma pahandused andeks. 

MARIKA ALMAR ja KETRYN ÕUN

Õpetajate päev Pühajärve Põhikoolis

Spordipäev TERVE ISA

3. novembril kella 13.00-16.00ni
Otepää spordihoones.

Kell 13.00 esinevad volikogu esimees Aivar Nigol, Otepää 
tervisekeskuse juhataja Marika Tirmaste ja sporditöö 

spetsialist Martin Teder. Dr Aive Kalinina annab ülevaate 
tervisetesti võimalustest ning üldinfot treeningust. 
Treening 14.00-15.00-ni, pärast teeningut vajadusel 

testimine ja nõustamine jätkub.

Peotantsukursus algajatele
Üks kord kuus toimub Otepää Kultuurikeskuses peotantsukur-
sus algajatele Veiko Ratase juhendamisel.
   Kursus algab 1 tund enne tavapärast tantsusalongi. Tund 
maksab kursuslastele 6 €  (hind sisaldab pääset samal õhtul 
kell 20.00 algavale tantsuõhtule).
   Tantsupartneri võib leida ka kursusel, seetõttu on oodatud ka 
üksinda tulijad!

Oktoobrikuu tantsukursus toimub 12. oktoobril 
algusega kell 19.00.

Info: 765 5212

Lõppesid Otepää discgolfi 
päevakud
Sel kevadel alguse saanud discgolfi neljapäevakud on läbi. 
Kokku toimus maist oktoobrini 17 päevakut, millest võttis osa 
35 erinevat inimest. Keskmiselt osales igal etapil 10 mängijat, 
kellest suurema osa moodustasid kohalikud huvilised. Kuid 
osalema tuldi ka Tartust ja mujalt lähipiirkonnast. Mängimas 
käis nii täiesti algajaid kui ka Eesti paremikku kuuluvaid disc-
golfareid. Võistlejate paremusjärjestus selgitati kuude lõikes 
ning nendeks osutusid:
Mai – I Tauno Tõld, II Karl Müürsepp, III Ivo Aamer.
Juuni – I Tauno Tõld, II Ivo Aamer, III Tanel Ojaste.
August – I Tauno Tõld, II Tanel Ojaste, III Sander Lember.
September – I Tauno Tõld, II Tanel Ojaste, III Mihkel Toom.
   Suur tänu Tehvandi spordikeskusele, kes võimaldas päeva-
kute läbiviimise ja Tauno Tõllale, kes oli võistluste eestvedaja 
ja korraldaja!

Sporditöö spetsialist Martin Teder

Otepää Matkad 2012 
lõpuüritus 
Head matkahuvilised, olete oodatud pühapäe-
val, 14. oktoobril kella 10.00ks Tehvandi kohvi-
kusse matkahooaja lõpetamisele. 
   Alustame võistkondliku viktoriiniga teemal 

„Otepää Matkad 2012“. Seejärel ootab teid ca 
45minutiline „uuriv matk“ Tehvandi ümbruses. 
Pärast matkamist jätkame Tehvandi kohvikus. 
Teatame viktoriini tulemused ning loosime 
kõikide hooaja lõpetamisele tulnud matkajate 
vahel auhindu. Loosist osa saamiseks on vaja 
kaasa võtta matkapäevik! 
   Kohtumiseni, Martin Teder, 5624 2785.

Traditsiooniline talvepealinna turg toimub 
Otepää keskväljakul 21. detsembril.
   Ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad 

käsitööd, kingitusi kingikotti ja jõulukaunistusi. 
Samuti on oodatud talupidajad mee-, kurgi- ja 
kapsatünnide, kartulite, õunte ning lihaga. 
   Perenaised, tulge pakkuma hõrke küpsetisi, 

lõhnavat leiba ja kodust verivorsti ning teed!
   Kauplemiseks palume registreeruda tele-

fonil 5332 6679 (Riita Aader), kohtade arv on 
piiratud. 
   Korraldab Otepää Naisselts.

Hea ettevõtja, talveturg 
ootab!
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Palupera Vallavolikogus

9. 10. 2012 
 Kinnitati Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 

2013-2016.
 Toimus Palupera valla uue põhimääruse I luge-

mine.
 Anti arvamus Palupera kruusamaardla Kasemäe 

mäeeraldise korrastamistingimuste koostamiseks.
 Vastati lisa Keskkonnaameti seisukohale meie eelne-

vale arvamusele (maavara kaevandamisloa andmisest 
Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääris Aktsiaseltsile 
KIIRKANDUR). Arendajaga eelkokkuleppe sõlmimise järg-
selt asendada eelnevas arvamuses nõue detailplaneerin-
gule väljaveotee (KMH aruandest nr 1 variant, mis läbib 
kinnistuid Sapi-Miti-Kasemäe-Palupera karjäär) osas 
notariaalsete servituutlepingute sõlmimise nõudega.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu otsus 

nr 1-1/8 (21.03.2012) „Allika puhkeala maa-ala munit-
sipaalomandisse taotlemine Vabariigi Valitsuselt“. 
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera val-
las Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 18039 m², 
nimetusega Allika puhkeala Valga Maavalitsuselt. Maa 
on vajalik valla seaduses sätestatud ülesannete täitmi-
seks: tagada võimalused kasutada Hellenurme paisjärve 
juurdepääsutee kaudu avalikult kasutatavat Hellenurme 
paisjärve. Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust ja 
Palupera vallavalitsuse määratust on maa-alal 40% tran-
spordimaa ja 60% sotsiaalmaa, alaliik üldkasutatav maa. 
Ehitis – Hellenurme paisjärve juurdepääsutee rajati 2007 
aastal paisjärve saneerimistööde käigus ja on kantud 
Teederegistrisse nr 5820073 nimetusega Hellenurme 
paisjärve juurdepääsutee.
 Tehti muudatusi Palupera valla 2012. aasta eelarves 

– vähendati tulusid 5000 euro võrra (kinnisvara, Väike-
Päeva müük); kinnitati Palupera põhikooli eelarvesisene 
muudatus; suunati reservfondi muusikakoolide tegevus-
kuludest 570 eurot; reservfondist eraldati 995 eurot Nõuni 
kultuurimaja saali põranda lihvimis-õlitamistööde kat-
teks, 34,80 eurot ühe valla noore osalemiseks Lahedal 
koolipäeval, 180 eurot sotsiaalkorterite haldamiseks ja 
4128 eurot Hellenurme Jõe tänava joogiveetorustiku 
remonttöödeks. 
 Leiti, et ettepanek koostööks Poola Vabariigi 

Legionowo vallaga on vastuvõtmist väärt.
 Anti Eesti Keskkonnateenused AS-le Palupera vallas 

korraldatud jäätmeveo õigus ajavahemikuks 1. jaanuar 
2013. a - 31. detsember 2017. a. Kiideti heaks jäätmeveo 
kontsessiooni andmise leping ja volitati vallavanem 
Terje Korsś i sõlmima Eesti Keskkonnateenused AS-ga 
Valgamaal korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmise 
leping.

Palupera Vallavalitsuses
5.10.2012
 Anti üks matusetoetus 130 eurot ja üks sünnitoetus 

130 eurot.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korral-

datud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 15.10.12 
– 15.04.13.
 Tunnistati vastavaks ja edukaks hankele „Võsa“ laeku-

nud FIE Tõnu Kukk pakkumus summas 187 eurot käibe-
maksuta.

4

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

TEADAANNE

Hei, Palupera valla 
külade spordisõbrad!

Kutsume külade jalgpallivõistkondi 
13. oktoobril kell 10.00 

Palupera staadionile 

4. Palupera külade turniirile
Pane oma või naaberkülaga kokku võistkond ja 

tule mängima!

Info: tel. 5139 071

LINE-tantsu algajate rühm 
alustab tööd 

Hellenurme maakultuurimajas 
12. oktoobril kell 19.00.

Line-tants on jõukohale kõigile olenemata soost 
ja vanusest.

Info: tel. 5662 2044, Elsa.

Ilmunud on Palupera 
piirkonna kalender-atlas 
2013, mis sisaldab Palu-
pera piirkonna (Palu-
pera, Astuvere, Atra ja 
Miti) piirkonna kaarte 
läbi aegade. Atlase 
valmimist toetas EAS 
Kohaliku Omaalgatuse 
Programm ja Palupera 
vald.
   

Pühapäeval, 14. oktoobril kell 13.00 Palupera 
Pritsikuuris ja kolmapäeval, 17. oktoobril kell 
18.00 Nõuni raamatukogus toimub kalender-atlase 
tutvustus ja ühtlasi koduloo-uurimise lühikoolitus 
huvilistele. Kõikidel soovijatel on võimalik endale 
saada tasuta kalender-atlas.
   Paluperas toimub samas ka projekti “Palupera val-
la jätkusuutlikkuse tagamine” raames meistrituba 
lastele, mille toetajaks on Eesti Noorsootöö keskus. 
Väiksed saavad meisterdada ja suured tutvustust ja 
koolitust kuulata.

Info: Evelyn Uuemaa (tel. 5227 830) ja 
Deivi Sarapson (tel. 5666 5643).

SÜNNID
Villem Valder 25. septembril

Meie koolis tähistatakse õpetajate päeva igal 
aastal, nii oli ka seekord. Juba hommikul 
kooli minnes oli kõik natuke teistmoodi. 

Hoopis teine tunne oli tunda ennast kas õpetaja või 
direktorina. 
   Kohe esimese tunni ajal kogunesid õpetajad koos 

9. klassiga. Meie esindaja pidas kõne, milles tänati 
õpetajaid ja kooli direktorit. Õpetajate päevaga 
seoses valiti ka lemmikõpetaja, kelleks sel õppeaas-
tal osutus algklasside õpetaja Relika Kalbus.
   Direktor tänas kooli staažikamaid töötajaid ja 

luges meile veel viimased sõnad peale, sest õpe-
tajad sõitsid õppepäevale Äksi Jääajakeskusesse. 
Enne äraminekut jõuti veel süüa, lahendada 9. 
klassi koostatud viktoriin ja teha laululahing. See 
toimus nii, et näidati üks sõna ja võistkond, kes esi-
mesena selle sõnaga laulu laulis, sai punkti. 

   Õpetajatel oligi aeg ära minna. Koolimaja küll 
ainult õpilaste päralt ei jäänud, täiskasvanutest olid 
majas hoolekogu liikmed. 9. klassi õpilased andsid 
tunde ja tegid õpilastele palju krutskeid. Paljud õpi-
lased olid vist õpetajate päeva pärast väga hakka-
mist täis, sest  olid nõus aitama ükskõik mida teha, 
kui ainult keegi „õpetajatest“ kommi annaks.
   Päev möödus huvitavalt ja meile kindlasti koge-

muse võrra rikkamana, sest see oli 9. klassi õpilaste-
le uus ja vahva kogemus.   
   Tänan hoolekogu liikmeid Terje Korssi, Merike 

Tervet, Maia Sarapsoni ja Evelyn Uuemaad appi 
tulemise eest!

ARTUR LÕHMUS, Palupera põhikooli direktor 
5. oktoobril 2012. aastal

Palupera põhikool tähistas 
õpetajate päeva

Palupera piirkonna 
kalender-atlase tutvustus 
ja koduloo uurimise koolitus 

Olete kutsutud 

reedel, 26. oktoobril 
algusega 

kell 19.30 Nõuni kultuurimajja 
nautima Tsirguliina näitetrupi etendust 

„OH SEDA ELU“. 
Autor Margus Oopkaup. Lavastaja ja laulu-

tekstide autor Anne Vanatoa. 

Pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro.

vaks osutus kääritusvaatide otsas Tartu Supilinna 
nautimine.
   Järgnes Tartu Raekoja platsile püsti pandud tead-

uskuplite külastus. Teaduskuplites saime jälgida 
töötubade tegevusi. Tänavune Teadlaste Öö Festi-
val keskendus üldjoontes maailmalõpu temaatikale. 
Seetõttu vaatasime teadusteatri etendust „Kuklist 
kakani“. See polnud küll otseselt maailmalõpuga 
seotud, kuid millegi lõpuga ikkagi. Meile tekitas 
elevust seegi, et meie kooli 6. klassi õpilane Argo 
sai etenduses peensoole pikkust demonstreerida. 
Kuidas ta seda tegi, võib Argo enda käest küsida.
   Oli tore sügisene teaduspäev kauni ilma ja ini-

mestega. 
ARVET SILK, õpetaja

Teadlaste Öö on Euroopa Komisjoni initsiatii-
vil ellu kutsutud teadust populariseeriv üri-
tuste sari. Käesoleva aasta septembri lõpus 

toimus Eestis juba seitsmes Teadlaste Öö. Tõsi, öö 
raamidest ja Tartustki on üritused ammugi välja pu-
genud, nii toimus tänavugi ligi 300 ettevõtmist üle 
kogu Eesti. 
   Palupera Põhikooli 6. - 9. klasside õpilased osa-

lesid 27. septembri pärastlõunal Teadlaste Öö Fes-
tivali 2012 üritustel Tartus. Alustasime Tartu Õlle-
tehase muuseumi külastusega, millele järgnes A 
Le Coq alkoholivabade toodete degusteerimine. 
Et teadusöö raamesse jäävad ka laboratooriumide 
külastused, saime meiegi näha tootmisega seotud 
nii sise- kui välisruume. Uhkeimaks ja kõdi tekita-

Käisime Teadlaste Öö Festivalil

Pühapäeval, 30. Septembril, umbes kella 
üheksa paiku, hakati Nõuni kultuurimajja 
tooma jupphaaval piljardilauda. Töömees 

mässas laua ehitamisega lausa neli tundi, mille joo-
ksul väiksed uudishimulikud silmad seda uudista-
mas said käia. 
   Kui piljardilaud lõpuks püsti sai, demonstree-

ris töömees meile tehtud töö kvaliteeti ning luges 
sõnad peale, kuidas laua juures tuleks käituda. 

Avalöögi lõi Pille koos Geiri abiga. Õhtu jooksul 
mängisime mitu matshi piljardit ning katsetasime 
ka erinevaid trikke. 
   Piljardilaud soetati noorteprojekti “Palupera 

valla noorte koostöö suurendamine“ raames, rahas-
tajateks LEADER-programm ja Palupera vald ning 
paigaldaja oli Osaühing Piljard ja Varustus.

Noortevolikogu liige RAUNO UMBORG

Ka Nõunis saab nüüd piljardit mängida

16. oktoobril Palupera põhikoolis

LAHTISTE USTE PÄEV 
LAPSEVANEMATELE.

Ootame kõiki vanemaid 
oma laste 

tunde külastama!

Hellenurme Noortekeskuse projekti 
”Palupera valla jätkusuutlikkuse 
tagamine” raames toimuvad veel 
mõned sündmused.

14. oktoobril kell 13.00 Meistrituba Palupera 
Pritsikuuris, samuti toimub samal ajal Palupera 
piirkonna atlas-kalendri tutvustus ja koduloo 
uurimise koolitus.
16. oktoobril saab vaadata Palupera valla noorte 
meisterdusi Palupera Põhikoolis.
25. oktoobril kella 15.00-19.00 on näitus Helle-
nurme Noortekeskuses.
26. oktoobril toimub näitus Nõuni Kultuurima-
jas.

Lisainfo: Deivi Sarapson, 
deivi.sarapson@gmail.com, 5666 5643.

esmaspäeval kell 19  AEROOBIKA,
kolmapäeval  kell 17  TANTSURÜHM  
     „Pääsusilmad“,
neljapäeval kell 10.30 NAISANSAMBEL
     „Lõbusad lesed“,
  kell 17  LASTE LAULUANSAMBEL,
  kell 19  LINE TANTSU RÜHM 
     „Oikuimaru“.

Ootame meiega koos laulu- ja tantsulustist 
osa saama ka uusi liikmeid! 

Info: 5346 5648, MARIKA

NÕUNI KULTUURIMAJAS 
TEGUTSEVAD RINGID:

PALUPERA VALLA 
SEGAKOOR 

OOTAB LAULMA

Eesmärgiga osaleda 2014. a üld-
laulu- ja tantsupeol tehti sel sügisel 

algust taastada vallas 
laulutraditsioon. 

   Laulmas käiakse koos 
kolmapäeviti kell 19.00 Palupera 
koolimajas. Eriti oodatakse mehi!

   Info: 5664 0264, Maia ja
 5139 071, Kalev.
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Puka Vallavolikogus 
28. septembril 
 Puka Vallavolikogu 28.09.2012 otsusega nr 18 algatati 

Puka aleviku Alliku tn 11 kinnistu detailplaneering, 
mille eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks ning 
määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. 
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel 
Puka Vallavalitsuses.  

Jaanuarist 2013 on Puka vallas maamaksust on vabas-
tatud
 maa omanik, 
 maa kasutaja, kui maakasutus ei ole maareformi 

seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud,
 hoonestaja või kasutusvaldaja maa koormamisel hoo-

nestusõiguse või kasutusvaldusega,
 riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni 

saaja,
 represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik 

okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse 
mõistes, 

tema omandis või kasutuses olevalt elamumaa või maa-
tulundusmaa õuemaa kõlviku osas 0,10 ha ulatuses, kui 
sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vas-
tavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 
(Täpsem info maamaksudega seotud küsimustes valla-
valitsuses, 76 69415, Marika Uibo).

 Kinnitati Puka valla 2012. aasta lisaeelarve. Selle 
koostamise põhjuseks oli täiendavate tulude arvelevõt-
mine ja suunamine kulukontodele ning tulude suuren-
damine tulumaksu ülelaekumise arvelt. Tulumaksust 
ülelaekuv tulu suunati kulude poolel peamiselt hoonete 
küttekuludeks ja investeeringute teostamisel vajalikuks 
omafinantseerimiseks.
 Kinnitati Puka valla  eelarvestrateegia aastateks 

2012-2016.

Puka Vallavalitsuses 
septembris ja oktoobris
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks 

Aakre külas Jõekopra maaüksus 8357 m2.
 Suurendati Puka Lasteaia Põngerjate liitrühmas laste 

arvu kahe lapse võrra.
 Kuulutati välja lihtmenetlusega hange Puka valla teede 

remontimiseks ning peale hanketulemuste selgumist 
kinnitati tööde teostajad: 
 Kagu Teede AS pakkumine kruusakattega teede ja 

tänavate profileerimine, profiili parandamine loodus-
liku kruusaga ja kulumiskihi taastamine purustatud 
kruusaga h=7 cm alljärgnevatel teedel: Tinni –Tsoru tee, 
reg nr 6080018, pikkus 800 m; Kuigatsi Kõrepi tee, reg 
nr 6080030, pikkus 2690 m, Pargi tänav, reg nr 6080114, 
pikkus 508 m summas 27556,2, kusjuures Kuigatsi Kõrepi 
tee osas teostatakse tööd mitte täielikult vaid osaliselt 
teostades kraavide puhastamise ja truubi remondi ja 
aukude täitmise kruusaga.
 Elva Kommunaal Grupp OÜ teostada kahekordne 

pindamine alljärgnevatel teedel Alliku tänav täielikult; 
Kooli tänav osaliselt ( 145 m algusest ja 360 m lõpust), 
Ääre tn osaliselt 354 m, Lasteaia parkla  (ca 80 m²) ning 
asfaltkattega tee akude parandamine alljärgnevatel tee-
del: Tööstuse tänav pikkus 120 m lõik kuni mööbli teeni; 
Kooli tänav; Ääre tänav; Alliku tänav; Aakre tänavad; 
Rebaste-Kasumetsa maantee, Oti - Komsi tee kokku sum-
mas 24092,60 eur.
 Tunnistati lihtmenetlusega riigihankele Aakre rahva-

maja saalide põrandate ja lava remonttööde teostamiseks 
edukaks Vikerpuu OÜ, registrikood 10883733 pakkumus 
kui hinna poolest kõige soodsam.
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega 

OÜ-le Setanta Meegaste külas asuvale Atsi kinnistule 
sauna rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
 Septembris maksti toimetulekutoetust seitsmele taot-

lejale.
 Nimetati Puka Vesi Osaühingu nõukogu liikmeteks: 

Kajar Tilga, Kalle Põldmägi, Rannus Prii ja juhatuse 
liikmeks Aleksander Sven Esse.
 Nõustuti ehitusloa väljastamisega Harrier Grupp OÜ-

le abihoone, saunamaja, ehitamiseks, asukohaga Kesk tn 
2 kinnistule.

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

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

1. 1. Ilme Hõbemägi 2. Volikogu liige 3. Puka Val-
lavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaad Pärnu 
maakonnas Varbla vallas, kinnistu nr-d 2950006/
29500 ja 3984406; 6.  Sõiduautod Ford Fiesta ja Ford 
Mondeo  ja omavalmistatud sõudepaat (abikaasade 
ühisomandis) 7. Ei ole 8. Swedbank arvelduskonto; 
9. Ei ole 10. Ei ole 11. Aakre Lasteaed-Algkooli di-
rektori töötasu, vallavolikogu ja komisjonide tööst 
osavõtu eest hüvitis, pension  12. 30.04.2012
2. 1.Kalev Kiisler  2. Volikogu liige 3. Puka Valla-
volikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Tammemäe 4 kin-
nistu Komsi külas (2521040) 6. Sõiduautod Toyota 
Corolla ja Mazda 6 (abikaasade ühisvara)  7. ei ole 8. 
Swedbank arvelduskonto  9. ei ole 10. ei ole 11. Töö-
tasu Puka Keskkoolist ja hüvitis volikogu töö eest, 
pension 12. 11.04.2012.
3. 1.Kalle Põldmägi 2. Volikogu liige 3. Puka Valla-

volikogu 4. Puudub 5. puudub 6. Sõiduauto Toyota 
Avensis ja traktor T-25  7. AS Valmap Grupp aktsiad 
8.  SEB ja Swedbank arvelduskontod 9. ei ole 10. ei 
ole 11. Töötasu AS-ist Valmap Grupp, hüvitis voliko-
gu tööst osavõtu eest 12. 30.04.2012
4. 1.Andrus Looskari 2. Volikogu liige 3. Puka 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomandid üks 
Puka vallas Aakre külas (2186440) ja üks Tallinnas 
(12303301), elamumaad (3 kinnistut 1792540, 
2000940, 2197140) Puka vallas Aakres ja Nõos 
(1 kinnistu 1434004), tulundusmaad (3 kinnistut 
2439340, 2290440, 2492040) ja transpordimaa 
(2492140) Aakre külas. 6. ei ole 7. Balti Kliima OÜ, 
Coolest OÜ, Swedbank AS pensionifond K4 8. 
Swedbank arvelduskonto ja kogumispensioni konto 
9. Swedbank AS eluasemelaen 10. Swedbank AS 
eluaseme hüpoteek 11. Balti Kliima OÜ tegevjuhi 
töötasu, hüvitis volikogu töö eest 12. 27.04.2012
5. 1.Jaanis Veskimets 2. Volikogu liige 3. Puka Val-
lavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. sõiduautod BMW 
318 I ja Audi 80,  7. ei ole 8. Swedbank arvelduskon-
to, krediidikonto  9. ei ole 10. ei ole 11. töötasu AS-ist 
Kiilung, hüvitis volikogu töö eest 12. 30.03.2012
6. 1. Kajar Tilga 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavo-
likogu 4. Puudub 5. Elamumaa Puka vallas Kolli külas 
(249840/2498, abikaasade ühisvara) 6. sõiduautod 
Ford Escort Turnier (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 
8. SEB arvelduskonto  9. ei ole 10. ei ole  11. hüvitis 
volikogu liikme töö eest, töötasu Driblet OÜ-st 12. 
31.03.2012
7.  1. Aare Jaama 2. Volikogu liige 3. Puka Valla-
volikogu 4. Puudub 5. Kinnistu ja elamu Soontaga 

külas, 6. sõiduautod Ford Sierra, Ford Mondeo, 
Nissan Terrano, Niva 7. ei ole 8. SEB pank ja SWED-
BANK, arvelduskontod 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis 
volikogus tehtud töö eest  12. 20.03 2012
8. 1. Anu Uint 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavo-
likogu 4. Puudub 5. ei ole 6. Sõiduauto Wolksvagen 
Passat (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank 
arvelduskonto  9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu OÜ-lt 
Laadi ja Kõrgesaar ja hüvitis volikogu töö eest 12. 
19.03.2012
9. 1. Avo Sarnit 2. volikogu liige 3. Puka Vallavo-
likogu 4. Puudub 5. ei ole 6. Audi 100, Ford Transit, 
VW Passat Variant, Traktor T-25. 7. ei ole 8. SWED-
BANK arvelduskonto  9. ei ole  10. ei ole 11. hüvitis 
volikogu töö eest, pension 12. 30.04.2012
10. 1. Irja Sõnum 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavo-
likogu  4. puudub 5. Kinnistud Puka alevikus Ääre tn 
2 ja Võru maantee 12  6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank 
1 arvelduskonto9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis voliko-
gu töö eest , üür 12. 30.04.2012
11. 1. Maiu Püüa 2. volikogu liige 3. Puka Vallavo-
likogu 4. Puudub 5. elamumaa Puka vallas Palamus-
te külas (1480140/14801) ja maatulundusmaa Pala-
muste külas 6. Opel Vectra (abikaasade ühisvara) 7. 
ei ole 8. SEB arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. 
hüvitis volikogu töö eest, pension , töötasu põhitöö-
kohal 12.01.03.2012 
12. 1. Avo Neemeste 2. Volikogu liige 3. Puka Valla-
volikogu 4. puudub 5. ei ole 6. sõiduauto Volkswa-
gen, traktor MTZ 7. ei ole 8. SWEDBANK arveldus-
konto 9. ei ole 10. ei ole 11. töötasu OÜ Winnipo ja 
hüvitis volikogus tehtud töö eest 12. 30.04.2012

2012. aastal esitatud Puka vallavolikogu liikmete majanduslike 
huvide deklaratsioonide avalikustamine

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

Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide dekla-
ratsioon sisaldab järgmisi andmeid:

Suve lõpetamine Kuigatsis

Enne pingelist kooliaega toimus Kuigatsis vahva 
üritus. Kogunesime spordiplatsile, tegime 
soojenduse, mängisime jalgpalli. Siis valisi-

me võistkonnad ning toimus orienteerumine. Pärast 
pikka orienteerumist disainisime oma jalanõusid. 
See oli väga põnev. 
   Kõiki võistkondi premeeriti meenega tubli 

osavõtu eest. Pika aja peale läheb kõht ka tühjaks, 
aga selle probleemi lahendasime piknikuga. 
Õppisime lõkke peal pannkooke tegema. Need 
olid väga maitsvad. 
   See oli uskumatult vahva ja lõbus päev. Aitäh 

Kaijale ja Maikile, kes tulid koos meiega suve puh-
kusele saatma! 

KADI PRII

„Vaid muusika meid võluväega köidab, toob meele-
rahu, muremõtted võidab.“
(William Congreve „Hymn to Harmony“)
   

 Just seda võluväge said kogeda 7. oktoobril Puka 
Rahvamajja kogunenud inimesed. Tähistasime 
üheskoos 1. oktoobril möödunud rahvusvahelist 
muusikapäeva, et eelseisvaks sügiseks ja talveks 
uut energiat ammutada. Paljudele kindlasti tead-
mata on asjaolu, et sündmus toimus juba kolman-
dat korda ja on kujunemas traditsiooniks. Eelne-
valt on kohtutud Tsirguliinas ja Tarvastus ning ikka 
alati kahe särava inimese – Margit Aigro-Siibaku 
ja Valli Ilviku eestvedamisel. Kontsert oli väga hin-
gestatud, eriilmeline ja meeleolukas tänu esinejate 
mitmekülgsusele ja sügavale tahtele MUUSIKAT 
TEHA.
   Kontserdil esinesid: Tartu Vanemuise segakoor 

(juhendaja Valli Ilvik), Tarvastu Laulukoor (juhen-
daja Margit Aigro-Siibak), rahvamuusikaansam-
bel „Sirgutii“, segakoor U-Tuur (juhendaja Evald 
Raidma) ja Sangaste-Tõlliste-Puka segakoor 
(juhendaja Margit Aigro-Siibak).
   Laulu- ja tantsuindu jagus peale kontserti 

veel tundideks ning lahkuti hinges rahu, rõõm ja 
vabadus, nagu ütlesid ühe kõlanud laulu sõnad.
   Suur aitäh kõikidele, kes rõõmustasid oma 

kohalolekuga Puka Rahvamaja. Peatsete kohtu-
misteni!

Rahvamaja kunstiline juht KAIJA KÕIV

Rahvusvaheline muusika-
päev Pukas

Kultuurirahva ümarlaud
16. oktoobril (teisipäev)

kell 18.30
Puka Rahvamajas.

Kodune ülesanne: koostada enda 
kollektiivi sündmuste kalender 

kuni juuni 2013.

Hea noor!
Soovid koos sõpradega tantsu lüüa ja 

loovalt aega veeta?

Siis tule kantritantsu
neljapäeviti

17.30-18.30
Puka rahvamajas

„Common nüüd antke tuld...“
Meie Mees (& Nightlight Duo) –

 just see kantrilaul

Miks me seda teeme 
projekt on suunatud Eesti 14 - 26aastastele maa- ja 
väikelinnade noortele, kellel on tekkinud või tekkis 
nüüd jälle küsimus, miks ma ikkagi ühiskondlikult 
aktiivne olen/ei ole. Teades selgelt enda väärtusi 
on lihtsam kaasata ka teisi, arvestades nende 
tõekspidamisi.
Peaaegu kodukandi noortepäevad

20.-21. oktoober 
Puka Rahvamajas, Valgamaal

Teema: Avastusretk selguse poole (teadlikkus oma 
sõnas, teos ja tagamõttes).
Koolitus on Sulle kui:

 oled valmis jagama enda väärtusi ja 
tõekspidamisi eakaaslastega

 tahad astuda sammu edasi avatud 
ühiskonnas osalemise aktiivsuse skaalal

 oled motiveeritud panustama ühise 
väärtuste töövihiku koostamisse

 soovid mitteformaalsel viisil end harida

 tahad osaleda kodukoha arengus ja 
otsustusprotsessides

 mõtled kaasata teisi kogukonnaliikmeid 

mõtestatud tegevustesse

Kahe päeva jooksul tutvume Loesje tehnikaga, pannes 
ühiselt kokku mõtteteri, mõistatusi jm, et sõnumid meie 
seest jõuaksid ühiskonda. Oma loo räägivad Merle 
Tombak (Sangaste valla kultuurispetsialist) ja Merit Nigula 
(Sangaste valla avatud noortekeskuse noorsootöötaja). 
Tuuli Mekk Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusest aitab 
astuda sammu lähemale teistele inimestele, kuidas 
soovitada, kuidas nõustada, kuidas aidata teistel jõuda 
väärtusteni. Koos ründame väärtuste töövihiku tarvis aju 
ning ootame külla veel paari põnevat inimest.

Osalemiseks saada palun enda nimi, maakond, 
telefoninumber ja e-post minu meilile kaija.
koiv@gmail.com või helista 56 662 597 hiljemalt 
15. oktoober.
Koolitus on osalejale TASUTA!
Ole julge ja anna enda osalusest teada! 

KAIJA KÕIV, “Miks me seda teeme?” projektijuht
Puka Rahvamaja kunstiline juht 

+372 56 662 597, kaija.koiv@gmail.com

Tutvumisminutid 
Puka Rahvamaja kunstilise juhi

Kaija Kõivuga.
Hea Puka Keskkooli õpilane,

tule 15. oktoobril 
kell 15.00 8. klassi ruumi.

Mõtleme koos, mida 
Rahvamajas mõnusat võiks korraldada.

TEADE

IX Kuigatsi sügisturniir 

VENE KABES 

10. novembril 
Kuigatsi Külamajas  

kell 11.00. 

Vajalik eelregistreerimine: 
luiga@hot.ee, tel 5341 2420

TEADE
Piirkondades, kus päästekomandod on suletud, 
tõhustab Päästeamet tuleohutuse ennetuste-
gevust. Korraldatakse koolitusi, millel kesken-
dutakse tahkekütusel kütteseadmete ohutule 
kasutamisele ja hooldamisele.
   Puka vallas toimub koolitus teisipäeval, 

23. oktoobril kell 15 Puka rahvamajas. 

Lek torid: Päästeameti spetsialist,  kutse-
tunnistusega korstnapühkija, pottsepp.

23. oktoobril kell 15.00 
Puka rahvamajas

küttesüsteemide kasutamise ja 
hooldamise koolitus-õpituba.

Ootame kõiki kaasa lööma!

Oodatud on ka kõik küsimused nii 
enne kui ka pärast üritust e-postile: 

kvteabekeskus@gmail.com



12. oktoober  2012S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
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SÜNNID

Sangaste seltsimajas 9. novembril kell 12.00
Sangaste Pensionäride ühingu ”HÄRMALÕNG” 

aruande-valimise koosolek.
Valime uue juhatuse.

Liikmetel osavõtt kohustuslik!

TEATED

Kendra Fuchs  7. septembril

Oktoober on kuulutatud “Hea õpetaja 
kuuks”. Selle raames korraldatud üritus-
ed peaksid tähtsustama õpetaja ametit ja 

andma õpetajatele jõudu jätkamiseks sellel raskel 
tööpõllul. 
   Õpetajatepäev on üks kesksem üritus, mida 

tähistatakse kindlasti igas koolis omal moel. Meie 
tänased 9. klassi õpilased olid selle päeva väga 
hästi korraldanud. Kogu kooliperega kahasse 
korraldatud kontsert, väike tulbisibulatega kotike 
ja head soovid igale õpetajale, kringel kohvilauale 
ja käsitöötuba noorte huvikeskuses – see kõik lõi 
väga hea meeleolu kõikidele õpetajatele. 
   Tagasisidena võib öelda, et õpilased said kooli 

juhtimisega edukalt toime. Täname teid, toredad 
9. klassi õpilased! Päev lõppes vahva retrostii-
lis üritusega Sangaste lossis, mille eest suur tänu 
Sangaste vallavolikogule ja vallavalitsusele.
   4. oktoobril toimus maakonna õpetajate mee-

leolukas koosviibimine Otepää Gümnaasiumis, 
mille eest suur tänu maavalitsusele ja omavalit-
susliidule.
   Tundsime ennast tähtsatena ja saime sellisest 

tähelepanust indu edaspidiseks. Loodame, et see 
tähelepanu ei ole ainult ajutine ja õpetaja jääb 
ikka igavesti “maa soolaks”.

Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Hea õpetaja kuu

26. septembril tähistasid algklassid Keeni koolis 
sügise saabumist sünnipäevapeoga „Muusika 
sügisel“. Üritus toimus Comenius-projekti „Elu 
kultuuride areenil“ raames.  Juba nädal varem 
olid algklasside õpilased kooli fuajeesse toreda 
sügisnäituse üles seadnud. Näitust saab lähemalt 
meie kooli kodulehelt vaadata.
   Sünnipäevapeol imiteeriti erinevate pillide ja 

käepäraste vahenditega sügise hääli. Vanu ajalehti 
kortsutades saadi päris identne kuivanud lehtede 
sahin. Tuule häält õpiti tegema kileribasid kasuta-
des. 6. klassi poisid olid valmistanud terve hulga 
jaurameid ning hernestest, joogitopsidest ja papp-
taldrikutest valmistatud rütmipille. Nende abil 
„sadas vihma“ ja samuti sobisid need suurepära-
selt laulude saatmiseks. Kõige selle juurde kuu-
lusid laulmine ja tantsimine. Kõiki tegevusi saatis 
klaveril õpetaja Ülle Rebane. Tema improvisatsi-
oonides võis kuulda sügise helide kõiki nüansse. 
Klassijuhatajad said suurepäraselt hakkama ämb-
likurolliga, “mässides õpilased oma võrku“.
   Loomulikult ei puudunud ürituselt Vivaldi 

„Aastaaegade“ sügisemuusika kuulamine ja selle 
üle mõtisklemine. Loodame, et lapsed said inspi-
ratsiooni  oma mõtete, tunnete ja looduse helide 
muusikaliseks väljendamiseks.

VETE HAINSOO

Muusika sügisel

26. oktoobril algusega 20.00
Sangaste seltsimajas.

Külas  Rõngu meeste 
shõutantsutrupp.

Tantsuks rahva suur lemmik SVIPS.
Pääse eelmüügist 4 €.

(pääsmed müügil vallamajas alates 
15. oktoobrist 8.00-17.00).

Kohapeal 5.50.
Meelepärane söök ja jook võta ise kaasa.

Hei pillimänguhuviline!
Esimene viiuliõppetund toimub 17. oktoobril Sangaste 
seltsimajas kell 17.30. Ootame igas vanuses huvilisi.
Kaks viiulit on kohapeal olemas. Juhendaja Kersti Salujõe.
Lisainfo Merle Tombak

Balleti algtõed 
Esimene kokkusaamine 5. novembril kell 18.00 Sangaste 
seltsimajas.

Ainulaadne stepptants!
Esimene kohtumine 5. novembril kell 19.00 Sangaste 
seltsimajas.
Mõlemat ringi juhendab Tuuli Merimaa.
Lisainfo Merle Tombak.

Pärimuskultuur: minu identiteet ja 
    minu kogukond

31. oktoobril ja 1. novembril Sangaste Seltsimajas 
   Kui maad, nii muudu; kui lindu, nii laulu. Sangaste

31. oktoobril
9.15 Sissejuhatus.
Enesemääratlemine: minu juured, minu pere ja sugu-
võsa, kogukond. Perepärimuse kogumine, jäädvustami-
ne. Suhted kogukonnas. Ene Lukka-Jegikjan
10.45 Paus
11.00 Ene Lukka-Jegikjan jätkab
12.30 Lõuna
13.15 Minu perepärimus ja kogukond enne ja nüüd. 
Perepärimus: jutud, kombed ja tavad. Tiiu Jaago
14.45 Paus
15.00 Tiiu Jaago jätkab

16.30 Kokkuvõte ja tagasiside.

1. novembril
9.15 Sissejuhatus.
  Kogutud juttude tutvustamine.
10.45 Paus
11.00 Sangaste kihelkonna pärimuskultuurist. Ene  
  Lukka-Jegikjan 
12.30 Lõuna
13.15 Sangaste kihelkonna pärimusmuusikast. Koi-
du Ahk
14.00 Paus
14.15 Kokkuvõttev arutelu: mina ja minu enesetead-
mus, mina ja minu kogukond ning minu roll kogukonnas. 
Ene Lukka-Jegikjan

16.30  Tagasiside

Väike kodutöö: kirja panna kolm oma pere pärimusjuttu.

Õppemaksu pole! Rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Koolitusjuht: Ene Lukka-Jegikjan, tel 56240043; ene.
lukka-jegikjan@kul.ee. 
Lisainfo: Merle Tombak 5647 2632.

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu 
Koolituskeskus
Programm “Täiskasvanute koolitus 
vabahariduslikes koolituskeskustes”   
– 1.1.0603.08-0002

Superstaari õhtud noorte-
keskuses
Sangaste valla avatud noortekeskus annab teada, et igal 
pühapäeval alates 14ndast oktoobrist toimub noortekes-
kuses „Eesti otsib superstaari“ vaatamine. 
   Noortekeskus ühines Eesti ANK projektiga, mille 
raames vaadatakse igal pühapäeval noortekeskustes üle 
Eesti saadet „Eesti otsib superstaari“. Nõnda ka meie 
noortekeskuses, kella seitsmest kümneni. Lisaks teleka 
vaatamisele teeme pannkooke, postreid, viiakse läbi män-
ge, valitakse oma lemmik superstaarikandidaat ja nõnda 
igal nädalal. 
   Kõik toimub täiskasvanu järelvalve all. Projekti raames 
võidakse tulla ka seda üritust mõnel pühapäeval filmima, 
et siis meie tegevusi ka superstaari saates näidata.

Lisa info telelefonil 56 64 85 55, RAIT

3. oktoobril tähistasime Sangaste seltsima-
jas eakate päeva. Et päeva pisut põnevamaks 
muuta, otsustasime tähistada 2012. aasta juube-
leid. Laua katsime ise, mis sai traditsiooniliselt 
väga rikkalik ja külluslik. 
   Üks juubilare – Koidu oli palunud külla Heino 

Tartese koos sõbraga mõnusat muusikat tegema. 
Peo juhatas sisse vallavanem, tuues kohale suure 
tordi kõigile pidulistele. Suur tänu kingituse ja 
soojade sõnade eest! Siis lugesime üles nimeli-
selt kõik juubilarid ja aplausi osaliseks said koha-
letulnud. Peab tõesti ütlema, et on väga toredaid 
eakaid, kes ei häbene oma käru ega kepi tuge 
ja tulevad ikka rõõmsal meelel kohale. Austus 
teile!
   Siiski oli kahju, et paljud ei suutnud kohale 

Esimene solistide ringi tund toimub 29. oktoobril kell 
16.00 Sangaste Seltsimajas.
Juhendaja Kristina Minajev

tulla, sest kaugemalt tulijatele pakkus vallavalit-
sus ka transporti. Aga eks igaüks tea, mida teeb. 
Tantsides, lauldes ja vesteldes möödus aeg kiires-
ti. Loodame, et sellest sündmusest saab alguse 
uus traditsioon.
   Nagu juba kuulutasime, toimub 9. novembril 

kell 12.00 seltsimajas aruande-valimiskoosolek, 
millest palun kõigil liikmetel osa võtta. Liikmete 
kohalolek on väga oluline!
   Samas saab juba osta jõulupeo pääsmeid. Pidu 

toimub 16. detsembril kell 12.00 Sangaste seltsi-
majas. Peopääse maksab liikmetele 10 € ja teiste-
le 12 €. Tulge kindlasti, sest ootamas on üllatus-
ed ja jõuluvana. Seniks kõigile südamesoojust ja 
rahulikku sügist.

LEA KORBUN

Tore pidupäev

VAHEAJAL noortekeskuses (22-27.10)
E ja N – tantsimine – täpsem info noortekeskuses.
T – pannkoogi/vahvli küpsetamine.
K – patsikoolitus (Kristine).
R – Pudulojuste fotokonkurssi tänuüritus. Ootame noori 
vanuses 7-17a. (mängud, koogisöömine). Kell 17.00 - 20.00.
L – filmiõhtu.

Sangaste valla Avatud Noortekeskuses hakkavad kolmapä-
eviti kell 18.00 toimuma jõusaalitreeningud.
   Kõigil huvilistel võtta ühendus meili teel või astuda läbi 
Noortekeskusest. Ealist ja vanuselist piirangut pole!
   Treeninguid viib läbi Merit Nigula, täpsem info: merit.
nigula@gmail.com.

Hei Sangaste valla noor !
23.-24. oktoobril toimub 2päevane matk Kaitseliidu 
noorkotkaste ja kodutütarde eestvedamisel. Matka käigus 
kaardistatakse ja pildistatakse piirkonna ohtlikud objektid 
(lahtised kaevud, lagunemisohtlikud hooned).
   Korraldajate poolt toitlustamise ja ööbimise kulud, kaar-
distamiseks vajalikud vahendid.
   Täpsem info ja registreerimine kuni 18. oktoobrini SVAN-
Kis või kirjuta Merit Nigulale (merit.nigula@gmail.com), 
helista Rait Elvet (5664 8555).

Üle põldude kollaste kangaste,
Üle Väikese Emajõe vee
ootab omi ja rändajaid Sangaste...

6. oktoobril oli põhjust taaskord Sangaste kiri-
kusse tulla, sest kooride ja ja solistide esituses 
kõlas imekaunis muusika. Toimus kontsert 
“Sangaste laul 2”, tänavu siis Viljandimaa kam-
merkoori, Tõlliste-Puka-Sangaste ühednkoori, 
Keeni Põhikooli lastekoori ning Kait Tamra 
osalusel.
   Kontserti juhatas Viljandimaa kammerkoori 

dirigent, suure südamega, väga emotsionaalne 
Toomas Voll. Kontserdi finaaliks oli loomulikult 
ühine Sangaste laulu laulmine, mis kujunes taas 
nii emotsionaalseks, et silmavett pühiti lauljate 
ja kuulajate seas. 
   Kiriku võlvide all kõlab koorimuusika võim-

salt – võimsamalt kui kusagil mujal. Mulle isi-
klikult meeldib imeline aja peatumise ja erilise 
rahu tunne, mis valdas mind eelmisel aastal, kui 
kõlas Sangaste Laul esmakordselt ja seekord 
jälle. Väga hea tunne, mille pärast tasub kiriku-
tee jalge alla võtta.

   Piret Rips-Lauluga sai kokku lepitud, et “San-
gaste laul 3” tuleb ka – ikka uudne ja omanäoli-
ne, sest uued koorid ja solistid muudavad kontserti 
kordumatuks.

MERLE TOMBAK
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ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Riinale ja 
Vellole

pisitütre

traagilise kaotuse puhul.

Perekond Märtinson

TERESE KIIVIT 
06.11.1916-29.09.2012

Sinu eluks aeg otsa on saanud
jääb üle vaid kogeda tõtt,

kõigest mälestus järele jäänud
kui nukker ja kurb muinasjutt.

Mälestame sügavas kurbuses 
unustamatut, päikselist naabrit 

ja sõpra

LEHTE KÜTTI
Siiras kaastunne omastele.

Perekonnad: Kangro, Kroon, 
Kivi, Vahrushev, Alli, Endla, Harri, 

Eduard, 
Randar, Jaan, Kaja ja Eha.

Südamlik kaastunne Jaan Palmile

ISA

kaotuse puhul.

AS Otepää Veevärk

Mälestame kallist

LEHTE KÜTTI

Südamlik kaastunne lähedastele.

Asta, Mauri, Margit, Ülle ja Lembit

Männikooremultš, 5197 8500

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

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetun-
nistusega korstnapühkijalt. Seadu-
sega nõutav kohustuslik akt ja tran-
sport Otepääle lisatasuta. OÜ Tartu 
Tuli teenindab Otepää piirkonda 1. ja 
2. novembril. Info ja tellimused E-R 
8-17 tel. 7305387.

Annan Tartus rendile miniekskavaa-
tori (1,6t) ja haagise. 90€ Info 5551 
0990

Otepääl üürile anda eramajas ahi-
küttega 2-toaline korter, dušš ja WC. 
Dušširuumis elektripõrandaküte. 
Tel. 5648 9230.

SOODSALT anda üürile Otepää 
kesklinnas 2-toaline keskküttega 
korter. 5043 417

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

LEHTE KÜTT 
20.01.1930-30.09.2012

Südamlik kaastunne 
Tõnu Riivikule kalli 

ema 
kaotuse puhul

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestused on kui söed,
mis soojendavad

kui leek on kustunud.

LEHTE KÜTT
20.01.1930 - 30.09.2012

Mälestame leinas endist kauban-
dustöötajat ja avaldame siirast 

kaastunnet tütardele 
Enele ja Helvele ning lähedastele.

Töökaaslased Otepää Tarbijate 
Kooperatiivi päevilt.

Noor pere otsib 
Vidrike külla 

lapsehoidjat 
1,5 aastasele lapsele. 

Transpordi organiseerimise 
võimalus.

Tel  5663 8248, 5059 519

Puka A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

IV kvartalis
8. ja 22. oktoobril
12. ja 26. novembril
10. ja 21. detsembril

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

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

Pangabussi peatused:

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

IV kvartalis
2. ja 16. oktoobril
6. ja 20. novembril
4. ja 18. detsembril

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

IV kvartalis
2., 9., 16. ja 23. oktoobril
6., 13., 20. ja 27. novembril
4., 11., 18. ja 28. detsembril

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

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

(J.Tätte)
Teatame kurbusega, et meie 

hulgast on lahkunud kallis ema, 
vanaema,

vanavanaema ja ämm

TERESE KIIVIT
06.11.1916 - 29.09.2012

Leinavad lapsed

info@rukkimaja.ee   www.rukkimaja.ee
Tel  76 69  323

Ei ole lohutust,
mis vaigistaks Su leina.

Kallis Virve!
Avaldame kaastunnet armsa

ema 
kaotuse puhul.

Elve ja Kaja

Nuustaku Pubi
ootab oma meeskonda

baaritöötajat – 
ettekandjat,

soovitav eelnev töökogemus.

CV saata - veiko@nuustaku.ee

AS Otepää Metall 
VÕTAB TÖÖLE 

keevitaja 
ja 

remondilukksepa. 

Töötasu mehe vääriline.
Tel. 5266 065 või 7663 650.

Mälestame juhatuse liiget

LEHTE KÜTTI 
Avaldame kaastunnet lahkunu 

omastele.

Otepää Pensionäride Ühendus

Huvilised on oodatud tutvuma Haanja looduspargi ettevõjatega
Laupäeval, 20. oktoobril toimub Otepää loodusõhtu sarja raames väliseminar Haanja looduspargis. 
Ekskursiooni käigus tutvume Haanja looduspargiga ning külastame ettevõtlikke talusid, kus pererahva juha-
tusel uurime, millega seal tegeletakse ja kuidas majandatakse. Maitseme taluleiba ja suitsusaunas suitsetatud 
ehedat suitsuliha.  
   Buss väljub Otepää bussijaamast kell 10. Üritus on tasuta. Kohtade arv on piiratud, osalemiseks saab 
registreeruda kuni 18. oktoobrini. Selga mugavad ja ilmastikuoludele vastavad riided ning jalanõud, kaasa 
veidi süüa-juua, soovi korral sularaha (võimalik osta kohalikke tooteid). 
Väliseminari korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
   Registreerimine ja lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 
518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee
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See oli 2011. aasta septembris, kui kuju-
nes idee kirjutada projekt Otepää ori-
enteerumiskolmapäevakute korralda-

miseks, et saada Euroopa Sotsiaalfondist ra-
hastatavast meetmest „Tervislike valikute ja 
eluviiside soodustamine“ toetust. Materjalid 
kogus ja olulised punktid projektile sõnastas 
Merlin Müür, orienteerumistemaatika kirjutas 
lahti ning eelarve koostas allakirjutanu. 
   Suur oli üllatus ja rahulolu, kui detsembris 

anti teada: „...rahuldan Otepää Vallavalitsu-
se, registrikood 75001566, (edaspidi toetuse 
saaja) 03.10.2011. a esitatud toetuse taotluse 
nr 4-3/288 projekti „Liikumisharrastuse soo-
dustamine looduses“ ...  
   Mõni aeg hiljem selgus, et olime ühed 

vähestest, kes just orienteerumispäevakute 
korraldamiseks SA INNOVE vahendusel 
Euroopa Sotsiaalfondist toetuse said! Kas 
selleks oli projekti sõnastaja poolt spordile 
mitteviitava „Liikumisharrastuse soodustami-
ne looduses“ mõiste kasutamine või hoopiski 
oskuslik osutamine Otepää valla tervisepro-
fiilile ning teistele normdokumentidele – kes 
teab! Koos 2009. aastal Otepää Spordiklubile 
Euroopa Leader-meetme ning heatahtlike 
annetajate abil hangitud SPORTident elek-
troonse orienteerumisvõistluste korraldami-
se süsteemiga olid olemas eeldused päeva-
kute kaasaegseks korraldamiseks. Osalejale 
oli kõige tuntavam efekt see, et päevakul ei 
olnud stardimaksu!
   Enne kui kirjeldan 2012. a päevakuid, 

tahan öelda SUUR AITÄH kõikidele maa-

omanikele, kelle maadele asetasime kontrol-
lpunktid, kus  toimus ligi 30-40 auto parkimi-
ne ja maid tallasid päevakuliste jalad! Jälgi jäi 
vähem kui metssigade järel! Aitäh veelkord!
   Meie iganädalasi toimetamisi kirjeldab 

koduleht www.hot.ee/otepaapaevak. Tänavu 
oli päevakutel osalejaid väga erinevalt – 115 
päevakulist 2. mail Tehvandil ja 27 jooksjat 
30.  mail Arulas (terve päev sadas vihma!). 
Kokku oli 247 (eelmisel hooajal 142) eri 
inimest kogu hooaja jooksul ja 858 stardikor-
da! Rahvast oli sellel hooajal kaugemaltki: 
Rootsist (Rullis), Prantsusmaalt (Alakülas), 
Saksamaalt (Purtsis). Meie kasutuses olevad 
maastikud oma keskmisest oluliselt raskema 
läbitavusega heidutavad paljusid. Kahe 
viimase öise etapi jaoks olid varutud hea ja 
väga hea läbitavusega Kirikuküla ning Purtsi 
metsad.
   Parimad sellel hooajal olid: Usinuse auhind 

(osaleti kõigil 15 päevakul) Pille Illak, Iljar 

Kabral, Jaan Tohus, Timmo Tohus, Lembit 
Vassil, Kalle Muru, Rauno Sotnik, Siiri 
Sotnik. 
   Edukuse auhind (vanuseklasside parimad) 

M40 – (ka suurima punktisummaga) Ain 
Fjodorov, M21 – Kaido Hallik, M50 – Heini 
Tammik, N50 – Pille Illak, M14 – Timmo 
Tohus, M16 – Rauno Sotnik, N21 – Merlin 
Müür, N40 – Siiri Sotnik, M18 – Andres 
Saal, N16 – Mare Vahtre, N18 – Kristiine 
Aluvee, M10 – Joonas Mölder, M12 – Askar 
Neumann, N10 – Meriliis Ilves, N12 – Kris-
tiina Sidorova, N14 – Pauliine Saega. Aitäh 
koondarvestuse pidajale Kalle Murule!
   2012. aasta Otepää orienteerumiskolmapä-

evakute lohutusvõistlus, sellele järgnev usina-
mate ja edukamate austamine ning ühine 
kringli söömine on 21. oktoobril Apteeekri-
mäe hüppemäe jalamil! Start 12.00-12.30, 
finiš 13.30ni.
   Aitäh Otepää päevakute korraldamise 

sponsoritele-toetajatele: ELISA, Euroopa 
Sotsiaalfond, Otepää Vallavalitsus, Mapo-
mets, Eesti Orienteerumisliit, SA INNOVE!
   Päevakud toimuvad ka mujal Eestis – 

http://www.orienteerumine.ee/paevak/index.
php – neljapäeval Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Saaremaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal; kolma-
päeval Läänemaal, Lääne-Virumaal, Võrus, 
Raplamaal ja Otepääl; teisipäeval Põlvas ja 
Tallinnas) ning 

Otepää orienteerumiskolmapäevakute 
projektijuht VOLDEMAR TASA

2012. aasta Otepää orienteerumiskolmapäevakud – 
liikumisharrastuste soodustamine looduses

Pühajärve kooli seeneretk
Koostöös Otepää Looduspargiga toimus septembri keskel seeneretk 
Paluveski metsa. Osa võtsid Pühajärve kooli esimese, teise ja kolmanda 
klassi õpilased ning mõned seenehuvilised Otepäält. Meiega tulid met-
sa kaasa kaks seeneteadlast.
   Enne metsa minekut räägiti, kuidas seeni korjata ja kuidas metsas rin-
gi liikuda. Olime väga põnevil. Igaüks asus seeni noppima. Seenetead-
lased seletasid meile, millised on söögiseened, millised mittesöödavad.
   Leidsime palju pilvikuid, kitsemampleid, männiriisikaid, kukeseeni, 
sekka paar prisket puravikku ja mõned murumunad. Nägime ka valgeid 
ja kollakaspruune kärbseseeni, mis on surmavalt mürgised. Neid me 
muidugi ei korjanud. Jätsime metsa kasvama ka vöödikud ja limanutid, 
mida söögiks ei korjata. Ootamatult märkasime tee ääres kolme suurt 
sirmikut. Need kõrge varre otsas suure kübaraga seened olid imetlemist 
väärt. 
   Tagasi bussi juurde jõudes nägime igaühel korvis erinevaid seeni. 
Seeneteadlased kontrollisid meie korvid üle, et neis ei oleks mürgiseid 
seeni.
   Tore oli uusi ja tundmatuid seeni leida ning neid tundma õppida. 
Mõned meie leidudest viidi koguni seenenäitusele.

Pühajärve kooli 3. klass

SÜGISENE

 AEDLINNA 
ÕUELAAT 

pühapäeval, 14. oktoobril
kel l  11-14. 

Laat toimub osalevate aedlinlaste koduõuedel.

Tulija võib leida 
mööbliesemeid, kodutehnikat, lauanõusid, 

riideid, raamatuid, aiasaadusi jpm 
nii tasuta 

kui ka raha eest. 

Välistatud pole ka kuum jook ja pirukas, 
et ost, müük  ja vahetus toimuks libedamalt.

Vaata kaarti ja avasta ise ka. 
Ootame külla kõiki huvilisi!

Aedlinna seltsing

Laadal osalejate majade numbrid:

   Tamme pst.  13, 14; 17; 18; 20; 22;
   Kolga tee.     27; 33;
   Uus tn.          12;

Tähelepanu!  TEIST KORDA
Sepo Seeman monokomöödias 

EESTI MEES JA TEMA POEG

Kolmapäeval, 29. novembril 
kell 19 Otepää Kultuurikeskuses.

EESTI MEES JA TEMA POEG on tuntud 
karikaturisti ja stsenaristi Peep 
Pedmansoni näidend, mis on 

kirjutatud nimelt Sepo Seemanile.

Iga mees on poeg ja tavaliselt ka isa. See on imelihtne ja imeselge. 
Sellest Sepo sel ühe-mehe-õhtul räägibki. Inimeselt inimesele.
   “Vaadake seda last, kes te kunagi olite! Seda väikest poissi… või 
tüdrukut! Kui puhas oli tema hing ja kui siirad tema soovid, ja kuidas 
ta uskus, et ka maailm on tema vastu sama hea ja aus. Kui te üldse 
kellelegi siin elus midagi võlgnete, siis on see tema – see teie pisikene 
mina sealt lapsepõlvest! Austa teda kasvõi nii palju, et täida kasvõi 
üks tema unistus! Kui sa ei jaksa enam hakata kosmonaudiks või 
maadeavastajaks, siis jäälõhkuja kapteniks võiksid ju veel üritada? Või 
vähemalt lähed ja sõidad kelguga sellest kuradi pumbamaja järsemast 
servast alla, kust teised julgesid, aga sina, see väike poiss, ei julgenud. 
Või lähed ja saadad siiski selle armastuskirja nüüd ära, mille sa 1. klas-
sis kirjutasid, aga sahtlipõhja peitsid? Või mine anna vastu hambaid 
sellele tõprale, kes kuivati juures su isa kohta halvasti ütles. Ja kui sa 
ise oledki juba kasvõi 75, siis see mölakas on ju juba 80. Nüüd oled 
sina temast tugevam. Nii et kui sa vähegi oled mees…. või naine, siis 
tee teoks kasvõi üks tema unistus. Ja kui sa tervet unistust ei jaksa 
teoks teha, tee siis pool! Aga tee!”
 (Katkend Peep Pedmansoni näidendist “Eesti mees ja tema poeg”)
Piletid 10 ja 8 (sooduspilet) eurot müügil Otepää Kultuurikeskuses ja 
Otepää Turismiinfokeskuses. 

Info tel.765 5212, 5804 3215.
Kohtumiseni etendusel!
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Otepää Kultuurikeskuses

20. oktoobril 
kell 15.00

kontsert-pärastlõuna
„Meenutades helilooja 

Kustas Kikerpuud“

Esinevad 
Naisansambel Ex more Elvast, 

Laura Danilas, 
naisansambel Relami.

Pilet 2 €.

Info: 765 5212

P

P

P

Vaatamata sellele, et Rahvusvahelise 
Suusaliidu FIS töökoosolekul otsus-
tati, et järgmine kord on Otepääl või-

malik korraldada murdmaasuusatamise MK-
etapp alles 2015. aastal, läheb Otepää talviste 
ürituste korraldamise traditsiooniga edasi. 16. 
oktoobril on kokku kutsutud piirkonna ette-
võtjad ja ürituste korraldajad, et üheskoos 
arutada koostööplaane.
   „Kindlasti mõjutab paus murdmaasuus-

atamise MK-etapi korraldamises Otepää 
ettevõtlust, kuna pikka aega on see olnud 
talvesündmustest üks suuremaid ja olulise-
maid,“ sõnas volikogu esimees Aivar Nigol. 
„Samas toimub talvel Otepääl tradisti-
oonilisi ja ka uusi ettevõtmisi. Jaanuaris 
on tulemas laskesuusatamise võistlus IBU 
CUP, millest võtab osa vähemalt 30 riiki 
ja 250 sportlast. Samuti toimuvad Tartu 
Maratoni üritused, Otepää Saunamara-
ton, teadaolevalt kavandatakse Eesti Suu-
saliidu eestvedamisel suusaalade talvefes-

tivali ja MTÜ Eesti Kelgukoeraspordi Liit 
korraldab Tehvandil rahvusvahelised kel-
gukoeraspordi suurvõistlused. Toimuvad 
mitmed kultuuriüritused – näiteks jätkab 
Leigo Jäämuusika. Traditsiooniliselt kuu-
lutatakse Otepää 21. detsembril talvepea-
linnaks. “
   Otepää üks tuntumaid sümboleid – Väike 

Munamäe suusakeskus, valmistub hoolega 
algavaks hooajaks. Sellel aastal on plaanis 
avada ajalooline tagumine sportnõlv. 
   Otepää piirkonna ettevõtjad on talvel alati 

millegi uue ja huvitavaga välja tulnud. Ümar-
laua kokkukutsumise üks mõte ongi ettevõt-
jate ideede kuulamine ning talvetegevuste 
koostööplaanide arutamine.
   „Julgustame kõiki ettevõtjaid oma idee-

dest rääkima ja neid ellu viima, soovime oma 
võimaluste piires nii nõu kui ka jõuga abiks 
olla,“ ütles Aivar Nigol.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Otepää läheb talviste üritustega edasi


