
Tänuavaldus
Täname kõiki toredaid ja abivalmis 
Otepää valla inimesi, organisatsioo-
ne ja ühinguid, kes aitasid 2. juulil 
jagada toiduabi.

Otepää Vallavalitsus

Eesti taasiseseisvumis-
päeva tähistamine

20. augustil Otepää 
Kultuurikeskuse pargis

Kell 10.00 Kaitseliidu ja Naisko-
dukaitse tegevuse tutvustamine 
(relvanäitus, supikeetmine ja 
jagamine, esmaabi).
Kell 12.00 Aili Miksi raamatu 
„Kui Otepää ärkas“ esitlus.
Kell 13.00 Kait Tamra kontsert.

Kõik huvilised on oodatud!

Korraldavad: KL Valgamaa 
Maleva Otepää Üksikkompanii, 
Naiskodukaitse Valga ringkonna 
Otepää Jaoskond, kaasatud on 
ka politsei ja päästekomando. 
Kaasa aitavad Otepää Kultuuri-
keskus ja Otepää vald.

Asutatud
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Konkursil „Kogukon-
na pärl“ tunnustati 
Pille ja Peeter 
Kanguri perekonda 

Otepää käsitöölaat läks igati korda
Traditsiooniline käsitöölaat 
toimus Otepää Naisseltsi eest-
vedamisel 4. augustil Otepää 
Kultuurikeskuse pargis. 
Tänavune käsitöölaat oli juba 
17. Käsitöölaada avas valla-
vanem Merlin Müür, päeva 
juhtis Alar Haak.

Pühajärve XVI Puh-
kpillipäevad olid mit-
mekülgsed ja huvita-
vad: puhkpilliorkester 
Tartu reipa ja suvise 
muusikaga, vaskpilli-
ansambel „Brassical“ 
emotsiooniderohke 
etendusega, Oris-
saare vaseansambel 
„Kuldsed lehtrid“ fil-
mimuusikaga, Tallin-
na Tuletõrje puhkpil-
liorkester rõõmsate 
meloodiatega, Pühajär-
ve-Rõngu puhkpillior-
kester nauditava kavaga, koondorkestri 
kontserdid Rõngu ja Otepää kirikus.

Esile võiks tõsta jumalateenistust 
Otepää kirikus, kus oreli asemel män-

Puhkpillihelid kõlasid uhkelt Otepääl

gisid puhkpillid ja kirikukontserte. 
Koondorkestri repertuaar oli väga 
põnev – ilusad looduspildid E.Mägi 
balletist „Tiina“, imeline J.Haydni 
trompetikontsert II osa, osake Beet-
hoveni klaverikontserdist, pidulikud 
avamängud ja vanamuusikalood 
vaskpilli-ansamblitelt ja klarnetik-
vartetilt.

Puhkpillifestivali orkestrit diri-
geerisid suurepärased muusikud: 
John Stanley (USA), Bert Langeler, 
Kahro Kivilo, Aigar Kostabi ja Ano 
Anton.

Suur tänu! Oli väga meeldiv muu-
sikaline elamus! Täname kõiki, kes 

on aidanud ja toetanud Pühajärve Puh-
kpillipäevi.

KÜLLI TEEARU, korraldaja

Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas 
koos regionaalministriga konkursil „Ko-
gukonna pärl“ Valgamaal esile tõstetud 
Pille ja Peeter Kanguri perekonda Otepää 
vallast Tõutsi külast. Konkursile esitati 
üle Eesti ligi 100 kandidaati, kelle seast 
tunnustatakse igas maakonnas ühte 
perekonda. 

Pille ja Peeter Kanguri perekond pälvis 
kogukonna tunnustuse omakandi külade 
kultuuri- ja seltsielu eestvedamise ning 
loodushoidliku elulaadi väärtustamise 
eest. Pille ja Peeter Kangur, kelle peres 
kasvab viis last, kolis Tõutsi külla ligi küm-
me aastat tagasi. 2008. aastal asutati suu-
resti nende initsiatiivil MTÜ Kappermäe 
Selts, mille eesmärgiks sai Otepää valla 
nelja küla – Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja 
Kaurutootsi – külaelu ning ühistegevuse 
korraldamine. Tänaseks on seltsist ku-
junenud elujõuline vabaühendus, millel 
on oma maja ja aktiivne liikmeskond. 
Kappermäe Seltsi peamised initsiaatorid 
ja asjaajajad ongi just perekond Kangur: 
Peeter valiti ka külavanemaks ja paberi-
tööd aitab korras hoida Pille. Perekond 
Kanguri eestvedamisel toimuvad iga-aas-
tased loodus- ja maalilaagrid lastele ning 
ka seltsi muud tegevused. 

„Küla väärtuseks on inimesed, kes oma 
heade mõtete, sihipärase tegutsemise 
ja oskusega kaasata inimesi kujundavad 
elu külas elamisväärseks,“ rääkis Eesti 
Külaliikumise Kodukant tegevjuht Kaie 
Toobal. „Kogukonna pärli valimine innus-
tab meid kõiki korraks järele mõtlema, 
milliste inimeste seas me elame ning 
milline on olnud meie enda vabatahtlik 
panus kogukonnaellu.“

Liikumine Kodukant soovib ärgitada 
inimesi märkama ja riiki väärtustama 
kodanikuks olemise olulist tunnust – va-
batahtlikku tegevust. Regionaalminister 
Siim Kiisleri sõnul on tegemist tänuväär-
se algatusega tõsta kõikjal Eestis esile 
perekondi, kes panustavad vabatahtlikult 
oma kogukonna hoidmisse ja elukeskkon-
na edendamisse. 

Perekond Kangureid tunnustasid ka 
Valga maavanem Margus Lepik ja Otepää 
vallavanem Merlin Müür.

Seekordse laada peateema oli taas-
kasutus, millega õpitubades lähe-
malt tutvuti. Lisaks oli veel palju 

eri õpitubasid: huvilised said tutvuda lõn-
gavärvimise saladustega, õpiti valmista-
ma nukke. Lastele oli loovuse tuba ning 
kultuurikeskuses tegutses Tartu kunsti-
poe õpituba. 

Otepää Kultuurikeskuses oli Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengite foto- ja 
käsitöönäitus, kus eksponeeriti taaska-
sutusest saadud esemeid. Lisaks oli ka 
näitus Mai Normanni pitsikogust. 

Käsitööpäeval esinesid Otepää 
valla kollektiivid: eakate ansamblid 
Tantsurõõm ja Laulurõõm, ansambel 
Relami, Pühajärve puhkpilliorkester, 
rahvamuusikaorkester Karupojad, Palu-
pera valla naisansambel, Otepää Noor-
tekeskuse tantsutrupp FeelingGood, 
rahvatantsu naisrühm Nuustaku, Varju 
Teder kandlega ning ansambel Remix 
Tartust. Laadalistele pakkus suppi 

Otepää Naisselts. 
Toimus ka traditsiooniline laadalote-

rii, mille peavõiduks oli Partner Reiside 
kultuurireis Baltikumis.

Laada peakorraldajana tänab Otepää 
Naisseltsi esinaine Riita Aader kõiki, 

kes aitasid laata organiseerida. „Tänan 
kõiki toetajaid ja aitajaid, eriti just 
Otepää noori, tänan laadal kauplejaid 
ja õpitubade läbiviijaid, kellega meil 
oli väga meeldiv koostöö. Kohtumiseni 
järgmisel aastal!“ ütles ta.

Laada korraldas Otepää Naisselts, 
toetasid ja aitasid Otepää vald, Otepää 
Kultuurikeskus, kohaliku omaalgatuse 
programm ning Eesti Kultuurkapital.

Otepää vald tänab käsitöölaada pea-
korraldajat Riita Aaderit ja Otepää 
Naisseltsi ning kõiki teisi, kes laadal 
kaasa lõid.

MONIKA OTROKOVA

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimi-
sed toimuvad 20. oktoobril 2013. aastal.

Otepää Vallavolikogu 27. juuni istun-
gil määrati järgmise vallavolikogu koos-
seisu liikmete arv, moodustati Otepää 
Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks 
valimisringkond ja määrati kindlaks 
selle piirid, numeratsioon ning mandaa-
tide arv ja moodustati Otepää valla vali-
miskomisjon.
Järgmise, seitsmenda koosseisu voliko-

gu liikmete arvuks on senise 19 liikme 
asemel 15 liiget.

Kohalike omavalitsuste volikogu vali-
mise seaduse järgi peab uue koosseisu 
liikmete arvu määrama eelmise voliko-
gu koosseis hiljemalt 90. päeval enne 
valimispäeva.

Volikogu liikmete arv määratak-
se rahvastikuregistri andmete põhjal, 
lähtudes elanike arvust valimisaasta 1. 
juuni seisuga. Seadus määrab, et üle 2 
000 elanikuga omavalitsuse volikogus ei 
saa olla vähem kui 13 liiget ja liikmete 
arv peab olema paaritu. Üle 5000 ela-
nikuga omavalitsuses peab volikogus 
olema vähemalt 17 liiget.

Vallavolikogu esimees Aivar Nigol 
sõnas, et tuli ka ettepanek määrata 
järgmise vallavolikogu koossseisuks 13 
liiget. „Järgmise vallavolikogu liikmete 
arv – 15 liiget, selgus volikogus alterna-
tiivhääletuse teel,“ selgitas Aivar Nigol. 
„Väiksem volikogu koosseis tõstab 
volikogu liikme mandaadi väärtust.“

Käesoleva aasta 1. juuni seisuga on 

Vallavolikogu valimistega seonduvast Otepää vallas

rahvastikuregistri järgi Otepää vallas 
4 062 elanikku.

Otepää vallas moodustati üks valimis-
ringkond, mille piirideks on valla piirid. 
Ringkonda kuuluvad Otepää vallasise-
ne linn ja Arula, Ilmjärve, Kassiratta, 
Kastolatsi, Kaurutootsi, Koigu, Kääriku, 
Mägestiku, Mäha, Märdi, Nüpli, 
Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, Pühajärve, 
Raudsepa, Sihva, Truuta, Tõutsi, Vana-
Otepää ja Vidrike külad.

Vallavalitsuse määrusega moodusta-
ti üks valmisjaoskond, hääletamisruum 
asub Otepää linnas Otepää Kultuuri-
keskuses (Virulombi 2, Otepää).

Otepää valla valimiskomisjon on 
5liikmeline, kahe asendusliikmega. 

Valimiskomisjoni kuuluvad: vallasek-
retäri abi Kristina Reigo, lastekaitse-
spetsialist Katre-Liis Treufeld, raama-
tupidamise- ja finantsteenistuse juha-
taja Ülle Veeroja ja haljastusspetsialist 
Ülle Kübarsepp. Komisjoni esimees on 
Neeme Sild. Asendusliikmed on raama-
tupidajad Sale Kiuru ja Mari Mõttus.

Otepää Vallavalitsuse valimiskomis-
joni kontaktandmed:

Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 
Otepää, II korrus.

Telefon: 766 4800, 766 4802; faks 766 
1214,

e-post: valimiskomisjon@otepaa.ee. 
Tööajad: E- 8.00-18.00, T,K,N 8.00-

17.00, R 8.00-15.30.

Otepää Naisseltsi korraldatud käsi-
töölaadal müüdi muudki kaupa. 
Lisaks esinesid ansamblid, orkest-
rid ja tantsurühmad ning korraldati 
õpitubasid.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 30. augustil.

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

DETAILPLANEERINGUD
Otepää Vallavolikogu istungil 

27.06.2013
   Kinnitati Otepää valla soojamajanduse arengukava.
   Kehtestati Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse 

liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
   Otsustati toetada Gravel Deposits OÜ-le (registrikood 

12383928) geoloogilise uuuringuloa andmist. Uuringu-
ruum asub Valga maakonnas Otepää vallas eramaal 
katastriüksusel Oriku (registriosa 476240/4762, katastri-
tunnus 63601:003:0780, maatulundusmaa). 

Kavandatava uuringu eesmärk on selgitada uuringu-
ruumi piires ehitusliiva aktiivset tarbevaru ning hiljem 
taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. 
Uurimissügavus on 15 m, uuringuõõnte arv on 12 ja 
puuraukude arv 12. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 
aastat. Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa 
omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse maavara 
kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel 
ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.
   Moodustati Otepää valla valimiskomisjon.
   Otsustati moodustada Otepää Vallavolikogu 2013. aasta 

valimisteks valimisringkond, selle piirid, numeratsiooni 
ning kindlaks määrata mandaatide arv.
   Määrati Otepää Vallavolikogu seitsmenda koosseisu 

liikmete arvuks 15.
   Otsustati võtta pikaajalist laenu 378 000 eurot. 

Laenu arvelt finantseeritakse järgmisi investeeringuid: 
Otepää Kultuurikeskuse renoveerimise I etapp 170 
000 eurot; Otepää lasteaia projekteerimine 78 000 
eurot; Pühajärve lasteaiarühma üleviimine põhikooli 
ruumidesse 130 000 eurot.
   Kinnitati Otepää valla 2012. aasta majandusaasta 

aruanne.
   Tunnistati osaliselt kehtetuks Vidrike küla Köörimäe ja 

Nüpli küla Suur-Poslovitsa kinnistute detailplaneering.
   Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme maaüksuse 
detailplaneering.
   Kehtestati Otepää linnas Pikk tn 22 kinnistu 

detailplaneering.
   Kehtestati Otepää vallas Sihva külas Väike-Juusa 

kinnistu detailplaneering.
   Kehtestati Otepää vallas Pilkuse külas Tornimäe 

detailplaneering.

Otepää Vallavalitsuse istungil 

29.07.2013
   Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 

128 eurot.
   Määrata kuuele isikule sünnitoetus kogusummas 1344 

eurot.
   Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi radarijaama 

maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks Otepää 
vallas Pilkuse külas.
   Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
   Peeti võimalikuks jagada Palava katastriüksus 

(katastritunnus 63602:002:4031, registriosa nr 262440) 
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 
9,19 ha) kohanimeks Palava, koha-aadressiks Palava, 
Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve 
– maatulundusmaa (011;M); 1.2. katastriüksuse (pindala 
12,82 ha) kohanimeks Taga-Palava, koha-aadressiks 
Taga-Palava, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.3. katastriüksuse 
(pindala 12,65 ha) kohanimeks Vahe-Palava, koha-
aadressiks Vahe-Palava, Nüpli küla, Otepää vald, Valga 
maakond, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
   Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.
   Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätme-veoga 

liitumisest vabastamiseks.
   Eraldati MTÜ-le Vana-Otepää Külaselts konverentsi 

„Kodukoha ja kooli päev“ korraldamiseks 300 eurot.
   Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 05.06.2013. a korral-

dus nr 2-4-311 „Hallatava asutuse Otepää Gümnaasium 
direktori ametisse nimetamine“ kehtetuks. Otsustati 
korraldada ametiasutuse hallatava asutuse Otepää 
Gümnaasium direktori vaba ametikoha täitmiseks avalik 
konkurss ja kinnitada avaliku konkursi läbiviimise kord.

AMETLIK INFO

22.07.2013
   Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke “Otepää 

valla koolitoidu teenuse ostmine” hindamis-komisjoni 
otsused. Tunnistati pakkujad FIE Kalju Saaremäe ja 
P.Dussmann Eesti OÜ vastavaks hanke-dokumentides 
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes 
hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest 
tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja P.Dussmann 
Eesti OÜ poolt esitatud pakku-mus, kui vastavaks 
tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga 
pakkumus.
   Anti 113KM KLUBI MTÜ (registrikood: 80278399, 

asukoht: Lageda tee 17-1, 74020 Pärnamäe küla, Viimsi 
vald, Harju maakond) luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil 02.08.2013. a kuni 04.08.2013. a avalik 
üritus TRISMILE TRIATHLON.
   Otsustati moodustada Otepää valla haldusterritoo-riumil 

üks alaline valimisjaoskond – valimisjaoskond nr 1. 
Valimisjaoskonna nr 1 territooriumi moodustavad Otepää 
vallasisene linn ja Arula, Ilmjärve, Kassiratta, Kastolatsi, 
Kaurutootsi, Koigu, Kääriku, Mägestiku, Mäha, Märdi, 
Nüpli, Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, Pühajärve, Raudsepa, 
Sihva, Truuta, Tõutsi, Vana-Otepää ja Vidrike külad. 
Hääletamisruumi asukoht on Otepää Kultuurikeskuses, 
mille asukoht on Virulombi 2, Otepää vallasisene linn, 
Otepää vald, Valga maakond.

18.07.2013
   Katkestati vallavanem Merlin Müüri puhkus 18. juulil 

2013. a ja 22. juulil 2013. a.  
   Anti Eesti Ujumisliit MTÜ-le (registrikood 80086145, 

asukoht: Pirita tee 12, 10127 Tallinn) luba korraldada 
Otepää vallas Pühajärve külas Pühajärve rannas ja järves 
20.07.2013. a alates kell 12.00 kuni kell 17.00 avalik üritus 
42. Avaveeujumise seeriavõistluse IV etapp.
   Anti Oti Spordiklubi MTÜ-le (registrikood: 80087624, 

asukoht: Munamäe 18-24, 67403 Otepää linn, Otepää 
vald, Valga maakond) luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil 27.07.2013. a kell 08.00 kuni kell 
20.00 avalik üritus – Samsung Estonian Cup Otepää XIV 
Rattamaraton 2013.
   Anti BGM Festivalid MTÜ (registrikood: 80354597, 

asukoht: Uuslinna 5-10, Tallinn) luba korraldada Otepää 
vallas Otepää linnas ja Pühajärve külas 26.07.2013. a alates 
kell 18.00 kuni 28.06.2013. a kell 03.00 avalik üritus – Meie 
Festival Pühajärve 2013.
   Anti MTÜ Vana-Otepää Külaselts (registrikood: 

80219973, asukoht: Vana-Otepää küla, Otepää vald) luba 
korraldada Otepää vallas Otepää külas asuvas Vana-Otepää 
õppe-spordibaasis 04.08.2013. a kell 13.00 kuni kell 24.00 
avalik üritus – Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää ja 
Pedajamäe külade kokkutulek ja konverents „Kodukoha ja 
kooli päev“.
   Anti MTÜ Otepää Naisselts (registrikood: 80037572, 

asukoht: J. Hurda 5a, 67405 Otepää linn, Otepää vald) 
luba korraldada Otepää linnas Otepää Kultuurikeskuses 
ja kultuurikeskuse pargis 04.08.2013. a kell 07.00 kuni 
kell 18.00 avalik üritus – XVII Rahvamuusikute ja 
Käsitöömeistrite päev.
   Anti Vana Baskini Teater OÜ (registrikood: 11100029, 

asukoht: Tartu mnt 55-41, 10115 Tallinn) luba korraldada 
Otepää vallas Pühajärve külas asuval Otepää laululaval 
11.08.2013. a alates kell 20.00 kuni kell 22.00 avalik üritus 
– suvelavastus „Minu Girlfriend on eestlane“.
   Tunnistati kirjalik kordusenampakkumine nurjunuks 

järgmiste Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna järgi kinnistusregistrisse kantud kinnisasjade 
osas: 1.1. registriossa nr 1376340 kantud kinnistu Vana-
Kooli; 1.2. registriossa nr 2294640 kantud kinnistu 
Pühajärve tee 14. Määrati kordusenampakkumise 
läbiviimiseks alghinnad ja otsustati korraldada 
kordusenampakkumine esialgse enampakkumise 
tingimustel.
   Anti GMP Grupp AS-le (registrikood 10109324, Piiskopi 

3, Tallinn) luba paigaldada alates 29. juulist 2013. a kuni 15. 
augustini 2013. a riigi tugimaantee nr. 46 Tatra – Otepää 
– Sangaste 25. kilomeetrile Otepääle sissesõidu kohale 
avaliku ürituse Dagö “Hiired Tuules” reklaambänner ja 
määrata reklaamimaksu suuruseks 3,20 eurot päevas, 
kokku 57,6 eurot.
   Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
   Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist valvekaamera 

soetamiseks 1855 eurot.
   Kinnitati Lauri Kikerpill taotlusel 

projekteerimistingimused Otepää vallas Märdi külas 
Luha kinnistule (katastritunnus 63601:002:3292) ja 

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 27.06.2013.a otsusega nr 1-4-32 Otepää vallas Pilkuse külas Tornimäe 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Pilkuse külas asuva Aakre metskond nr 53 kinnistut 
(katastritunnus 63602:003:1420). Naaberkinnistutel Astra (katastritunnus 63602:003:0720), Mäealuse (katastritunnus 
63602:002:0051) ja Orase (katastritunnus 63602:003:0420) asuvad olemasolevad / rekonstrueeritavad / planeeritavad 
juurdepääsuteed. Detailplaneeringu ala suurus on ca 76 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaitseväe hoone 
või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmiseks õhuseire 
radarposti rajamiseks ning selle teenendamiseks vajalike juurdepääsuteede planeerimine. 
   Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter,  enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 27.06.2013.a otsusega nr 1-4-33 Otepää vallas Sihva külas Väike-Juusa 
kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala on osa maatulundusmaa sihtotstarbega Väike-Juusa 
kinnistust (katastritunnus 63601:002:1752), pindalaga ca 9,6 ha. Detailplaneeringu eesmärk on 
kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatakse 
4 elamumaa juhtotstarbega krunti. Planeeritud krundid tuleb jagada eraldi katastriüksusteks 
- eraldi hoonestatava maana elamumaa ning veekogude- ja maatulundusmaa. Krundile võib ehitada 
maksimaalselt 4 hoonet (Pos 1, Pos 2, Pos 3) - 1 põhihoone ja 3 abihoonet. 
   Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin 
Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 27.06.2013.a otsusega nr 1-4-34 Otepää vallas Otepää linnas Pikk tn 
22 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Pikk tn 22 kinnistut (katastritunnus 
55601:005:0620. Krundi pindala on 7053 m². Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe 
muutmine, kinnistu jagamine ja kruntidele ehitusõiguste ja hoonestustingimuste määramine. Krundi 
ehitusõiguseks on määratud: pereelamumaa (EP 100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja 
2 abihoonet, hoonete suurim lubatud kõrgus elamul 10 m ja abihoonel 7 m, hoonete suurim korruselisus 
elamul 2 ja abihoonetel 1. Parkimine lahendatakse oma krundil. Detailplaneering on kättesaadav tööajal 
Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik 
arutelu 

Otepää Vallavolikogu otsustas 27.06.2013.a otsusega nr 1-4-35 vastu võtta ja suunata avalikule 
väljapanekule Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suuruseks on ca 21 ha, 
millest planeeritav ala hõlmab ca 4 ha kogu Sõjatamme (katastritunnus 63601:002:1681) kinnistust. 
Planeeringuala asub Pühajärve külas Pühajärve kaldal. Tegemist on kompaktse asustusega 
piirkonnaga, kus paiknevad pereelamud, äriettevõtted. Ala läheduses asub Pühajärve avalik rand. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi 
ning parkimisvõimaluste laiendamiseks. Planeeringuga jagatakse Sõjatamme kinnistu kaheks – ärimaa 
sihtotstarbega (Ä 100%)  hoonestusalaks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega (Üh 100%) puhkealaks. 
Kogu hoonestusala pindala suurus on 4 733 m². Hoonestusala jaguneb kõrguste järgi kolmeks osaks: 1 
570 m² hoonestusala (hoonestusala nr 1), mille ehitusõigusega ala on kuni 650 m² ja kõrgus maapinnast 
kuni 24 m; 2 560 m² hoonestusala, mille kõrgus maapinnast on kuni 5 m ja 603 m² hoonestusala (koosneb 
hoonestusaladest nr 3-5), mille kõrgus ulatub kuni olemasoleva hoone kõrguseni. Hoonestusalade nr 2-5 
osas ehitusõigusega ala mahtu ei piirata. Puhkeala territooriumil on planeeritud parkimiskohti kuni 150 
sõiduautole, 20 haagissuvilatele ning 10 bussile. Olemasolev parkla pindala vähenemine hoonestusala 
arvelt kompenseeritakse uue 770 m² asfaltkattega parkla rajamisega ala põhjaosas (vana katlamaja 
asemele). Lisaks sellele on planeeritud 3000 m² murukiviga kaetud parkla planeeringuala lääneosas, kuhu 
lisaks sõiduautode parkimiskohtadele on kavandatud parkimiskohad haagissuvilatele. Murukiviga parkla 
rajamiseks on vajalik koostada vertikaalplaneerimise projekt, milles antakse sademevee ärajuhtimise 
lahendus. Pühajärve valla üldplaneeringu järgi on planeeritav ala osaliselt puhke- ja spordibaaside 
maa ning osaliselt valge ala, kus säilib senine maakasutus, milleks antud juhul on üldkasutatav 
maa. Sellest tulenevalt on tegemist üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava 
detailplaneeringuga.
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.07.2013 – 19.08.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult 
esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 02.09.2013 kell 17.00 
Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimuval avalikul arutelul (Lipuväljak 13, II korrus).     
   Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng 
ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 
planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti 
teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või 
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust 
(Info: Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 27.06.2013.a otsusega nr 1-4-36 tunnistada kehtetuks kinnistul nr 
2102540 Köörimäe väikekoht 4 (katastritunnus 63601:003:2486) ja Köörimäe väikekoht 9 (katastritunnus 
63601:003:2492) katastriüksustel Otepää Vallavalitsuse 08.03.2006. a korraldusega nr 2-4-127 kehtestatud 
Köörimäe ja Suur-Poslovitsa kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Köörimäe ja 
Suur-Poslovitsa kinnistutele suvilate ehitamiseks sobivate kruntide moodustamine, maa sihtotstarbe 
muutmine ning kruntidele ehitusõiguse määramine loodusmaastikku arvestatavate parameetritega 
hoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks. Samuti oli eesmärgiks projekteerimise aluseks antavate 
maastikukujunduse üldpõhimõtete määramine ja lahenduste andmine kruntide juurdepääsuteede ja 
tehnorajatiste rajamiseks. Kinnistu omanikud soovivad tunnistada kehtetuks Köörimäe väikekoht 4 
(katastritunnus 63601:003:2486) ja Köörimäe väikekoht 9 (katastritunnus 63601:003:2492) kinnistutel 
kehtestatud detailplaneeringu. Detailplaneeringut ei saa planeeringu põhijoonisel POS 4 ja POS 9 
ulatuses ellu viia, sest hoonete rajamine planeeritud hoonestusalasse ei ole maastiku omapära arvestades 
võimalik. Planeeritud hoonestusalad asuvad Poslovitsa oja ehituskeeluvööndis ning seepärast ei saa 
detailplaneeringut põhijoonisel näidatud kujul realiseerida. Ehitusõigus on võimalik realiseerida 
hajaasutuses läbi omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820). 

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Merlin Müür, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
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.
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Lepikmäe kinnistule (katastritunnus 63601:002:3295) tiigi ehitusprojekti 
koostamiseks.
   Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Sihva külas Mateks alajaama 0,4kV fiider F7 nõuetekohasuse 
tagamise elektriprojekti koostamiseks.
   Kinnitati Andres Anijalg taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Sihva külas Matsi kinnistule (katastritunnus 63601:002:2872) 
üksikelamu, sauna ja garaaži ehitusprojekti koostamiseks.
   Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Otepää linnas Solarcom OÜ Tehvandi põik 2 elektriprojekti 
koostamiseks.
   Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Pilkuse külas Tsirla AJ asendamise, 0,4kV rekonstrueerimis 
elektriprojekti koostamiseks.
   Kinnitati Marko Roose taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas, Pilkuse küla, Märi kinnistule (katastriüksus 63602:003:0062) elamu 
ehitusprojekti koostamiseks.
   Kinnitati MTÜ Eesti Lumeliuglemise Liit taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Otepää linnas Linnamäe org kinnistul 
ehitusprojekti koostamiseks.
   Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää valla Sihva külas Uue-Kooli 

maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0100) ehitise (mänguväljak) 
püstitamiseks.
   Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallas Otepää linnas 

Linnamäe org maaüksusel (katastritunnus 55601:004:1870) ehitise 
(National Geographicu kollane aken koos infotahvliga) püstitamiseks.
   Väljastati kirjalik nõusolek Mare Roo väikeehitise (kaev) püstitamiseks 

asukohaga Otepää vald Pilkuse küla Jürimäe (katastritunnus 
63602:001:1941).
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Väike-Juhani maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0005) üksikelamu 
(meeskonnaelamu) püstitamiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse 

külas Mäealuse maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0051), Astra 
maaüksusel (katastritunnus 63602:003:0720), Väike-Juhani maaüksusel 
(katastritunnus 63602:002:0005) ja Tõka maaüksusel (katastritunnus 
63602:002:0006) ehitise (tee) rekonstrueerimiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Aakre metskond 53 maaüksusel (katastritunnus 63602:003:1420 ehitise 
(tee 1) püstitamiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Aakre metskond 53 maaüksusel (katastritunnus 63602:003:1420 ehitise 
(tee 2) püstitamiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse 

külas Orase maaüksusel (katastritunnus 63602:003:0420 ehitise (tee) 
rekonstrueerimiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Orase maaüksusel (katastritunnus 63602:003:0420 ehitise (kopteriplats) 
püstitamiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Aakre metskond 53 maaüksusel (katastritunnus 63602:003:1420 ehitise 
(peahoone) püstitamiseks.
   Väljastati Kaitseministeeriumile ehitusluba Otepää valla Pilkuse külas 

Aakre metskond 53 maaüksusel (katastritunnus 63602:003:1420 ehitise 
(abihoone) püstitamiseks.
   Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 128 eurot.
   Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.
   Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
   Peatati riiklike peretoetuste maksmine ühele isikul ja jätkati maksmist 

teisele isikule.
   Algatati Otepää vallas Kastolatsi külas Teeveere kinnistu 

detailplaneering.
   Vaadati läbi üks vaie. Otsustati jätta ühe isiku vaie Otepää Vallavalitsuse 

07.05.2013. a korralduse nr 2-4-222 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
vabastamise taotluse rahuldamata jätmine“ kehtetukstunnistamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks rahuldamata.

28.06.2013
   Anti Stamina Spordiklubi MTÜ (registrikood 80195756, asukoht: 

Külmallika 15a, Tallinn) luba korraldada Otepää vallas Pühajärve külas 
06.07.2013. a avalik üritus 32. jooks ümber Pühajärve ja 07.07.2013. a avalik 
üritus Pühajärve rahvatriatlon.
   Anti MTÜ-le Spordiklubi VELO (registrikood 80084620; asukoht: 

Laulupeo pst 19, 51006 Tartu) luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil 03.07.2013. a avalik üritus – 39. Tartu Noortetuur 
(noorte jalgrattavõistlus) II etapp Otepää-Sihva-Pühajärve-Otepää ringil.
   Tunnistati läbirääkimistega hankemenetlusega hanke „Pühajärve 

lasteaia rekonstrueerimine“ läbirääkimistel osalenud pakkujad Tartu 
Ehitus AS (10243382), Uniro Grupp OÜ (11347600) ja Mapri OÜ (10131080) 
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimisnõuetele vastavaks. 
Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Mapri OÜ pakkumus kui 
madalaima hinnaga pakkumus.

26.06.2013
   Anti S.M.A. Racing MTÜ (registrikood: 80337995, asukoht: 

Munamäe 14-9, 67403 Otepää linn, Otepää vald) luba korraldada 

Otepää linnas 27.07.2013. a kell 09.00 kuni kell 19.00 avalik üritus – EAL 
võistluskalendrisse kuuluv rahvasprint.
   Määrati kahele isikule sünnitoetust kogusummas 768 eurot.
   Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 128 eurot.
   Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 300 eurot Balti 

Velotuuri toetuseks.
   Anti nõusolek Alo Ojassalu Tenniseklubile (registrikood 80122680, 

Tondiraba 11, Tallinn) viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil 
spordilaager ajavahemikus 01.07.-15.07.2013. a vastavalt esitatud 
taotlusele.
   Määrata MTÜ-le Oti Spordiklubi toetus 200 eurot Otepää 

Rattamaratoni läbiviimiseks.
   Määrati MTÜ-le Oti Spordiklubi toetus 800 eurot rahvusvahelise 

spordiürituse Balti Kett Velotuur läbiviimiseks.
   Anti Euro Candy & Events OÜ-le (registrikood 12005282, Jõe 9, Tallinn, 

Harju maakond 10151) luba paigaldada alates 16. juunist 2013. a kuni 25. 
juunini 2013. a tänavavalgustuspostidele reklaamtahvel (kogus 30) ja 
määrata reklaamimaksu suuruseks 28,8 eurot päevas, kokku 288 eurot.
   Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
   Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää valla Otepää 

linnasVirulombi tn 2 maaüksusel (katastritunnus 55601:005:1040) ehitise 
(kultuurikeskus) laiendamiseks.
   Kinnitati OÜ Freile taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas 

Pühajärve külas Neitsijärve Võõrastemaja kinnistule (katastritunnus 
63601:001:0940) puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks.
   Peeti võimalikuks ümberkruntida Laudamäe katastriüksus 

(katastritunnused 63602:001:1303, registriosa nr 1842740) ja Lemme 
katastriüksus (katastritunnused 63602:001:0772, registriosa nr 
1967340) üheksaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed 
(detailplaneeringu) vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele 
järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 0,1595 ha) kohanimeks Lemme 
tee 1, koha-aadressiks Lemme tee 1, Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga 
maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.2. katastriüksuse (pindala 
0,5127 ha) kohanimeks Lemme tee 2, koha-aadressiks Lemme tee 2, 
Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa 
(001;E); 1.3. katastriüksuse (pindala 0,3061 ha) kohanimeks Lemme tee 
3, koha-aadressiks Lemme tee 3, Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga 
maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.4. katastriüksuse (pindala 
0,3125 ha) kohanimeks Lemme tee 4, koha-aadressiks Lemme tee 4, 
Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa 
(001;E); 1.5. katastriüksuse (pindala 0,3109 ha) kohanimeks Lemme tee 
6, koha-aadressiks Lemme tee 6, Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga 
maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.6. katastriüksuse (pindala 
0,2871 ha) kohanimeks Lemme tee 8, koha-aadressiks Lemme tee 8, 
Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa 
(001;E); 1.7. katastriüksuse (pindala 0,2438 ha) kohanimeks Lemmemäe, 
koha-aadressiks Lemmemäe, Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve – elamumaa (001;E); 1.8. katastriüksuse (pindala 0,0268 ha) 
kohanimeks Kastolatsi alajaam, koha-aadressiks Kastolatsi alajaam, 
Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – tootmismaa 
(003;T); 1.9. katastriüksuse (pindala 0,2044 ha) kohanimeks Lemme tee, 
Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – transpordimaa 
(007;L).
   Väljastada Alar Undile (FIE äriregistri registrikood 10942418, ik: 

37412315728, elukoht: Pühajärve tee 20-2, Otepää linn, Otepää vald) 
sõidukikaart taksoteenuse osutamiseks sõidukiga FORD GALAXY (riiklik 
registreerimismärk 844 BJP).
   Lubati vallavanem Merlin Müür puhkusele kahekümne neljaks (24) 

kalendripäevaks 08. juulist 2013. a kuni 28. juulini 2013.
   Anti BGM Festivalid MTÜ-le (registrikood 80354597, asukoht: 

Uuslinna 5-10, 11413 Tallinn) alates 26.07.2013. a kuni 28.07.2013. a 
tasu eest kasutada (üürile) avaliku ürituse – Pühajärve Meie Fest 2013 
– korraldamiseks Ranna tee 1 asuval kinnistul paiknev laululava ja selle 
lähiümbrus.
   Anti Kalju Saaremäele (FIE registrikood 11137759) alates 01.07.2013. 

a kuni 31.07.2013. a tasu eest kasutada (üürile) toitlustusteenuse 
osutamiseks Otepää linnas Koolitare 5 asuva Otepää Gümnaasiumi ja Sihva 
külas asuva Pühajärve Põhikooli köögid, neid teenindavad abiruumid ja 
söögisaalid vastavalt asendiplaanidele.
   Anti Rally Estonia OÜ (registrikood 11679414, asukoht: Veerenni 

56a, 11313 Tallinn) luba korraldada 19.-21. juulil 2013. a Otepää valla 
haldusterritooriumil avaliku rahvusvahelise autospordiüritusena “auto24 
Rally Estonia 2013”.
   Muudeti vallavalitsuse 10.11.2011. a korraldust nr 2-4-540. Vabastati 

maaspetsialist Vello Vou ja teenistusest vabastatud Ülle Luuk 
riigihangete läbiviimise alalise komisjoni liikme kohustustest. Nimetati 
raamatupidamise- ja finantsteenistuse raamatupidaja Mari Mõttus 
ja vallavalitsuse liige Kalev Merisalu riigihangete läbiviimise alalise 
komisjoni liikmeks.

20.06.2013

   Väljastati Ecwador OÜ taotlusel kasutusluba Otepää vallas 
Kaurutootsi külas Piiri kinnistul (katastritunnus 63601:003:0182) asuvale 
üksikelamule.
   Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts taotlusel 

kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 2/4(katastritunnus 
55601:004:0050) asuvale rekonstrueeritud rahvamajale.

   Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Kellamäe kinnistu 
liitumisühendusele asukohaga Otepää vald Pilkuse küla.
   Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää 

linnas Lipuväljak 13 kinnistul (katastritunnus 55601:004:1690) asuvale 
noortekeskusele.
   Määrati kohanimi järgmisele Otepää valla liikluspinnale: 1.1. Lemme tee 

asukoht Otepää vald Kastolatsi küla.
n   Eraldati kultuurieelarve reservist 400 eurot Otepää tantsijate Valgamaa 
tantsupeo transpordi kuludeks.
   Eraldati kultuuriürituse toetust alljärgnevatele kultuuriühingutele: 

1.1. MTÜ Otepää Naisselts (registrikood 80037572, taotleja esindaja Riita 
Aader) XVII Otepää käsitöömeistrite päeva korralduskuludeks 500 eurot; 
1.2. MTÜ Otepää Muusikaühing (registrikood 88144138, taotleja esindaja 
Arno Anton) XV puhkpillimuusika päevade korralduskuludeks 500 eurot.

19.06.2013

   Kinnitati Vana-Mustametsa OÜ taotlusel projekteerimistingimused 
Otepää vallas Otepää linnas Põllu tn 18 kinnistule (katastritunnus 
55601:001:0280) elamu ehitusprojekti koostamiseks.
   Kinnitati Helmut Kulpsoni taotlusel projekteerimistingimused 

Otepää vallas Vana-Otepää külas Murru kinnistule (katastritunnus 
63602:001:1841) elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
   Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Pilkuse külas Pilkuse küla keskpinge võrgu ja Suur-Trepimäe 
kinnistu liitumis elektriprojekti koostamiseks.
   Kinnitati OÜ Korbovek taotlusel projekteerimistingimused Otepää 

vallas Nüpli külas Tiido kinnistule (katastritunnus 63602:002:0351) tiigi 
ehitusprojekti koostamiseks.
   Väljastati kirjalik nõusolek Kalev Lemmikule väikeehitise (saun) 

püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Kesk-Ojaääre 
(katastritunnus 63601:002:0035).
   Väljastati kirjalik nõusolek Maire Madissoole väikeehitise 

(saun) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää küla Jaanimäe 
(katastritunnus 63602:002:0011).
   Väljastati Tarvi Tigasele ehitusluba Otepää valla Otepää linnas 

Jaani tn 13 maaüksusel (katastritunnus 55601:002:0750) ehitise (elamu 
ehitusregistri kood 111003438) rekonstrueerimiseks.
   Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää valla Otepää külas 

Keskusevälja maaüksusel (katastritunnus 63602:001:2310) ehitise 
(mänguväljak) püstitamiseks.
   Väljastada ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Nüpli alajaama fiider F4 0,4kV 

maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks Otepää vallas Nüpli külas.
   Väljastati Ain Fjodorovile ja Aares Fjodorovile ehitusluba Otepää valla 

Sihva külas Aaraini maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0039) ehitise 
(tootmishoone) püstitamiseks.
   Peeti võimalikuks jagada Kullamäe katastriüksus (katastritunnus 

63601:001:0081, registriosa nr 1061040) kolmeks katastriüksuseks ning 
määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 
kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele 
järgmiselt: 1.1. katastriüksuse (pindala 17,45 ha) kohanimeks Kullaoru, 
koha-aadressiks Kullaoru, Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2. katastriüksuse (pindala 
6,5525 ha) kohanimeks Kullamäe, koha-aadressiks Kullamäe, Pühajärve 
küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatulundusmaa 
(011;M); 1.3. katastriüksuse (pindala 2,8156 ha) kohanimeks Kullaliiva, 
koha-aadressiks Kullaliiva, Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
   Peeti võimalikuks järgnevate maaüksuste riigi omandisse jätmine ja 

määrata nendele kohanimi, koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve 
vastavalt moodustatud asendiplaanidele järgmiselt: 1.1. maaüksus 
piiriettepaneku numbriga AT1112080027 kohanimeks Aakre metskond 
289, koha-aadressiks Aakre metskond 289, Märdi küla, Otepää vald, 
Valga maakond, sihtotstarve – kaitsealune maa (011;M). 1.2. maaüksus 
piiriettepaneku numbriga AT0803140509 kohanimeks Aakre metskond 
290, koha-aadressiks Aakre metskond 290, Arula küla, Otepää vald, 
Valga maakond, sihtotstarve – kaitsealune maa (011;M); 1.3. maaüksus 
piiriettepaneku numbriga AT0803140528 kohanimeks Aakre metskond 
292, koha-aadressiks Aakre metskond 292, Pühajärve küla, Otepää vald, 
Valga maakond, sihtotstarve – kaitsealune maa (011;M).
   Keelduti koolilõpetaja toetuse määramisest ühele isikule, kuna toetuse 

saamiseks taotluse esitanud isik ei sooritanud lõpueksameid määruse 
kohaselt selleks ette nähtud ajal.
   Määrati koolilõpetaja toetust 58 isikule kogusummas 2188 eurot.
   Määrati haridustoetus neljale isikule kogusummas 310 eurot.
   Määrati ühekordset toetust kolmele isikule kogusummas 160 eurot.
   Määrati puudega inimese toetus erivajadusest tingitud lisakulude 

kompenseerimiseks kolmele isikule kogusummas 37,07 eurot.
   Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
   Anti Euro Candy & Events OÜ-le (registrikood 12005282, Jõe 9, Tallinn, 

Harju maakond 10151) luba paigaldada alates 21. juunist 2013. a kuni 25. 
juunini 2013. a tänavavalgustuspostidele reklaamtahvel (kogus 30) ja 
määrata reklaamimaksu suuruseks 28,8 eurot päevas, kokku 144 eurot.
   Määrati MTÜ-le Otepää Spordiklubi toetust 200 eurot Jaani 

hüppevõistluse läbiviimiseks.
   Kinnitati OÜ Otepää Maamõõdubüroo perioodi 01.01.2012-31.12.2012 

majandusaasta aastaaruanne.

AMETLIK INFO
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

11. augustil kell 20.00 Pühajärve laululaval 
Vana Baskini Teater „Minu girlfriend on eestlane“. 
Pilet 9/11 €. Sooduspilet kehtib õpilastele, pensio-näridele 
ja otepäälase kaardiga. Vihma korral toimub etendus 
kultuurikeskuses.

13. augustil kell 19.00 Kultuurikeskuses 
Muusikasõprade seltsi suvefestival III – Pariisi noored 
virtuoosid. Alexis Roussine (viiul), Diana Liiv (klaver). 
Kavas Paganini, Bach, Prokofjev. Perepilet 3.20 €, 
täiskasvanud 1.60 €, õpilased ja pensionärid 0.90 €. 

17. augustil kell 19.00  Pühajärve laululaval 
suur üleeuroopaline estraadiõhtu nalja ja lauluga 
„Puhta kuld“. Esinevad: Anne Paluver, Henrik 
Normann, Pille Pürg, Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski 
– Kuldne Trio. Pileti hind eemüügist 10/12 €, koha peal 
12/14 €. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Statoilis, 
Rimis ja Otepää Kultuurikeskuses E -R kell 9-12.

20. augustil kell 14.00 Eesti taasiseseisvumis-
päev Kultuurikeskuses ja pargis. 
Kell 10.00  Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse tut-

vustamine (relvanäitus, supikeetmine ja jagamine, 
esmaabi).

Kell 12.00  Aili Miksi raamatu „Kui Otepää ärkas“ esitlus.
Kell 13.00  Kait Tamra kontsert.

Kõik huvilised on oodatud!

28. augustil kell 20.00 Kultuurikeskuses 
tantsuõhtu plaadimuusika saatel. Pilet 2 €.

11. august kell 09.00-11.00  Otepää Matk, sihtpunkt 
Kaarna järv, Helle Tallo tel. 5661 4884

11. august kell 17.00  FC Otepää vs FC Tartu, 
Tehvandi staadion

13. august kell 11.00  Tartu Kalevi kergejõus-
tikuvõistlus, Tehvandi staadion, Toomas Halliste 5662 
1859

14. august  Otepää orienteerumiskolma-
 päevak, Tõikamägi, Voldemar Tasa tel. 5150 092

15. august kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, 
Tehvandi discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

17. august kell 19.00  Väike Karikas 1/4 finaal 
FC Otepää vs FCF Tallinna Ülikool, Tehvandi 

 staadion

20. august 9.30 Bachi VI mälestusturniir petan-
kis, ind.võistlus, M kuni 45 ja üle, N kuni 40 ja üle. 
Otepää petankiväljak, Tõnu Ainsoo tel. 5233299

20. august kell 17.00  FC Otepää vs Viljandi 
JK Tulevik Vanakesed, Tehvandi staadion

21. august  Otepää orienteerumiskolma-
 päevak, Marjamägi, Voldemar Tasa tel. 5150 092

21. august  Balti Keti Velotuur, Oti 
Spordiklubi, Neeme Ernits tel. 506 4950

22. august kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, 
Tehvandi discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

24. august kell 9.00-14.00  Pühajärve Spinning 
2013, Aivo Meema tel. 506 7240

25. august kell 09.00-11.00  Otepää Matk, Tehvandi 
staadion (orienteerumine), Helle Tallo tel. 5661 4884

25. august kell 17.00  FC Otepää vs JK Tartu 
Löök, Tehvandi staadion

28. august  Otepää orienteerumiskolma-

 päevak, Alaküla, Voldemar Tasa tel. 5150 092

29. august kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, 
Tehvandi discgolfi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja 
konkursi

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 

DIREKTORI ametikohale

Otepää Gümnaasium on esimene eestikeelne 
maagümnaasium. Gümnaasium on aastaid olnud 
eksamitulemuste pingereas Valgamaa parim kool. 

 Nõuded kandidaadile:
•   vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 
2002. a määruses nr 65 ‘’Pedagoogide kvalifikatsi-
ooninõuded’’ kehtestatud § 8 nõuetele;
•   eesti keele oskus kõrgtasemel;
•   juhtimisalased kogemused; 
•   hea pingetaluvus.

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

 Kandideerimiseks saata hiljemalt 
01.09.2013. a kirjalik avaldus, elulookirjeldus, 
diplomi või tunnistuse koopia vajaliku hariduse 
või kvalifikatsiooni kohta, essee kooli arenguvõi-
maluste kohta ning palgasoov aadressile: Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 
e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4801; 515 7487.

   Anti Euro Candy & Events OÜ (registrikood: 
12005282, asukoht: Jõe tn 9, 10151 Tallinn) luba 
korraldada Otepää vallas Otepää linnas kinnistutel Valga 
mnt 1d ja 1e ajavahemikus 24.06.2013. a kuni 25.06.2013. 
a avalik üritus – Tsirkus Madigan. Etenduste algus 
mõlemal päeval kell 18.00.
   Anti Samm Tulevikku OÜ (registrikood 11460087, 

asukoht: Pärnu mnt 28, Tallinn) luba korraldada Otepää 
vallas Otepää linnas ja Pühajärve külas 22.06.2013. a 
alates kell 18.00 kuni 24.06.2013. a kell 03.30 avalik üritus 
– Pühajärve Jaanituli 2013.
   Anti Tartu Suveteatri Selts MTÜ (registrikood 

80077442; asukoht: Jaama 14, 51009 Tartu) luba 
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Nüpli külas 
11.07.2013. a kuni 28.07.2013. a avalik üritus – Otepää 
suveteatri lavastus “Pühajärve armastus“. Etenduste 
algus kell 20.00.
   Eraldati hallatavale asutusele Otepää Avatud 

Noortekeskus uute ruumide avamise puhul 200 eurot.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 18.07.2013.a korraldusega nr 2-4-423 algatada Otepää vallas Kastolatsi külas Teeveere 
kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Kastolatsi külas Tatra-Otepää-Sangaste riigimaantee nr 46 ääres ning 
hõlmab Teeveere kinnistut (katastritunnus 63602:001:0761). Kinnistu pindala on 17256 m² ja maakasutuse sihtostarve 
on elamumaa (100% E). Planeeritavat ala ümbritsevad nii elamumaa kui ka maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamise ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine. (Info: 
Enelin Alter,  enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).  

Detailplaneeringu korduv avalik arutelu

Aaraini kinnistu (katastritunnus 63601:002:0039) detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimus 23.07-
06.08.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus 
ülevaate 27.08.2013.a kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas toimuval avalikul arutelul (Info: Enelin Alter,  
enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu avalik arutelu

Juusa-Peetri kinnistu (katastritunnus 63601:002:1384) detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.06.2013 
– 16.07.2013.a. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 10 ettepanekute ja vastuväidete kirja. Avalikul 
väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 26.08.2013.
a kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimuval avalikul arutelul (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

Otepää turu juures asunud avalikud prügikontei-
nerid on teisaldatud Otepää katlamaja kinnistule 
aadressil Kopli tn 6a. 
Palume edaspidi oma prügi viia Otepää katlamaja 
kinnistul asuvatesse prügikonteineritesse.

Otepää vallavalitsus

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää vallas:

1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 
kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnus 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla, Otepää 
vald) alghinnaga kolmkümmend kolm tuhat (33 000) eurot. Kinnistul Vana-Kooli asuva hoone esimene 
korrus on kolmandate isikute kasutuses tähtajatu äriruumi üürilepingu alusel.

1.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2294640 
kantud kinnistu Pühajärve tee 14 (katastritunnus 55601:004:1860, pindala 255 m2, asukoht: Pühajärve 
tee 14, Otepää linn, Otepää vald) alghinnaga kakskümmend viis tuhat viissada (25 500) eurot. Kinnistul 
Pühajärve 14 asuva hoone esimene korrus on osaliselt kolmandate isikute kasutuses tähtajatu eluruumi 
üürilepingute (2 tk) alusel.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 15. augustil 2013. a kella 17.00ks Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse (Lipuväljak 13, 67405 Otepää linn, Otepää vald) sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõ-
naga „Vana-Kooli“ või „Pühajärve tee 14“.

Kirjaliku pakkumise võib saata e-mailiga krüpteeritult aadressile vald@otepaa.ee või posti teel: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald vastava märgusõnaga.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisikud Mairo Kangro (766 4810) ja 
Neeme Sild (5303 3030).

Vana-Kooli ja Pühajärve tee 14 kinnistu kirjalik 
kordusenampakkumine

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

SOTSIAALTÖÖ spetsialist

 Töö kirjeldus:
•   sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alaste prob-
leemide lahendamine;
•   klientide nõustamine sotsiaalküsimustes.

 
 Nõuded kandidaadile:

•   vastavus avaliku teenistuse seaduses ametni-
kule esitatud tingimustele;
•   kõrgharidus (soovitavalt erialane);
•   eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil;
•   empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, 
meeskonnatöö oskused; 
•   töövaldkonnaga seotud seadusandluse tund-
mine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega;
•   B-kategooria juhiload.

 Kasuks tuleb:
•   avalikus teenistuses töötamise kogemus;
 •   eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas;
•   programmi STAR tundmine;
•   projektitöö kogemus.

 Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd;
täiendkoolituse võimalust;
sõbralikku kollektiivi.

 Tööle asumise aeg:
esimesel võimalusel.

 Kandideerimiseks saata hiljemalt
25.08.2013. a oma sooviavaldus, haridust tõen-
dava dokumendi koopia ja CV aadressile: Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 
e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Otepää Vallavolikogu kehtestas 27. juuni istungil 
Otepää valla soojamajanduse arengukava. 
Arengukava koostas Tartu Regiooni Energiaagen-
tuur, arengukava eesmärgiks oli eelkõige hinnata 
ASi Otepää Veevärk soojustorustike ning katlama-
jade tehnilist seisukorda ja tulevikuperspektiive. 
Arengukava tellisid Otepää Veevärk ja Otepää 
Vallavalitsus.
Arengukavaga saab tutvuda tööpäevadel Otepää 
Vallavalitsuses või valla kodulehel www.otepaa.ee 
rubriigis http://www.otepaa.ee/omavalitsus/aren-
gukavad „Üldinfo“ -> „Arengukavad ja uuringud“.

MONIKA OTROKOVA

Kehtestati valla soojama-
janduse arengukava

Koolialguse aktus 
Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve 
Põhikoolis on 2. septembril. 

Täpsem info järgmises Otepää Teatajas.

Tähelepanu, Otepää 
linna elanikud!

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2013. aasta mais 
välja riigihanke, mille eesmärk oli leida toitlustus-
teenuse pakkuja Otepää valla koolidele, Pühajärve 
Põhikooli lasteaiarühmale „Pipi“, SA Otepää Ter-
visekeskuse hooldusravi osakonna patsientidele 
ning Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali 
õpilastele.

Riigihankele laekus kaks pakkumust, mis mõle-
mad vastasid kõikidele hankedokumentides esi-
tatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides 
esitatud hindamise nõuetest, tunnistati edukaks 
pakkumuseks pakkuja P.Dussmann Eesti OÜ poolt 
esitatud pakkumus.

P.Dussmann Eesti OÜ on asutatud 1996. aastal. 
Ettevõte on pakkunud toitlustusteenust Tallinna ja 
Tartu lasteaedadele, koolidele ning haiglatele.

MONIKA OTROKOVA

Selgus toitlustusteenuse 
pakkuja

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke 
Pühajärve Põhikooli lasteaia rühmade üleviimiseks 
Pühajärve Põhikooli hoonesse. Tööde teostaja on 
leitud ning ehitustööd on täies hoos. Ehitustöid 
teeb Mapri OÜ.

Pühajärve Põhikooli I korrusele on planeeritud 
ruumid sõimerühma ja lasteaiarühma jaoks, eraldi 
WCd ning garderoobid. Mõlemale rühmale ehita-
takse välja eraldi sissepääsud.

Ehitajad loodavad suuremate ehitustöödega 
valmis saada septembri keskpaigaks, lõplikult 
peaksid ruumid valmis olema oktoobri alguseks. 
Seni jätkab lasteaed tegutsemist vanas hoones. 
Sügisest avatakse Pühajärve Põhikooli lasteaiarüh-
mas Pipi sõimerühm 14le lapsele.

MONIKA OTROKOVA

Pühajärve Põhikoolis 
toimuvad ehitustööd

Otepää Gümnaasiumi 4. klassi õpilane Airiin Pikk 
käis selle aasta juulis võistlemas FIS Scüler Grand 
Prix suusahüpete võistlusel Saksamaal Garmisch 
Partenkirchenis.

Airiin saavutas 2002. ning 2003. aastal sündinud 
tüdrukute seas esikoha. Meeskondlikel võistlustel 
said Eesti kooliõpilased 5. koha. Otepää vallast 
osales võistlustel ka Markkus Alter.

Airiin Pikk treenib Elva Suusaklubis, suusahüpe-
tega tegeleb ta alates 5. eluaastast.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Gümnaasiumi 
õpilane sai Saksamaal 
suusahüpetes esikoha
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OTEPÄÄ GÜMNAASIUM  
võtab 

2013/2014 õa konkursi korras tööle:

   füüsika õpetaja (gümnaasiumi  
    aste, 10 tundi),

   saksa keele õpetaja (põhikooli ja        
    gümnaasiumi aste),

   psühholoog (0,5 ametikohta),

   klassiõpetaja. 

Tööle asumise aeg 01.09.2013. 

Kandidaadilt eeldame vastavust 
kvalifikatsiooninõuetele.
   Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõenda-
vate dokumentide koopiad esitada 19. 
augustiks 2013 aadressile: Otepää Güm-
naasium, Koolitare 5, 67403 OTEPÄÄ 
või e-maili aadressile: kool@nuustaku.
edu.ee.

Info ja küsimuste korral kirjutada 
kool@nuustaku.edu.ee.

Pühajärve puhkpilliorkester käis 4.-
7. juulini Riias Läti XXV Laulu- 
ja Tantsupeol. Muljed on ülevad. 

Puhkpilliorkestrite kontsert toimus Riias 
Toomkiriku väljakul. Orkestrid olid jao-
tatud piirkondade järgi viide gruppi. Meie 
esinesime koos Põhja-Läti pillimeeste-
ga. Iga suur orkester mängis tund aega. 
Lisaks sai koosseisude laval vahetumise 
ajal nautida parimatelt orkestritelt vigur-
marssi.

Oli see alles pidu – pillimehi 3 põlv-
konda, noorim 9- ja vanim 83aastane! 
Pillilood olid huvitavad ja tempokad, 
iga pala juurde käis liikumine – mars-

simine, õõtsumine, plaksutamine jne.
Rongkäik liikus tervituste saatel 

Riia vanalinnas ja alles õhtul algas 
Metsapargis laulupidu. Lauluväljak 
oli tõeline kontserdisaal, kus ei olnud 
loo ajal võimalik liikuda, muusika 
kuulamine toimub vaikuses ja rahus.

Eestist oli peol lisaks meie orkest-
rile kaks kollektiivi – Helme tantsu-
rühm ja Eesti Panga segakoor.
   Reisi toetas Eesti Kultuurkapi-

tali Valgamaa ekspertgrupp.

Pühajärve puhkpilliorkestri dirigent 
ARNO ANTON

Kas te Lätis laulupeol olete käinud?

USA-s San Franciscos toimusid 8. juunist 
1. juulini LEP-ESTO 2013 ehk XXXI 
Lääneranniku Eesti päevad ja XI ESTO 
festival. Üritusele oli kutsutud Eesti 
Noorte puhkpilliorkester (ENPO), kus 
mängivad Otepää valla poisid Mait 
Peterson, Imre ja Magnus Leoprad. Kõik 
kolm noormeest lõpetasid aasta tagasi 
Pühajärve Põhikooli, Imre ja Magnus ka 
Otepää Muusikakooli. Nüüd jätkavad 
nad õpinguid Elleri-kooli II kursusel, kus 
nende õpetaja on Priit Sonn.

Eesti Noorte puhkpilliorkestris on 
hetkel umbes 35 mängijat. Kohal käiakse 
kord kuus, proovid toimuvad Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias. Orkestri 
asutaja ja dirigent on Avo Ots.

Kuna Otepää poiste mänguoskused on 
väga head, siis hinnatakse neid orkest-
ris kõrgelt. Poiste roll on järgmine: Mait 
Peterson – I tromboon, Magnus Leopard 
– eufoonium (orkestris ühtlasi ainus), 
Imre Leopard – I tuuba. Eesti Noorte 
Puhkpilliorkestris on nad mänginud 
alates 2009. aastast.

Orkestri tegevust toetab Eesti Koori- 
ja Puhkpilliühing ja ka erinevad spon-
sorid. Kontsertreiside rahastamisel on 
alati olnud nõutav omafinantseering, 
kuid kunagi varem pole see olnud 100%. 
Seekord aga pidi iga mängija ise maksma 
lennupileti, majutuse, reisikindlustuse 
ja toitlustamise eest, kogusumma ulatus 
igal noorel 1500 euroni. Reisist polnud 
võimalik ka ära öelda, sest poiste roll 
orkestris on oluline. 

Samas polnud see tänavu ainuke 
kontsert. Eesti Noorte Puhkpilliorkest-
ri tegevus on sündmusterohke ja seotud 
jooksvate kuludega, millest enamik tuleb 
katta noortel mängijatel endil.

Reis siiski ära ei jäänud, sest keeruli-
se finantsolukorra lahendamisele aitasid 
kaasa Eesti Kultuurkapital (900 €), 
Otepää vald (600 €), Heino Elleri nim. 
Tartu Muusikakool (750 €), Pühajärve 
Haridusselts (240 €), EELK Sangaste 
kogudus (100 €) ja Pühajärve Põhilkoo-
li lapsevanemad (130 €). Lisaks teenisid 
noored mängijad ise raha kontsertidega 

Pühajärve Puhkekodus ja Sangaste ning 
Valga kirikutes. Esinemiste tulust laekus 
kokku 650 €. Lastevanemate omafinant-
seering kahanes sel moel 1335 eurole 
(projekti kogu eelarve oli 4445 €). Lap-
sevanemate nimel tänan kõiki anneta-
jaid ja toetajaid!

Tegelikuses tuleb välja siin aga prob-
leem, mille lahendamist vajavad kõik 
Eestimaal elavad noored muusikud. 
Mida suurem on noore mängija talent, 
motivatsioon ja oskused, seda suuremad 
on ka kulud. Järjest süveneva majandus-
liku ebavõrduse juures jäävad aga paljud 
andekad lapsed olukorda, kus neil pole 
võimalusi, mida nad vääriksid. Ka pole 
meil piisavalt sihtotstarbelisi fonde (ja 
nende poolt pakutavaid ressursse), kes 
toetaksid noori muusikuid enne nende 
kõrgkooli jõudmist. Andekas noor 
tegevmuusik vajab aga raha, et osta või-
malikult hea pill, osaleda festivalidel, 
meistriklassides ja konkurssidel.

PEEP PETERSON

Otepää valla noored puhkpillimängijad 
käisid Esto-päevadel USAs

Elleri-kooli noorte puhkpilli brassansambel: vasakult Tartu poisid Jüri Jõul, Paul Tarand ja Otepää poisid Mait Peterson, 
Magnus Leopard, Imre Leopard. Selle koosseisuga anti Valgamaal kokku 4 kontserti Esto-reisi finantseerimiseks.

Kappermäe Seltsimajas toimus 30. juulist 
4. augustini maalilaager. Hobikunstni-
kud, kes end juulimalijateks nimetavad, 
maalisid Otepää vallas tänavu viiendat 
korda. Osalejaid oli 25. Nüüdseks on 
Kapermäe seltsimajas huvilistele vaata-
miseks 120 laagris valminud maali. Maa-
lijaid juhendas Evi Gailit. 

Septembris on valiktöödest näitus 
Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses, novem-
bris Räpina Aianduskoolis; viimane on 
Pühajärve Haridusseltsi ja Kapermäe 
Seltsi pikaajaline koostööpartner. 

Laagrilistest on saanud osalised Kap-
permäe seltsielu edendamisel. Eelmise 
suve maalilaagri töödega pandi alus näi-
tuste traditsioonile seltsimajas. Tänavu 
kinkis iga laagris osalenu Kappermäe 
seltsile ühe maali – sooviga luua seltsi 
juurde kohalikku elu kujutavate maalide 
kogu. 

Maalilaagrile järgneb enne uue õppe-
aasta algust külapäev, millega tähistame 
Kappermäe seltsi viiendat tegevusaas-
tat. Külapäeva keskne üritus on koolitus 
„Õppimine läbi pärimuse ja mängude“.

Lõkke ümber räägitakse külaeluga ja 
elanikega seotud lugusid, inspiratsi-
ooniks koolitusel kuuldu ja maalilaagris 
valminud tööd. Kappermäe Seltsimaja 
sobib selliseks arenguks suurepäraselt!    

Külalisraamatusse jätsid maalijad all-
järgnevad read: “Kes võiks tahta pare-
maid tingimusi maalimiseks! Kõigele 
on mõeldud: hõbepajud ja õunapuud 
kasvavad õigetes kohtades, iga päev val-
gustatakse neid aina huvitavamate val-
gustega, vihma eest kaitseb lai katusea-
lune, kätepesemiseks on tünnitäis vett 
ja väljapuhkamiseks soe ja vaikne pesa. 
Loodetavasti on meie pildid selle kõige 
väärilised”.

Maalilaagrit ja külapäeva toetab 
„Kohaliku omaalgatuse program-
mi meede 1 – kogukonna arenguks“.

Projektijuht ENE-MALL VERNIK-TUUBEL

Maalilaager Kappermäel

Otepää Vallavalitsus esitas Keskkonnain-
vesteeringute Keskusele projektitaotluse, 
mille tulemusena on Pühajärve ranna-
parki tellitud dendroloogiline hinnang, 
heakorrastusprojekt ja hoolduskava. 

Pühajärve pargi dendroloogilise hin-
nangu, heakorrastusprojekti ja hooldus-
kava tarbeks saadi Keskkonnainvestee-
ringute Keskuselt 8364 eurot, 1476 eurot 
oli antud projektis Otepää valla omafi-
nantseering.

Riigihanke tulemusena teostab neid 
töid Kiirprojektid OÜ. Maastikuarhitekt 
Kadri Maikov Kiirprojektid OÜst sõnas, 
et hetkel on pargis näha rohelisega mär-
gituid puid, mille tüve diameeter on üle 
5cm. „See tähendab seda, et märgistatud 
puud on kantud digitaalsele aluskaardi-
le selle projekti tarbeks,“ selgitas Kadri 
Maikov. „Dendroloogilise hinnangu, 
heakorrastusprojekti ja hoolduskava val-
mimise tähtaeg on novembri lõpp.“

Hoolduskava valmimisel on oodatud 
ka kõigi vallaelanike ettepanekud. 
16. augustil kell 14.00 tutvustab maasti-
kuarhitekt Kadri Maikov projekti tege-
mist Otepää vallavolikogu saalis.

„Pühajärve rannapark on nii otepää-
lastele kui ka külalistele armastatud 
suvine ajaveetmise koht, kus toimuvad 
mitmed suurüritused,“ rääkis vallava-
nem Merlin Müür. „Kutsume kõiki huvi-
lisi tegema oma ettepanekuid, et valla-
kodanike kaasabil koostada Pühajärve 
rannapargi hoolduskava.“

Maastikuarhitekt Kadri Maikov 
palub kohalikel elanikel võtta kooso-
lekule kaasa fotod rannapargi kohta. 
Kõik meenutused ja mälestused ran-
napargist on väga oodatud! Fotosid ja 
mälestusi saab saata e-posti aadressil: 
kadri@kiirprojektid.ee.

MONIKA OTROKOVA

Korrastatakse Pühajärve rannaparki

Alates 1997. aastast on tuntud eesti 
kunstniku Johannes Uiga maas-
tikumaalid olnud eksponeeritud 

Otepää Raekojas. Johannes Uiga vend 
Endel Uiga kinkis nüüd 32 Pühajärve ja 
Otepää lähiümbruse teemalist maastiku-
maali Otepää vallale.

Otepää raekoja ekspositsioonis olevad 
maalid valis Johannes Uiga ise välja, need 
annavad läbilõike Pühajärve ja Otepää-
ga seotud motiividest. Maalidega saab 
tutvuda tööpäeviti (ette helistades tele-
fonil 766 4800) kella 8.00-17.00, reedeti 
kella 8.00-15.30ni. Johannes Uiga tööd 
on praegu eksponeeritud ka Pühajärve 
põhikoolis ja Otepää Gümnaasiumis.

Otepää vallavolikogu esimees Aivar 
Nigol meenutas, et sai meistriga tutta-
vaks mõned aastad enne Otepää näituse 
avamist 1997. aastal. 

„Külastasime Uigat mitmel korrad 
koos Jaak Uudmäe ja Jüri Rootsiga tema 
Tartu ateljees. Need olid väga südamli-
kud ja meeldejäävad kohtumised, mille 
jooksul sai palju räägitud Otepää ja 
Pühajärve teemadel. Mõistsin, et Johan-
nes Uiga oli väga kiindunud Pühajärvesse 
ning ettepanek Otepää raekojas püsinäi-
tuse korraldamiseks oli talle väga meele-
pärane. Maalid raekotta valis ta ise välja. 
Lisaks sellele soovis ta, et osa töid oleks 
välja pandud ka Otepää koolides,“ rääkis 
Aivar Nigol.

Johannes Uiga venna Endel Uiga soov 
oli maalikogu üleandmine juriidiliselt 
vormistada, et Otepää vallast saaks kogu 
täisõiguslik omanik. Endel Uiga rõhutas 
maalikogu üle andes, et Johannes Uigat 
sidus Pühajärve ja Otepääga suur armas-
tus. Tema sõnade kohaselt oleks nii 
kunstniku soov näidata Pühajärve ja 
Otepää ilu läbi püsiekspositsiooni kõige 
paremini täidetud.

Johannes Uigat peetakse üheks hin-
natuimaks maastikumaalijaks Eesti 
sõjajärgses kunstis. Tema maalidel on 
kujutatud enamasti Pühajärve vaated. 
Johannes Uiga sündis 12. veebruaril 
1918 Tartus, olles neljast vennast kõige 
vanem. Tema isa, Johannes-Eduard 
tegeles kevadel kalapüügiga, suvel pidas 
talu, talvel lõikas jõel jääd. Kuna lap-
sepõlvekodu asus Tartus Emajõe ääres, 
siis siit on arvatavasti pärit tema armas-
tus vee vastu.

1937. aastal astus Uiga kõrgemasse 
kunstikooli „Pallas“. Hiljem õppides ja 
Tartu riiklikus kunstiinstituudis, viisid 
suvelaagrid kunstniku Pühajärvele. 
Otepääl tutvus ta iseõppinud kunstni-
ku Enn Volmerega, kellega jäid kestma 
pikaajalised sõprussidemed. 

Otepäälased mäletavad Johannes 
Uigat kui kunstnikku, kes maalis kabii-
niga paadis. Pühajärve ümbruses valmis 
kõige arvukam ja kahtlemata ka kõige 

Johannes Uiga maastikumaalid 
Otepää raekojas

parem osa tema loomingust. Johannes 
Uiga suri 23. oktoobril 1998. aastal.

Johannes Uiga kohta: Mare Joonsalu, 
Kadri Asmer „Johannes Uiga. Pühajärve 
maalija.“ Tallinn, 2009.

MONIKA OTROKOVA

Kohaturundus-
kampaaniaga „Elu 
kahe maailma pii-
ril“ Otepää Linna-
mäe oru servale 
paigaldatud Natio-
nal Geographicu 
kollane aken on 
tekitanud elavat 
huvi. Aknast ava-
nevat maastiku 
valisid maalimisob-
jektiks Tallinna Üli-
kooli kunstiõpetu-
se tudengid (pildil)

Otepää vallava-
nem Merlin Müür 
sõnas, et kollase akna asukoht Linnamäe 
oru serval on hästi valitud. „Loodame, et 
läbi selle raami kinnistub nii vallaelani-
kele kui ka külalistele veel üks mälupilt  
kaunist Otepääst ja meie ajaloolistest 
väärtustest,“ ütles vallavanem.

National Geographicu kollased aknad 
kutsuvad nii eestimaalasi kui ka külalisi 
tutvuma Lõuna-Eesti rikkaliku kultuu-
ripärandi, imelise looduse ja uuendus-
meelsete ettevõtetega. 

MONIKA OTROKOVA

National Geographicu kollane aken
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Palupera Vallavolikogu istungil 

18. juulil:
   Moodustati Palupera vallavolikogu valimisteks 

Palupera valla haldusterritooriumil üks valimis-
ringkond nr. 1. Mandaatide arvuks valimisringkonnas 
määrati üksteist ja järgmise vallavolikogu koosseisu 
liikmete arvuks üksteist. 

   Nõustuti AS-ile Kiirkandur väljastatud maavara 
kaevandamisloa VALM-012 (Miti külas Kasemäe karjääri 
mäeeraldisel) pikendamisega viia aasta võrra.
   Otsustati mitte alustada Rõngu vallavolikoguga 

ühinemisläbirääkimisi. Palupera valla Hellenurme-
Palupera piirkonna elanikele on tõmbekeskuseks Elva 
ja valla Nõuni-Makita piirkonna küladele Otepää ja 
Tartumaa suund. Rõngu vallaga on Palupera vallal 
tõmbekeskuse määratluses suhtlemine kesine.
   Otsustati taotleda Nõuni külas, Tükipoe kinnistu 

kaasomanikelt Marju Saarelt ja Aivo Saarelt 
(33705250265) Nõuni küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioo
nisüsteemide rajatiste teenindamiseks vajalikule maale 
tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmist.

Asendiplaanidega ja tingimustega saab tutvuda otsuse 
lisades, vallavalitsuses või valla veebilehel. Isikliku 
kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja 
riigilõivu tasub Palupera vald. Volitati vallavanemat 
sõlmima Palupera valla nimel isikliku kasutusõiguse 
seadmise notariaalselt tõestatud kokkulepet.

   Otsustati anda seisukoht 16. juulil laekunud kinnisasja 
omandamise loa taotlusele (OÜ Linnumaa, Neeruti küla, 
Neerutijärve kinnistu) järgmisel istungil.

Palupera Vallavalitsuse istungil

21. juunil korraldati:
   Väljastati kasutusluba Palupera külas Palupera 

põhikooli staadionil valminud mini-arenale.
   Väljastati raieluba Nõuni külas Nõuni algkooli 

kinnistul 8 puu raieks.
   Väljastati projekteerimistingimused Palupera külas 

Soopaju kinnistule tehnosüsteemide projekteerimiseks.
   Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 10 inimesele kogusummas 245,38 eurot.
   Kinnitati juunikuu toimetulekutoetuse saajate 

nimekiri 6 perele kogusummas 637,76 eurot.
   Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 

nimekiri 20 inimesele kogumahus 368,12 eurot ja tasuti 
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 382,80 eurot.

2. juulil korraldati:
   Tunnistati nurjunuks 19. juunil väljakuulutatud hange 

Hellenurme külas Vallamaja kinnistule puukuuri ehitaja 
leidmiseks ja korraldati uue kordushanke läbiviimiseks 
uued tingimused – hange avaldada lisaks veebilehele 
ajalehes Postimees, uus pakkumuste tähtaeg on 15. juuli 
ja töö teostamise tähtaeg 30. september. Moodustati 
hankekomisjon ja täpsustati ehituskirjeldust.

   Anti kaks ühekordset toetust a  ́20 eurot, üks 
sünnitoetus 130 eurot, kolm õppetoetust põhihariduse 
omandajatele a´20 eurot, kaks õppetoetust kesk- ja kesk-
erihariduse omandajatele a  ́30 eurot ja üks õppetoetus 
kõrghariduse omandajale 35 eurot.

   Anti kolmeteistkümnele perele vajaduspõhist 
peretoetust kogumahus 230,16 eurot.

5. juulil korraldati:
   Väljastati Palupera külas Pihlapalu kinnistul 

korteriühistule Palupera 3 ehitusluba korterelamu 
katuse rekonstrueerimiseks.
   Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Atra külas 

Pärnamäe 10/04kV komplektalajaamale.
   Väljastati Neeruti külas Tsura Talu OÜ-le 

projekteerimistingimused loomakasvatusrajatiste 
projekteerimiseks Tsura kinnistule.
   Väljastati Päidla külas Revor Systems OÜ-le 

projekteerimistingimused reovee puhastusseadmete 
projekteerimiseks Kõver-Uibojärve kinnistule.

15. juulil korraldati:
  Väljastati kirjalik nõusolek Nõuni algkooli kinnistul 

asunud amortiseerunud sauna rekonstrueerimiseks.

18. juulil korraldati:
  Tunnistati edukaks pakkumuseks Hellenurme külas 

Vallamaja kinnistul puukuuri ehitamisel Kondor Ehitus 
OÜ pakkumus 9 880 eurot käibemaksuta.

Vallavanem Terje Korss: 12.08 – 24.08.
Pearaamatupidaja Merike Terve:
12.08 – 28.08.
Palupera põhikooli direktor Svetlana Variku:  
25.06 – 19.08.

Aasta 2013 on kultuuripärandi aasta

AMETLIK INFO
  Tunnistati edukaks pakkumuseks Hellenurme 

külas vallamaja-kultuurimaja fassaadi osalisel 
restaureerimisel OÜ HASPO pakkumus 21 777,80 
eurot käibemaksuta.

  Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 
taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
vabastamiseks 1.08.13 – 31.12.17, kuna vabastatud 
omavad ühise kogumismahuti kasutajate vahelist 
lepingut teise jäätmevaldajaga.

  Anti üks erakorraline toetus 130 eurot ja 
kaks õppetoetust kesk- ja kesk-erihariduse 
omandajatele a  ́30 eurot.

  Tunnistati edukaks pakkumuseks vallamaja 
ehitise elektritehniliste kontrollmõõtmiste 
tööle Kagu Elekter OÜ pakkumus 152,70 eurot 
käibemaksuta ja Nõuni kultuurimaja ehitise 
elektritehniliste kontrollmõõtmiste tööle 
pakkumus 285,90 eurot käibemaksuta. 

  Tunnistati edukaks pakkumuseks 
vallamaja ehitise elektripaigaldise 
nõuetekohasuse hindamistööle Kagu Elekter 
OÜ pakkumus 190,60 eurot käibemaksuta ja 
Nõuni kultuurimaja ehitise elektripaigaldise 
nõuetekohasuse hindamistööle pakkumus 185,00 
eurot käibemaksuta.

  Tunnistati edukaks pakkumuseks vallamaja-
kultuurimaja elektritöödele (sh jaotuskeskus uute 
arvestitega) Kagu Elekter OÜ pakkumus 1423,93 
eurot käibemaksuta ja Nõuni maakultuurimaja 
elektritöödele (sh piksekaitse hooldustööd ja 
kilbiskeemi joonestamine) pakkumus 323,56 eurot 
käibemaksuta.

AMETLIK INFO

Palupera vallaametnike 
ja töötajate puhkused

Sellega seoses korraldas UNESCO Eesti rahvus-
lik komisjon, rahvakultuuri keskus ja Sally Stuudio 
toreda projekti, milles osalesid kõik maakonnad. 
Valgamaad esindas Palupera Põhikool. Projekti 
eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust nende endi 
vaimsest kultuuripärandist ja arendada loomingu-
list mõtlemist. 

Vaimne kultuuripärand ehk elav kultuuripä-
rand tähendab selliseid teadmisi, oskusi, kombeid 
ja tavasid, mida on antud edasi põlvest põlve ning 
on kogukonna jaoks tähtsad ka praegu. Projekt 
algas detsembris kunstiõpetajate koolitusega, 
millele järgnes töö koolides – õpilased uurisid oma 
kodukandi vaimset kultuuripärandit ning lõid tule-
muste põhjal kunstitöö kontseptsiooni ja kavandi.

24. mail olid õpilased koos juhendajatega kutsu-
tud Viljandi Linnagaleriisse üle-eestilise koolinoor-
te uurimistöödel põhineva kunstinäituse “Elav, 
põnev ja kirev vaimne kultuuripärand” avamisele. 
Näitus võttis kokku õpilaste ja õpetajate viimase 
poole aasta töö oma kodu või kodukandi kultuu-
ripärandiga. 

Oli hästi vahva ja elamusterohke päev, õpilased 
said sepa juhendamisel naela sepistada, õpetajad 
unenukku meisterdada, toimus tore kontsert Päri-
musaidas, lustakas rongkäik ning loomulikult väga 
stiilne näituse avamine. 

Siinkohal uurimustöö tutvustus: Kolme põlvkon-
na tantsupeod.

Ühel päeval tuli minu juurde õpetaja, kes pakkus 
võimalust teha uurimustöö. Haarasin sellest või-
malusest kinni ning õpetaja andis mulle ka huvita-
va teema, mida võiksin uurida läbi kolme põlvkon-
na. Meie pere kõigil põlvkondadel on olnud palju 
pidusid, mis erinevad üksteisest nii mõnelgi moel. 

Uurimustöö eesmärgiks sai tutvustada, kuidas 

toimusid peod vanasti, ca 60-70 aastat tagasi ja nüü-
disajal. Töö kajastab minu vanaisa ja isa pidudel 
käimist ning minu praeguseid jätkuvaid pidudel 
käimisi. Uurimustöös vaatlesin pidudel käimist läbi 
kolme põlvkonna. Täpsemalt kirjeldatakse, kuidas 
käidi pidudel, millised välja nähti, millise muusika 
järgi tantsiti, milline tehnika oli omal ajal ja nüüd 
ning mõned põnevad sündmused üritustelt. 

Teema valik võib olla mõjutatud sellest, et meie 
perekonna inimesed on käinud paljudel pidudel ja 
korraldanud ise üritusi. Niisiis saigi otsustavaks see, 
et väga huvitav on teada, kuidas pidutsesid minu 
isa ja vanaisa ning seda võrrelda tänapäevaga, kui 
on minu kord nooruspõlves pidutseda. Meile on 
antud ainult üks elu ja selle jooksul tuleb saata 
korda kõike huvitavat. 

Kindlasti jäi veel väga palju uurida, sest kohe 
ei tulegi kõik meelde ja on neidki hetki, mida ei 
tahaks avaldada. 

ARTUR LÕHMUS, MARIKA VIKS

„Viibisin möödunud laupäeval koos sõpradega 
rahvapeol Vahemetsa talus, Palupera vallas. Katus-
eräästa all sädistasid pääsupojad, kauni talu ümber 
õitsesid roosid, tünni- ja suitsusaun oli külastajate 
ootel ning tiigi kaldal ootas paadike. Kõik on nii 
kodune ja armas.

Rahvapidu Vahemetsal osutus väga toredaks. Nii 
palju kaunites riietes esinejaid, nii palju rõõmsaid ja 
õnnelikke inimesi olid tulnud veetma ilusat suveõh-
tut. Eriti meeldis mulle näidend „Jalutu“. Need 
luuleread, millega näidend algas, justkui kribisid 
hinge ja tõid pisara silmanurka – meist nii paljud-
ki jõudsid tagasi aega, kuhu üha rohkem jõuame 
ainult mälestustes. Jäi kõlama, et elus tuleb usalda-
da sõprust ja armastust, siis oledki õnnelik!

Kõige soojemad tänusõnad peokorraldajatele 
ja esinejatele! Väga tore oli!“ Nii kirjutas Anne-
Aime.

„Teie – tantsuklubi Mathilde olete õnnelikud, et teil 
on Anita – hoidke teda.“ Nii ütles Eha.

„See oli üks väga meeldiv õhtu. Ilm suurepärane 
ja pealtvaatajaid üllatavalt palju. Tore, et meil on 
vallas veel selliseid tegusaid ja lahkeid inimesi nagu 
Vahemetsa talu pererahvas.“ Nii kirjutas Anne.

„See, et nii suurejoonelist üritust korraldas üks 
väike talu, teeb silmad ette suurtele kultuuriasu-
tustele. Kohal oli puhvet, jäätis. Meeldis tantsijate 
tulek, tule (tõrvikute) edasiandmine igale tansurüh-
male, lõkke süütamine. Näitetrupp on teil tasemel. 
Eriti meeldis hobuse toomine näidendisse. 

Suur tänu sulle, Kalev, nägid palju vaeva, et saa-
vutada just selline efekt. Arvan, et külade ja seltsi-
de üritused hakkavad taas pead tõstma.“ Nii kirju-
tas Juta.

„Päikene paistis, loodus lokkas, kätte oli jõudnud 
suvi... Tõepoolest, kogu see rõõmsameelne selts-
kond suutis imekaunis Vahemetsa talu õuel isegi 
vihmapilved minema ajada. Õunapuud õunte all 
lookas, aiast hoomav roosilõhn, lustakas konn 
tiigis sulpsu löömas, ülitoredad suured kerapajud 
taustaks, talumiljöö, uhket traavi laskev hobune 
– kõik see äratas pealtvaatajates mõnusa pildike-
se lapsepõlvest! Aitäh teile ja meile.“ Nii kirjutas 
Marika.

Tantsuklubi Mathilde tänab: Kohaliku Omaalgatu-
se programm, Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupp, OÜ Lihatööstus Edgar ja Vambola Sipel-
gas. Nemad olid põhitoetajad.

Hellenurme tantsupäev
17. augustil kell 14.30 

Hellenurme mõisapargis

Esinevad Läti-, Valga- ja Tartumaa taidlejad.
Pärast esinemist pidulik koosviibimine kultuu-
rimajas, kus meid ootavad ansambel „Lahe“, 
kuum kohv, suur kook ja ...

Tule vaatama ja kuulama!
Üritus on tasuta.

Rahvapidu Vahemetsa talus 
tõi korraldajatele kiitust

Ootame kõiki meenutama 
Palupera kooliaega

10. AUGUSTIL 

ja osalema külastusmängul 

„ Unustatud mõisad 2013“.
Kell 15.00 – laulab teeneline rahvakunstnik 
VOLDEMAR KUSLAP

KOHTUMISENI PALUPERA MÕISAS!

Svetlana Variku, Palupera põhikooli direktor

80 aastat Palupera kooli 
Palupera mõisa 
härrastemajas

SÜNNID
Henri Koitla   13. juunil
Katariina Uuemaa   17. juunil
Heti Sakkis   18. juulil
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7. juunil toimus Nõuni Kultuurimajas ülevalla las-
tekaitsepäeva disko. Külas käis kloun Ummi, kes 
lõbustas seltskonda toredate naljade ja trikkidega. 
Pärast Ummi etteastet saime söögilaualt palju head 
ja maitsvat. 

Soovijatele kloun veel mõnegi triki ja paberist 
igasuguste huvitavate asjade, näiteks bumerang, 
toaslennutamise tuulelohe jne. meisterdamist. 

Natuke hilinenult lastekaitsepäeva diskost

Õhtu jätkus tantsuplatsil, kus plaati keerutasid 
DJ Bobo ja DJ Burks. Oli lõbus ja tore pidu. 

Aitäh sulle, meie valla ettevõtja, kes sa  toetasid 
meie toredat diskot!

GRETE LIIVAMÄGI

   3 ja enama alla   Toimetulekuraskustes 1-2lapsega pere,  Pensionärid
   18a. lapsega peredele,  üksikvanem ja teised toimetulekuraskus-
   iga liikme kohta  tes isikud, inimese kohta       

Makaron  5 kg   3 kg   3 kg
Neljaviljahelbed  3 kg   2 kg   1 kg
Nisujahu  5 kg   4 kg   3 kg
Riis   3 kg   4 kg   1 kg
Manna   5 kg   3 kg   2 kg
Tatar   1 kg   1 kg   -
Suhkur   6 kg   5 kg   1 kg
Toiduõli   5 liitrit   3 liitrit   2 liitrit

Kes ei ole veel käinud toiduainetel järel, tulgu oma taara ja transpordiga vallamajja / Nõuni raamatukokku 
hiljemalt 30. augustiks 2013. a.

JAGAMINE:
Vallamajas: 12.augustist kuu lõpuni tööpäeviti kell 9–15.
Nõuni raamatukogus: E, T, N kell 9–17 ning K kell 12–19.
Info tel. 767 9502 (Hellenurmes) ja 765 7333 (Nõunis).

Euroopa Liidu sekkumisvarude jagamine Palupera vallas

Juba kümnendat korda ümber Nõuni järve 
toimunud triatloni soosis ilus päikesepäis-
teline ilm. Kohal oli nii suuri kui ka väikse-
maid triatleete. 

Alustuseks anti start vanematele võistle-
jatele. Poole tunni pärast, kui kõik suure-
mad võistlejad olid juba finišisse jõudnud, 
kõlas stardipauk ka tillu-duatlonil osalejate-
le. Esikohtade pärast käis tihe rebimine ja 
parimad selgitati sekundite heitluses. Pärast 
võistlust oli kõigil hea tuju ja lubati kindlasti 
järgmisel aastal taas tulla. 

HELEN TIISLER

Kümnes triatlon ümber Nõuni järve

16.-29. septembrini on võimalik:
1. Tellida kirjakandja tasuta koju

Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukoh-
ta tellida kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kes 
elavad/asuvad maapiirkonnas lähimast postkonto-
rist kaugemal kui 5 km. Maapiirkonnaks on küla, 
aleviku või alevi territoorium.   

Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmisi 
teenuseid: kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine, rahakaartide saatmine, perioo-
dikatellimuste vormistamine, maksete teostamine, 
postimaksevahendite müük.

Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti kliendiin-
fo telefonil 1661. Tellimusi võetakse vastu E–R kella 
9–20, L 9-15. Klienditeeninduskeskuses registreeri-
takse kliendi tellimus, mis edastatakse klienti teenin-
dava piirkonna postiasutusse. Enne kella 16 saabu-
nud tellimuste korral võetakse kliendiga ühendust 
samal päeval. Hilisemate tellimuste korral võetakse 
ühendust järgmisel tööpäeval (E–R). Kirjakandja 
osutab postiteenuseid tellija elu- või asukohas tel-
limuse saamisele järgneval tööpäeval (E–R), kui ei 
ole kokku lepitud teisiti. Konkreetne tellimuse osu-
tamise ajavahemik antakse täpsusega 1 tund.

2. Külastada lähimat postiasutust
Otepää postkontor (Tartu mnt 1, Otepää). Post-

kontor on avatud: E- R 9:00-18:00, L 9:00-12:00, P 
suletud.

Küsimustega pöörduda Valga piirkondliku 
postkontori juhataja poole. 

TIINA AEDMAA, piirkondliku postkontori juhataja

Hellenurme postkontor 
on ajutiselt suletud 

10. augustil algusega kell 11.00 Elva linnaosas PEEDUL.

Toimub maastikumäng Peedu linnaosa loodus- ja kultuuriväär-
tuste avastamiseks;
Maastikumängus saab seigelda oma grupiga omas tempos;
Jalga soovitavalt kinnised jalanõud ja selga ilmale vastav riietus;
Matka lõppedes väike kehakinnitus korraldajate poolt, kaasa 
enda piknikutekk;
Matkapäev sobib kogu perele.
Kõiki matkasarja nelja matka läbijat ootab sarja lõppedes 
üllatus!
Kogunemine 10.45 Peedul, Lasteaed Õnneseene Peedu lasteaia 
parklas Lõuna tn 5/7.
Palume osavõtt registreerida meili teel triinu@vvvs.ee või tele-
fonil 5254172.
Sündmus on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Vaata infot: www.vvvs.ee.

VVV matkasarja suvine maastikumäng

Palupera valla noortevolikogu korral-
dab

24.-25. augustil Võhandu jõel.

KANUUMATKA.

Matka raamaes toimub ka 

MOTIVATSIOONIKOOLITUS.

Vanus 13-26 aastat.
Registreerimine 14. augustiks.

Osalustasu 5  € (õpilastel 2  €) 18. augus-
tiks.
Buss viib ja toob.

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

20. juulil saime peredega lõbusalt aega veeta. Mõni 
väike vihmasops ei teinud liiga, sest meil olid suured 
telgid, mille alla varju pugeda. Päeva juhtisid ja kor-
raldasid lustakaid mänge OÜ Sebra Sõbrad. Artur 
ja Andres püstitasid selle suve rekordi kastide virna 
ladumises – 28. Maiustamiseks olid pannkoogid 
maasikamoosiga. Neid jätkus, sest 25 liitrit pann-
koogitainast on lihtsalt piisav kogus õues küpseta-
miseks. Ning küll oli mõnus kõrvale rüübata Savi 
talu külma piima.

Oli avatud ka töötuba, kus sai meisterdada Palu-
pera Käsitöökoja meistrite juhendamisel männi-
koorest purjekaid või teha koos tädi Marikaga lii-
vakaarte. Soovijatel oli võimalus Nõuni Purjeklubi 
juhendamisel järvel purjetada. Ohutusest vees rää-
kisid ja andsid näpunäiteid inimeste päästmiseks 
Elvast tulnud rannavalvurid. Kõige suurema kala 
püüdmiseks jagas nippe Artur. 

Perepäeva lõpetas Võrumaa Krabi küla näitle-
misgrupp oma humoorika näidendiga „No tulõ 
taivas appi!“

Oli tore päev sõprade ja pereliikmete seltsis! 
Perepäeva toetas Palupera Vallavalitsus, Kohaliku 
Omaalgatuse Programm ja MTÜ P-rühm.

GRETE LIIVAMÄGI

Tõrva lähedal Rullis peeti 30. juulist 2. augustini juba 
3. Valgamaa noortelaager. Põhilist korraldusraskust 
kandis Kaitseliidu Valgamaa Malev koos kodutütar-
de ja noorkotkastega. Laagriülemaks oli kaitseliidu 
maleva noorsootööjuht Kaimo Vahtra. Kaasa aitasid 
Palupera, Puka ja Helme vald. Laagris oli 172 noort 
vanuses 7-17 aastat kogu Valgamaalt, neist üle poole 
Palupera ja Puka vallast.

Nelja päeva jooksul õpiti matkatarkusi ja maasti-
kul orienteerumist. Õpiti tegema sõlmi, varjualuseid, 
lõket ja kalaõngi. Peeti maha väga huvitavaid luure- 
ja orienteerumisvõistlusi. Lapsed said juurde teadmi-
si rahvatantsudest ja pillidest. Jõel prooviti kanuusõi-
tu ja ületati jõge köite abil. Viimane oli eriti lõbus 
ettevõtmine, sest oli võimalik ka märjaks saada. Toit-
lustamise eest hoolitses naiskodukaitse. 

Päevad olid väga sisukad ja pingelised, ent lapsed 
pidasid vapralt vastu ja said kõigega hästi hakkama. 
Tundub, et ainult vanemad olid mures. Kõigile võib 
rahustuseks öelda, et teil on tublid lapsed.

Laagri hea toimimise eest suur tänu: Kaitseliidu 
Valgamaa Malev, kodutütred, naiskodukaitse ja 
noorkotkad, laagri juht Kaimo Vahtra ja tema abi 
Jaanika Niklus ning suurepärane kokk Ülle. Samuti 
tänusõnad Palupera, Puka ja Helme vallale.

Jääme ootama uut, huvitavat laagrit!

KALEV LÕHMUS

Palupera valla 
perepäev Nõunis

Meie noored 
osalesid Valgamaa 

3. noortelaagris
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Kalapüük - Ardo Kurg, Kalev Nurmetu - VI koht.
Kergejõustikus kokkuvõttes II koht.

Mehed 19-39 - Anti Looskari 100 m VII, kaugus-
hüpe X, kuulitõuge VII; Lauri Looskari 1500 m IV; 
Andrus Looskari kaugushüpe II, kuul II. 
Mehed 40-49 - Tõnu Ainsoo 100 m I, kaugushüpe 
I, kuulitõuge I;  Kunnar Vahi 1500 m III.
Tüdrukud 18 ja nooremad: Kamilla Arak 100 m V, 
kaugushüpe III.
Naised 35-44 Piret Vahi kaugushüpe III, kuulitõu-
ge I. 
Naised 45 ja vanemad: Kaire Kuvvas 60 m II, 100 
m III, kaugushüpe II, kuulitõuge II, 500 m III; Ene 
Aigro 500 m  I, kuulitõuge III.

Laste pendelteatejooks - V (Kamilla Arak, An-
nabel Teder, Geidy Toomsalu, Geily Toomsalu, 
Kaily Toomsalu, Erich Daniel Kanarik, Kaur Kada-
ja, Karli Kõiv, Rene Tamm, Henri Kahro).

Laste rahvastepall - V (Annabel Teder, Geidy 
Toomsalu, Geily Toomsalu, Erich Daniel Kanarik, 
Kaur Kadaja, Henri Kahro, Steve Vahi).

Meeste tänavakorvpall - V (Tarmo Jõesaar, Erki 
Ööbik, Valter Vaht, Arvi Neemeste).

Mälumäng - VI (Tõnis Mark, Eerik Müts, Tõnu 
Talve, Kristjan Moorast).

Naiste võrkpall - IV (Anniki Jaama, Terje Kar-
tau, Kaire Kuvvas).

Sangpomm  -II  (Romet Tiirmaa, Karl Kadaja).
Vallajuhtide mitmevõistlus - III (Kalle Põldmägi, 

Heikki Kadaja).
Täname võistlejaid!

Vallavalitsus

Puka valla sportlased 
Kolga-Jaanis XLII Võrts-
järve suvemängudel

9. juunil toimus Rakveres üle-eestiline eelkoolie-
aliste laste tantsupidu. Sellest võtsid osa Puka las-
teaia “Põngerjate” rühma lapsed ja kaks Aakre 
lasteaia last, kes koos meiega aasta vältel käisid 
loovtantsuringis. Pidu kandis nime “Meie päev” 
ja oli üles ehitatud lapse päevale alates tema ärka-
misest õhtuse magamaminekuni. Vahele mahtusid 
muusikalises ja tantsulises väljenduses lapse päeva 
kõik olulised hetked ja toimingud. Meie laste tants 
käis “Kommilaulu” järgi. On ju seegi lapse päeva 
üks väga tähtis ja magus osa. Selle tantsu seadis 
ja õpetas meile tantsuõpetaja Kaija. Igal nelja-
päeval, kui me rahvamajas loovtantsu ringis osa-
lesime, hakkasime juba varakult teiste huvitavate 
muusikaliste liikumiste hulgas oma “Kommilaulu” 
tantsu õppima. 

Aprillis käis meie peoks valmisolekut vaatamas 
tantsupeo loominguline juht ja lavastaja Märt 
Agu, kes oli kogu peo üldjuht. Ta jäi meie tantsuga 
rahule ja ütles, et ootab meid juunis Rakverre. 

Peopäev, 9. juuni oli pikk. Lasteaia juurest 
asusime teele kell 8 hommikul ja tagasi jõudsi-

me alles pärast kella 20. Pidu oli igati tore ja ka 
ilmataat soosis meid. Rakvere peoplatsil, mis asus 
linnuse vahetus läheduses lauluväljakul, otsisime 
üles infotelgi, kust saime juhised edasiseks. Seejä-

rel saime Rakvere linnuses keha kinnita-
da ja kaasavõetud tekkidel ennast murule 
valmis panna. Kui kõik lasteaiad olid 
proovid läbi teinud, kogunesime rongkäi-
guks kesklinna.

Lasterühmade peopaika saabudes sai 
äkki kogu ümbrus rahvast täis, sest rong-
käiguga liitus teel palju inimesi. Esinevaid 
lapsi oli 850. Esineti maakonniti. Kuna 
olime Valgamaalt ainsad osalised, tantsisi-
me oma tantsu üksinda. Ei saa salata, uhke 
tunne oli, ja hästi tuli välja!
   Peo lõpetas ühistants, kus terve peoplats 

sai sõna ostseses mõttes lapsi ääreni täis. 
Ühistantsu õpetas meilegi selgeks Märt 
Agu, kui ta meid Pukas vaatamas käis. 

Täname suure vaeva nägijat, meie tant-
suõpetajat Kaijat, kõiki osalenud lapsi ja 

nende vanemaid.
Lühike kokkuvõte kolme sõnaga: TORE PÄEV 

OLI!

Põngerjate rühma õpetaja MILVI REBANE

Puka lasteaia lapsed käisid üle-eestilisel 
tantsupeol Rakveres

Eelmise aasta sügisest kuni selle aasta 
veebruarini osalesime Aakre kooli 1.-4. 
klassidega loodushoiuteemalises projektis 

Prügihunt ja Superjänes. Projektis oli palju teema-
sid: prügi sorteerimine, lindude talvine toitmine, 
metsas käitumine, müüdid nahkhiirtest ja madu-
dest jne. Kõiki probleeme tutvustasid lastepäraselt 
ja otsisid neile lahendusi Nukuteatri näitlejad kä-
piknukkude abil.

Aprillis saime rõõmsa teate, et võitsime matka 
loodusesse või reisi prügisorteerimiskeskusesse. 
Looduse keskel me elamegi ja ekskursioonidki toi-
muvad tavaliselt looduskaunitesse kohtadesse, aga 
ühtegi prügilat pole kunagi näinud. Tahaks teada, 
mis prügist edasi saab kui prügiauto meie õuel 
konteineri tühjendab. Kahjuks on meile lähemal 
asuvad Viljandi ja Tartu jäätmejaamad vana-
nenud, lastele ohtlikud ja mitte eriti atraktiivsed. 
Meile lähim europrügila AS Väätsa Prügila asub 
Türi lähedal. AS Väätsa Prügila kuulub kolmele 
sealsele omavalitsusele ja teenindab nüüdseks 
päris suurt piirkonda Kesk-Eestist, peaaegu 
Tartuni välja. Europrügila on avatud aastal 2000 
ning sellest ajast on kaks prügiladestusauna juba 
täis saanud. Kolmanda, praegu veel avatud prügi-
ladestuskoha kohta on prügila töötajatel lootus, et 
see nüüd enam nii kiiresti täis ei saa. Sest suurem 
osa prügist läheb läbi sorteerimise taaskasutusse ja 
toasooja tootmiseks. On lootus, et igal aastal taas-
kasutatava prügi hulk suureneb ja lõplikku ladus-
tamisse maa alla läheb järjest vähem prügi.

27. mai ennelõunal asusimegi Väätsa poole 
teele. Lapsed uurisid minult juba varakult haisu 
kohta. Arvasin, et peaks ikka vähem olema kui 
tavalises prügilas, sest kõik on sorteeritud. Koha-

peal tundsime siiski ebameeldivat haisu, kuid 
õnneks puhus kerge tuuleke, mis selle talutava-
maks muutis. Ja peagi harjusime ära. Nagu on 
sellega ära harjunud kõik AS Väätsa Prügila töö-
tajad. Meid võttis vastu firma keskkonnajuht Eiki 
Hansar, kellega koos astusime kõigepealt suurele 
kaalule, kuhu tavaliselt sõidab prügiauto. Huvitav 
oli teada saada, et meie kooli õpilased ja õpetajad 
kaaluvad kokku 1,3 tonni. 

Keskkonnajuht Eiki Hansar korraldas meile 1,5 
tunni pikkuse programmi, kus nägime kompostee-
rimisväljakut, elektroonikaromude kogumiskohta, 
pakendite sorteerimishalli, ohtlike jäätmete sor-
teerimise halli, olmejäätmete pallimist (need pallid 
ootavad Iru jäätmepõletusjaama avamist sellel 
suvel, et toota jäätmetest soojust), papi-paberi 
pakkimist ja palju muud põnevat. Pakendite sor-
teerimishallis eraldasid 12 tubli naist segapakendi-
te hulgast klaasi, plasti ja metalli. Kurb oli vaadata, 
mida kõike inimesed pakendiks arvavad olevat. 
Igaüks võiks ju selle peale tulla, et padjapüür pole 
pakendiks sulgedele, kaisukaru kattematerjal ei 
ole pakend poroloonile jne. Need peab panema 
olmejäätmete konteinerisse. Tänu inimeste hoole-
tusele/hoolimatusele satub pakendikonteineritesse 
palju olmeprügi ja isegi biojäätmeid, mis muuda-
vad sealt pakendite kättesaamise raskeks. 

Eiki Hansar pani proovile poiste teadmised 
elektripirnidest ja muudest ohtlikest materjalidest. 
Kamba peale saime küsimustele vastused, ka 5. 
klassi poiss Kaspar Laineste oli tehnikaga rohkem 
kursis. Õppeklassis mängisime näitlikku pakendite 
sorteerimismängu. Saime teada, mis saab katkisest 
salvokast ja jogurtitopsist. Neist valmistab Rexest 
Grupp OÜ ilmastikukindlat ehitusmaterjali Plast 

Rex hobuste tallide latrite, aga ka terrasside, liiva-
kastide, aiamööbli jne. ehitamiseks. Saime erineva 
profiiliga tootenäidiseid ise katsuda. Tundusid 
tugevad küll. PlastRexi punnlaud paistab nagu puit, 
aga pakub äärmiselt suurt vastupidavust ilmastiku-
le ning muudele välismõjudele. PlastRex ei erita 
keskkonda kahjulikke toksiine ega vaja keemilist 
kaitsetöötlust. Ja ühtlasi oleme suure hulga plasti 
päästnud lihtsalt prügimäele ladustamisest. 

Sorteerimisliini juures palus Eiki Hansar meil 
tõsta käed, kes oma kodudes sorteerivad prügi. 
Peale õpetajate käte tõusis vaid mõni arglik käeke. 
Olin üllatunud, sest koolitunnis seda teemat aruta-
des tundusid vähemalt väiksemad lapsed sellest 
teadlikud olevat. Mõtlesin endamisi, et kas lapsed 
on veel väikesed prügist rääkimiseks? Aga kole-
date arvutimängude mängimiseks, hilisõhtuste 
filmide vaatamiseks ja facebook`is naljategemiseks 
ei ole väikesed? Ei ole ju raske prügipange juures 
koos arutleda, mis muutub mullaks ja mis mitte, 
millest saab midagi uut teha, mis on ohtlik, mille 
eest saab raha tagasi jne. Võiks lasta lapsel näiteks 
oma sünnipäeva järgne prügi ise sorteerida. Peale 
pidusid tekib teadagi rohkesti pakendeid ja prügi. 
Tore oleks kui meie lapsed kasvaks põlvkonnaks, 
kellele prügi sorteerimine on sama loomulik ja 
vajalik tegevus kui hambapesu. Et me ükskord 
ometi saaksime keskenduda peale metsaaluste ja 
teeäärte koristamise muudele tähtsamatele prob-
leemidele.

Tagasiteel lõid lauluringi poisid bussi tagaotsas 
laulud lahti. „Läks aga metsa mängima, läks aga 
laande lauluga …” kõlas rõõmsalt üle bussi. Laul 
tegi pika sõidu lühemaks ja lõbusamaks. Saaks 
ainult ükskord minna prügivabasse metsa!

Täname Eesti Ettevõtlike Noorte Koda eesotsas 
Eva-Maria Merjeliga, kes meile selle kasuliku reisi 
korraldas.

Õpetaja LIINA LAASER

Prügihundiga europrügilas

30. mai hommikul sõitsid Puka keskkooli 2. ja 3. 
klass bussiga Vooremäele. Suur elevus oli igas 
lapses juba hommikul kooli tulles ja see aina 
kasvas. Kohale jõudes võttis iga laps oma moo-
nakoti ja koos kõndisime lõkkeplatsile. Meie 
sooviks oli leida võimalikult sääskedest vaba ja 
puhas koht. Sobiv paik leitud, oli igale lapsele üles-
anne otsida rusikasuurune kivi. Nendest kividest 
tegime lõkkele nn kaitseringi ümber. See sai väga 
vahva! 

Järgnevalt oli vaja üles seada lõke. Paar last 

olid nii tublid, et tõid lausa kodust 
kotiga puid kaasa. Niikaua kuni 
puud põlesid, jalutasime järve äärde. 
Imetlesime kaunist luike, kes seal 
läheduses ujus. Parajatel sütel algas 
vorstikeste grillimine. Kogunesime 
laua äärde einestama. Grillitud vorst 
koos lisanditega maitses värskes õhus 
ja heade sõprade seltsis paremini kui 
tavaliselt. 

Kiiremad sööjad alustasid mängude 
mängimist – kes mängisid pallimän-
ge, kes peitust. Nalja ja naeru jagus 
kõigile. Ette tuli ka kukerpallitamist. 

Seejärel kustutasime lõkke, korjasime enda järelt 
prahi ära ja asusime tagasiteele.

Arvame, et rahule jäid kõik. Meie õpetajatena 
olime eelkõige rõõmsad selle üle, et kaks klassi 
saavad omavahel nii hästi läbi ja et ilm oli meid 
soosiv. Loodame, et ka edaspidi saame koos õppe-
käike organiseerida ja üritustest osa võtta. See oli 
õppeaastat kokkuvõttev käik vabasse loodusesse 
mida võiks sagedamini teha.

Õpetajad EVA, MAIE, JANE

Tore matk Vooremäel

Puka Vallavolikogu istungil 
27. juunil:

   Kinnitati 

- Puka valla raamatukogude põhimäärus;

- Puka valla rahvamajade põhimäärus;

- Puka valla 2012. aasta majandusaasta aruanne.  
   Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 26.01.2010 

määrus nr 4, millega otsustati maksta volikogu 
liikmetele hüvitist volikogu ülesannete täitmise 
eest.

   Muudeti vallavolikogu 26.01.2010 otsust nr 3, 
mille kohaselt vähenes volikogu esimehe hüvitis 
268,43 eurolt 100.- eurole.

   Uueks vallavolikogu esimeheks valiti Kalle 
Põldmägi.

18. juulil:
Istungit ei toimunud, sest volikogu liige härra 
Andrus Looskari teatas enne istungi algust, et 
volikogu on muutunud tegutsemisvõimetuks 
seoses asjaoluga, et ei ole suutnud seaduses 
sätestatud tähtaja, s.o kahe kuu jooksul valida uut 
volikogu esimeest. Tema arvestuse kohaselt on 
hilinetud 2 päeva.

Kuni asjaolude selgumiseni peatus volikogu 
liikmete sellekohane töö.

Vallavalitsus palus Advokaadibüroo VARUL ASilt 
õigusarvamust eelpooltoodud küsimuses. Puka 
Vallavolikogu esimehe valimise seaduslikkuse 
kohta on õigusarvamuses toodud kokkuvõtteks: 

Kuna uus vallavolikogu esimees valiti 
27.06.2013.a, st järgides KOKS § 52 lg 1 p-s 3 
sätestatud tähtaega, ei saa asuda seisukohale, nagu 
oleks Puka vallavolikogu praeguseks muutunud 
tegutsemisvõimetuks.  

25. juulil:
   Määrati Puka Vallavolikogu järgmise koosseisu 

liikmete arvuks 11.
   Moodustati Puka Vallavolikogu 2013. aasta 

valimisteks valimisringkond nr 1, milles on 
11 mandaati. Valimisringkonda kuuluvad Puka 
alevik ja järgmised külad: Komsi, Kähri, Meegaste, 
Kibena, Ruuna, Plika, Prange, Põru, Kolli, Kuigatsi, 
Vaardi, Soontaga, Aakre, Rebaste, Palamuste, 
Pedaste, Pühaste, Purtsi. 

   Moodustati Puka valla valimiskomisjon 
kolmeliikmelisena ning nimetati komisjoni 
liikmeteks Anita Kallis, Age Suun ja Anne Perlov 
ning valimiskomisjoni asendusliikmeteks Ene 
Markov ja Marika Oksaar.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu algatamine

Puka Vallavolikogu 27. juuni 2013 otsusega nr 20 
algatati detailplaneering, mis hõlmab Puka vallas 
Plika külas asuvaid Võidula (60802:002:2111 ja 
60802:002:2112), Turbasöödi (60802:002:2212), 
Kõrtsitoa (60802:002:2101), Raide (60802:002:1250) ja 
osaliselt Laura (60802:002:1984) kinnistuid.

Määrati planeeringuala pindala suuruseks 
ca 6 ha. Otsustati, et krundi ehitusõigus tuleb 
määrata järgmiselt: uushoonestuse planeerimisel 
arvestada, et hooned moodustaksid miljöölise 
terviku olemasolevate ehitistega, olemasoleva oja 
baasil rajada tiik; kruntide kasutamise otstarve 
– määratakse detailplaneeringuga; hoonete suurim 
lubatud arv krundil määrata planeeringuga; 
ehitusalused pinnad, kõrgused jm arhitektuuri 
nõuded määrata detailplaneeringus. 

Ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks esitas 
Harrier Grupp OÜ.  

DETAILPLANEERINGUD
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  Puka lasteaed võtab tööle

  koka (0,3 ametikohta) ja

  liikumisõpetaja (0,25 ametikohta.

  Täpsem info kandideerimise kohta lasteaia 
kodulehel www.pukalasteaed.ee 
  või nele.bend@hotmail.com.

SÜNNID
Mathias Moorast       21. juuli

Puka Valimiskomisjonis
Vallavolikogu esimees Heldur Vaht esitas 
valimiskomisjonile avalduse, milles ta palus 
lõpetada tema volitused volikogu esimehena ja 
volikogu liikmena. 

 Otsustati lugeda lõppenuks Heldur Vaht 
volitused volikogu esimehena ning anti volikogu 
liikme volitused sama erakonna valimisringkon-
nas kandideerinud asendusliikmeks registree-
ritud kandidaadile Õnne Paimrele.

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

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

www.puka.ee

Viimasel ajal on Puka valda meedias ohtralt 
kajastatud ja seda seoses võimaliku liitumi-
sega naabervaldadega. Paraku ei ole kajas-

tus olnud just kõige sõltumatum ning inimestele on 
jäetud mulje, et justkui oleks tehtud otsus Rõngu 
vallaga liitumiseks. Puka Vallavolikogu sai tegeli-
kult Rõngu vallalt ettepaneku liitumisläbirääkimis-
te algatamiseks ja sellele ongi vastatud jaatavalt.

Liitumisläbirääkimiste algatamisele ei pea kind-
lasti järgnema otsus liitumiseks. Praeguse otsu-
sega vaid alustatakse läbirääkimisi, et selgitada, 
kas selline liitumine oleks vajalik ja võimalik ning 
milliseid halbu ja häid külgi võiks sellel mõlemale 
poolele olla. Tegelikult on asi veelgi segasem, sest 
Rõngu vald on teinud ju ettepanekud läbirääkimis-
te alustamiseks kõigile ümbritsevatele valdadele 
peale Elva linna. Kui näiteks läbirääkimiste tule-
musena liituvad Rõngu ja Nõo vald ning keskus 
asuks Nõos, siis on vajalik analüüs, mida see Puka 
valla elanikele tähendaks ja kas selline liitumine 
ikka on mõtekas.

Loomulikult ei saa liitumine toimuda ka ilma 
elanikelt arvamust küsimata. Selleks aga peavad 
inimestel olema teada kõik positiivsed ja nega-
tiivsed aspektid ning nende võimalikud mõjud. 
Peab ju olema selge, milline on tulevikus teenuste 
korraldamine, kus neid pakutakse, millised asutus-

ed jäävad alles jne. Lahendamist vajab transport ja 
veel palju muud. Kindlasti võtab see kõik aega ja 
kindlasti ei jõua teha liitumise kohta otsust praegu 
tegutsev volikogu.

Ei ole aga normaalne, kui inimesed käivad 
külast külla ja majast majja ning meelitavad otsus-
tama liitumist ühele või teisele poole, sellega ürita-
des mõjutada inimeste vaba arvamust. Miks seda 
tehakse ja kellele see kasulik on? Võibolla tehakse 
mingeid salatehingud või mängitakse eelolevatel 
valimistel parema positsiooni saamise nimel, kuid 
elanike huvides see ju olla ei saa. Inimetele peab 
nii olulises küsimuses jääma võimalus vabalt otsus-
tada, kusjuures enne tuleb avalikult selgitada kõiki 
mõjusid. 

Puka valla tänaste liitmisvõimaluste juures ei 
tohiks unustada ka maakonnas toimuvaid protses-
se ja arvestada tuleb Puka valla naabrite otsuste 
ja arvamustega. On ju volikogu arutanud ja otsus-
tanud ette valmistada liitumisvõimaluste aruta-
mist Õru valla ja Põdrala vallaga. Vallavalitsus 
esitas eelnõu volikogule, paraku võeti see viimasel 
hetkel volikogu päevakorrast välja. Ilmselt soovis 
osa volinikke arutusele jätta ainult liitumisettepa-
neku Rõngu vallaga.

Lisaks on maakonnas arutlusel riiklikult 
algatatud tõmbekeskustepõhine liitumisprojekt 

ja Puka vald on selles projektis Otepää piirkonda 
paigutatud. Tegelikult on maakonnas ju liitumis-
läbirääkimiste kogemus olemas. Valga piirkonnas 
otsustati pärast läbirääkimisi mitte liituda, Otepää 
piirkonnas aga liitusid Pühajärve vald ja Otepää 
linn. Palupera vald tookord loobus liitumisest. 

Liitumisläbirääkimiste alustamine ei ole otsus 
liitumiseks. Enne põhjalikku analüüsi ja inimeste 
poolt rahvaküsitlusel antud arvamust ei saa liitu-
misest nii ega teisiti rääkida.

Kindlasti ei ole ma ka nõus Puka valla osadeks 
jagamise ettepanekuga, sest Puka vald on väljaku-
junenud ühtse piirkonnana tegutsev vald. On loo-
mulik, et paljude valdade piiriäärsed külas suht-
levad vallast või ka maakonnast väljapoole, kuid 
see ei ole argument koheseks liitumiseks. Kirikus 
on ju käidud aastaid kaugemale ja liitumine ei too 
ju kirikut lähemale. Kindlasti ei saa olla liitumise 
põhjuseks ka kellegi isiklikud suhted ja solvumi-
sed. Liiivakastimängudest oleks aeg loobuda ja 
mõelda tõsiselt vallaelanikele tulevikule

Soovin inimestele kainet pead ja külma närvi, 
ärge minge kaasa populismiga! Puka valla liitu-
misküsimuste tegelik arutamine seisab veel ees 
ning selles on kaalukas roll elanikel.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Liitumistest ja läbirääkimistest 

S A N G A S T E 

Projekt „ NOORTE JA VANEMAEALISTE 
TÖÖTUTE AKTIVEERIMINE  SANGASTE 
JA TÕLLISTE VALLAS“ sai juuliga otsa. Planee-
ritust veidi varem ja plaane ületades.

Projektist arvudes 
Osales 51 inimest, peamiselt Sangaste vallast, aga 
tulijaid oli ka Tõlliste, Antsla, Otepää valdadest ja 
isegi Elvast. Vanuseliselt oli osalejate jämedam ots 
seenioride käes. 50-65aastaseid osales projektis 35, 
noori vanuses 16-24 oli 16. Sellistesse projektides-
se, kus toimuvad psühholoogiaga seotud koolitus-
ed, satub mehi vähevõitu. Nii läks meilgi, mehed 
moodustasid osalejatest veidi enam kui kolmandi-
ku. Aga seegi protsent pole väga väike. 

4 noort läbisid erialakoolituse. Populaarsemad 
olid lapsehoidjate ja raamatupidajate koolitused. 
Üks noor asus õpitud erialal ka tööle. 21 asutust 
pakkus võimalust tööpraktikaks kokku 28le inime-
sele. Tööle asus projekti jooksul 20 inimest, neist 
noori 11. Vanemaealiste puhul polnud töölesaami-
se protsent küll nii kõrge, kuid seda hinnatavam.

Projektist tagasivaates ehk kuhu küll kõik 
noored jäid? 
Lootsime kaasata projekti rohkem noori. Paraku 
ei aidanud meid sel missioonil oluliselt isegi FB-
konto. Eks noored lasevadki maakohtadest jalga, 
kuid asi on siiski pigem uue põlvkonna väärtus-
hinnangutes. Noored ei arva, et tööturule aitav 
projekt võiks olla talle. Tema prioriteetideks ei ole 
majanduslik iseseisvus ja turvatunne, vaid pigem 
vabadus. Vabadus valida, kui palju, kus, millal ja 

kas üldse töötada. Kohustustevaba elu soov lükkab 
edasi nii pere loomist, laste saamist kui ka pangala-
enu võtmist. Ka pakutavad palganumbrid ei soosi 
tööle minekut. Käärid kodumaiste palkade ja 
soovide vahel lõikavad teravalt. Miinimumpalgaga 
töötades suudab noor osta 2toalise korteri ehk 10 
aastaga ja sedagi eeldusel, et säästab kogu palga.

Kui vana on vana? 
Meie projekti suurima sihtgrupi moodustasid 50-
74aastased. Paljud neist ei asunud projekti jooksul 
tööle. Mõnel oli see teadlik otsus, mõnel mitte. 
Seadus tembeldab 50se vanemaealiseks ja mõni 
paneb templi „vana“ endale ise otsa ette. Jah, aas-
tatega kipub füüsiline keha väsima. Samas, vanus 
on ju ka kogemus, kohusetunne, elutarkus. Potent-
siaal missugune! Selle kasutamiseks oleks vaja vaid 
veidike paindlikkust. Pensioniealine ei jõua ehk 
tõepoolest töötada täiskoormusega ning teha lisa-
tunde, ent kaheks päevaks nädalas jõuaks end lille 
lüüa küll.
Projektist tulevikus

Ma arvan, et Sangaste kanti ootavad ees muu-
tused: Päike hakkab paistma sügisel sagedami-
ni kui mujal ja muru jääbki roheliseks. Kui ühest 
kandist on nii palju inimesi asunud enese elu juhti-
mise teele, siis ei saa see jätta ju vallaelu tervikuna 
puudutamata. Jõudu teile!
   Suur tänu projekti toetajatele, projektis osaleja-

tele ning kaasaelajatele! 

ASTRID ORG, projektijuht

Töötute aktiveerimise projekt lõppes Augustikuu esimene nädalavahetus 
möödus Sangastes sportlikult

Rukkihundi jooksu korraldajad Sangaste Spor-
diklubi ja Valgamaa Spordiliit tänavad südamest 
häid toetajaid ja partnereid: Liikumisharrastuse 
Programm, Sangaste Vallavalitsus, AS A. Le Coq, 
Silva-Agro OÜ, Sangaste Linnas AS, Rein Män-
niste FIE, Sangaste Rukkiküla ning Politsei- ja Pii-
rivalveamet.

   Restu spordipäev sujus entusiastliku kommen-
taatori Margus Pärsiku juhtimisel ning paljude 
abiliste abiga taas meeleolukalt ja ladusalt. Võrk-
pallilahingud kestsid suisa õhtutundideni. Ilm oli 
taas sportimiseks üli”cuul” või -kuum.

Restu spordipäev sai teoks tänu järgmistele 
abilistele: Sangaste Linnas, A. Le Coq, Valga-
maa Spordiliit, Raul Nämi, Sangaste Vallava-
litsus, Sangaste Spordiklubi, Silva Agro, Udo 
Tell, Hendrik Zimbrot, Martin Raudsepp, Aino 
Raudsepp, Roland Vill, Maive Vill, Maie Vill, 
Reio Vill, Priit Areng, Rein Muttik, Saima Tell, 
Tiina Kukk, Rait Elvet, Tiina Liivamägi, Marina 
Varjun, Maarja Kallis, Maire Roio, Andres Lohu-
väli, Taavi Vihmann, Merike Ohakas, Keio Kalju-
mäe, Margus Pärsik, Allan Teder, Imre Õim, Mati 
Raudsepp.

Kohtumiseni taas järgmisel aastal Rukkihundi 
jooksul ja juubelihõngulisel 80. Restu 
spordipäeval!

RANDO UNDRUS, Sangaste spordiklubi

3. augustil toimus juba traditsiooniliseks saanud 
Valgamaa jooksusarja kuuluv Sangaste Rukki-
hundi rahvajooks ja 4. augustil 79. Restu spor-
dipäev. Meie kandi rahval on, mille üle uhkust 
tunda! Kena suveilma oli nautimas seni rekordi-
line osalejate hulk – kahe võistluse peale kokku 
ümmarguselt 220 võistlejat.

Rukkihundi jooksul osales võistlusel 97 võistle-
jat juunioritest seenioriteni, jooksjatest kepikõndi-
jateni. Korraldajad tänavad osalejaid ka selle eest, 
et keegi rajal koos hea tuju ja sportliku vormiga 
kaduma ei läinud. Kõik see võimaldab loota, et 
Rukkihundi jooks tuleb ka järgmisel aastal.

Juba möödunud aasta sügisel algasid läbirääki-
mised Nõmme Kultuurikeskuse rahvaga, et kor-
raldada suvel ühiskontsert Pukas. Kultuurikava 
koostades valisime kuupäevaks 8. juuni. Kahjuks 
toimusid sellel päeval kaVõrtsjärve suvemängud 
ja maakonna tantsupidu, mida me ei osanud ette 
näha.
 Päev algas mitmesuguste tegevustega lastele 

ja täiskasvanutele. Võimalik oli õppida kandle-
mängu, mida juhendas Koidu Ahk, meisterdada 
puidust esemeid ja põletada nendele kirja Tarmo 
Kralla juhendamisel. Sugupuu uurimisest ja sellega 
seonduvast tutvustas Kairi Rebane. Pargis oli või-
malik maitsta ka meie rahvussööke ja küpsetada 
lõkkel pannkooke.Pärastlõunal saabusidki küla-
lised kahe suure bussiga, Lõuna-Eestit avastama 
tuli 97 taidlejat. Saabusid ka Puka-Tõlliste-Sangas-
te segakoori lauljad ja algaski häälte lahtilaulmine 
ja valmistumine kontserdiks.
   Kontserdil alustasid nõmmekad – laulsid koorid, 

tantsisid rahvatantsijad ja mängis pillikoor. Meie 

taidlejatest võtsid osa Puka-Tõlliste-Sangaste sega-
koor, mees- ja naisansambel, eakate tantsurühm 
ning kapell. Kontserdi lõpp oli võimas, laval oli 
enam kui 70 lauljat. 
   Pärast kontserti võtsid ohjad enda kätte pilli-

mängijad ja läks lahti tants. Koidu Ahk ja Kersti 
Salumäe õpetasid rahvale rahvalikke mänge ja 
tantse. Pooled külalised ööbisid rahvamajas ning 
õhtul ja hommikul oli neil võimalus ujuda ja 
tutvuda ümbrusega. Järgmisel hommikul sõitsime 
Otepääle, kus Kalev Lõhmus korraldas meile eks-
kursiooni. Edasi sõideti Harimäe torni juurde ja 
lõunaks jõuti Sangaste lossi. Sealt võeti siht kodu 
poole. Tagasiside külalistelt räägib, et nad tahaksid 
tulla veelkord ja kauemaks.  
   Täname kõiki, kes aitasid seda päeva sisustada 

ja korraldada: külalised Nõmmelt, Margit Aigro, 
Evald Raidma, Vaike Eiche, Kairi Rebane, Koidu 
Ahk, Kersti Salumäe, Tarmo Kralla, Puka vallava-
litsus ja Rahvakultuuri Keskus.

Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka Rahvamaja pargis toimus 
sõpruskontsert 

245 aastat tagasi hakati Kuigatsi mõisas koolihari-
dust andma, avati mõisa- ehk külakool. Kus ja kes, 
vajab veel täpsemat uurimist, aga 1818. aastast 
tegutses külakool Vaalus. Kool kolis tasapisi alates 
1920. aastast Kuigatsi mõisa härrastemajja. Väärt 
kooliharidust jagati kohalikele 1975. aastani ja 
maakonna erivajadustega lastele aastani 2001, mil 
mõis erastati.

Nüüd saab aga koolipere kokku kord viie 
aasta järel. Nii kogunes 3. augustil üle 200 endise 
õpilase-õpetaja. Avasõnad ütles tuntud kartuli-
teadlane Luule Tartlan, kelle klassil sai sel kevadel 
lõpetamisest 60 aastat. Muusikat tegid kooli vilist-
lased Ilmar Tiideberg ja Kalle Raidsalu, tantsude-
ga esinesid Rõõmurullid Sangastest. Pakuti suppi, 
vaadata olid kooliaega ja kohalikku külaelu tutvus-
tav näitus. Hea seltskond ja ilus ilm aitasid kaasa 
õnnestunud päevale. 

Kokkutulekuks valmis seekord väike vihik „Kui-
gatsi sõnas ja pildis“. Selles on killukesed kooliaja-
loost, mälestused, mõisa ajalugu ja artiklid aastate 
1920–1940 perioodikast Kuigatsi valla ja siinse elu 
kohta. Vihikut on soovijail võimalik saada Kuigatsi 
Raamatukogust, samas ootan jätkuvalt mälestusi, 
materjale, pilte – ehk saab siis vihik omale järje.
   Tänan kõiki  abilisi! 

ÕNNE PAIMRE

Kokkutulek 
Kuigatsis
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Sangaste Vallavolikogu liikmed

   1. Marju Karavin 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Valla-
volikogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa San-
gaste vald, kinnistu nr 1266440 (abikaasade ühisvara). 6. 
Sõiduauto Volkswagen Caravelle, v.a. 1996 (abikaasade 
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1996 (abikaa-
sade ühisvara); veoauto Scania, v.a. 1990 (abikaasade 
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve. 9. Ei ole. 
10. Ei ole. 11. Sangaste Vallavalitsus projekti mentori töö-
tasu. 12. 30.04.2013
   1. Lea Korbun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 950140 (abikaasade ühisvara). 6. Sõi-
duauto Ford Mondeo, v.a. 1999 (abikaasade ühisvara); 
ratastraktor MTZ-82, v.a. 1988 (abikaasade ühisvara). 7. Ei 
ole. 8. SEB Pank arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Vanaduspension. 12. 11.04.2013
   1. Katrin Kõiv 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1442440 (abikaasade ühisvara); maatu-
lundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 764340 
(abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa San-
gaste vald, kinnistu nr 1163940 (abikaasade ühisvara); 
maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 
1345740 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa Valga-
maa Sangaste vald, kinnistu nr 5040 (abikaasade ühisva-
ra); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, kinnistu 

nr 1759340 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1915840 (abikaasa-
de ühisvara); maatulundusmaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1865940 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto 
Suzuki Leana, v.a. 2006 (abikaasade ühisvara); sõiduauto 
Nissan Pick-Up, v.a. 2004 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 
8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. Ei ole. 11. Uuela talu raamatupidaja töötasu; Puka 
Kultuurimaja ringijuhi tasu. 12. 21.04.2013
   1. Tatjana Laadi 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Korteriomand Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1706840 (abikaasade ühisvara); korte-
riomand Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1831940 
(abikaasade ühisvara); korteriomand Tartumaa Tartu 
linn, kinnistu nr 4305603 (abikaasade ühisvara). 6. Sõi-
duauto Jeep Cherokee, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara). 
7. OÜ Laadi&Kõrgesaar 1 osa, 1278 eurot, koguväärtus 
1278 eurot; OÜ Heart 1 osa, 20 000 krooni, koguväärtus 
20 000 krooni. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank ar-
veldusarve. 9. Swedbank 15 967,54 eurot. 10. Ei ole. 11. 
OÜ Laadi&Kõrgesaar arsti töötasu. 12. 23.04.2013
   1. Karli Oja 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavoliko-
gu. 4. Puudub. 5. Ei ole. 6. Sõiduauto Audi A6, v.a. 2000; 
sõiduauto Volvo S80, v.a. 1999. 7. Ei ole. 8. Swedbank 
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. AS Sanwood liimikil-
bimeistri töötasu. 12. 30.04.2013
   1. Virgo Roose 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-

likogu. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa Sangas-
te vald, kinnistu nr 1546640. 6. Sõiduauto Volkswagen 
Jetta, v.a. 1989; sõiduauto M-2140, v.a. 1986; sõiduauto 
Volkswagen Passat, v.a. 1995 (abikaasade ühisvara). 7. 
AS Sangaste Linnas 25 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 
2500 krooni; OÜ Köstrimäe 1 osa, 2556 eurot, koguväärtus 
2556 eurot; LHV Pensionifond M 4248,88 eurot, koguväär-
tus 4756,54 eurot. 8. Swedbank arveldusarve; Swedbank 
väärtpaberiarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei 
ole. 11. Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkes-
kuse peaspetsialisti töötasu. 12. 29.04.2013
   1. Taivi Rästas 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1092140 (abikaasade ühisvara); korteriomand 
Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 1950040 (abikaasa-
de ühisvara). 6. Sõiduauto BMW, v.a. 1992 (abikaasade 
ühisvara); sõiduauto Volkswagen Sharan, v.a. 1996 (abi-
kaasade ühisvara); haagis Respo, v.a. 2008 (abikaasade 
ühisvara). 7. Ei ole. 8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank 
arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Pühajärve Põhikooli 
lasteaiaõpetaja töötasu. 12. 24.04.2013
   1. Tõnu Saarman 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Tartumaa Ülenurme vald, 
kinnistu nr 705204 (abikaasade ühisvara); elamumaa Pär-
numaa Tahkuranna vald, kinnistu nr 2472306 (abikaasade 
ühisvara); korteriomand Tartumaa Ülenurme vald, kinnis-
tu nr 1586704 (abikaasade ühisvara); ehitis Jõgevamaa 
Põltsamaa linn (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto VAZ 
2121, v.a. 1983 (abikaasade ühisvara); sõiduauto Volks-
wagen Touareg, v.a. 2008 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 
8. SEB Pank arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. SEB Liising 6000 eurot. 11. Parlamendipension. 12. 
29.04.2013
   1. Diana Sarapuu 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Valla-
volikogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa Võrumaa Urvaste vald, 
kinnistu nr 1422241 (abikaasade ühisvara). 6. Sõiduauto 
VAZ 21063, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara); sõiduauto 
Škoda Octavia, v.a. 2009 (abikaasade ühisvara). 7. Ei ole. 

2013. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:

1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistus-
raamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number; 6. Riiklikku registrisse kantud 
sõidukid: sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad ja muud väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus; 
8. Pangaarved: pank, arve liik ja nende arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu 
ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 10. Muud varalised kohustused, 
mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud; 
12. Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. Ei ole. 11. Keeni Põhikooli direktori töötasu; töö-
võimetuspension. 12. 16.04.2013
   1. Tõnu Varjun 2. Volikogu liige. 3. Sangaste Vallavo-
likogu. 4. Puudub. 5. Elamumaa, Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 459640 (abikaasade ühisvara). 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. SEB Pank arveldusarve. 9. Ei ole. 10. SEB Liising 
4928,23 eurot; SEB Pank 4786,96 eurot. 11. AS Sanwood 
tootmisjuhataja töötasu. 12. 04.07.2012

Sangaste Vallavalitsuse liikmed
 
  1. Priit Areng 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Valla-
valitsus. 4. Puudub. 5. Maatulundusmaa Valgamaa San-
gaste vald, kinnistu nr 950240. 6. Sõiduauto Subaru MV 
Pick-Up, v.a. 1990; sõiduauto Volkswagen Golf, v.a. 1979; 
sõiduauto Peugeot 307, v.a. 2006; huvipaat Toronto, v.a 
1980. 7. OÜ Areng osa, 2500 eurot, koguväärtus 2500 
eurot. 8. Swedbank arveldusarve. 9. Swedbank 4245,82 
eurot. 10. Ei ole. 11. Sangaste Vallavalitsus, abivallavane-
ma palk. 12. 29.04.2013
   1. Ruth Muttik 2. Vallavalitsuse liige. 3. Sangaste Val-
lavalitsus. 4. Puudub. 5. Elamumaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1202240; elamumaa Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 1549040, 1/3 osa kaasomandist; maatu-
lundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 949840; 
maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, kinnistu nr 
1497040; maatulundusmaa, Valgamaa Sangaste vald, 
kinnistu nr 1788540; korteriomand Valgamaa Sangaste 
vald, kinnistu nr 2296740. 6. Sõiduauto Ford Escort Tur-
nier, v.a. 1997; sõiduauto Lada 112, v.a. 2004; sõiduauto 
kerghaagis MAZ 81144, v.a. 1990. 7. AS Tallink Grupp 
1000 aktsiat, 1,01, koguväärtus 1010 eurot; AS Sangaste 
Linnas 24 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 2400 krooni. 
8. Swedbank arveldusarve; SEB Pank arveldusarve. 9. Ei 
ole. 10. Ei ole. 11. MTÜ Sangaste Asundused pansionaadi 
juhataja töötasu; töövõimetuspension; puudega inimese 
toetus. 12. 15.04.2013

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised majanduslike huvide deklaratsioonid:

Oli 12. juuli varahommik, kui tantsurühm 
„Rõõmurullid“ alustas reisi Hiiumaa 
poole. Meid oli kutsutud rahvusvaheli-

sele seeniortantsu festivalile. 
Sõit kulges rõõmsas meeleolus, ületasime mere 

ja peagi tervitas meid Hiiumaal Järveääre puh-
kemaja perenaine Juta. Selles mõnusas kohas 
veetsime kaks ööd. Natuke puhkust ja juba samal 
õhtupoolikul kohtusime kõigi osalejatega Kärdla 
kultuurimajas. 

Pärast kollektiivide tutvustamist (neid oli 
Muhust, Põlva-, Jõgeva- ja Pärnumaalt, Tallinnast 
ja Lätist) õpetati meile ühistantse. Tantsud said 
küll selgeks, aga kas ka meelde jäid? Loodame, et 
Katil jäid ja me tuletame neid veelkord meelde. 
Kaetud oli ka suupistelaud. Lõbusa õhtu veetsi-
me koos küllakutsujate tantsurühmaga „Marta“ 
meie ööbimiskohas. 

Laupäeval esinesime Vabrikuväljakul käsitöö- 
ja omatoodangu laadal. Iga tantsurühm esines 
15minutilise kavaga. Meie tantsuprogramm oli 
ühendatud sõnalise tutvustusega meist ja meie 
tantsudest. Vaimukalt esitas tutvustust Tõrva 
Tilde ja see meeldis rahvale väga. Pärast lõuna-
suppi tegime giidi saatel ringkäigu Kärdla linnas, 
mere ääres ja kohtades, mis olid seotud kunagise 
suure villavabrikuga ja nende töölistega. 

Laupäeva õhtu möödus Soera Talumuuseumi 
hoovil simmanil. Iga tantsurühm esitas veel kaks 
tantsu ja siis algaski simman „Liukala“ pillimees-
te mõnusate laulude saatel. Tants kestis hilise 
ööni, kuni bussijuhid arvasid, et „kettad tahavad 

magama minna“. 
Järgmisel päeval algas kojusõit. Otsustasi-

me ka Haapsalut külastada. Me ei teadnudki, et 
seal toimus suur ameerika autode näitus ja kõik 
tänavad olid umbes. Aga oi-oi, milliseid masinaid 
me nägime! Oli nii põnev, et eksisime ära ja Sirje 
pidi paluma politsei abi. Lõbus politseinik, kes oli 
lapsepõlves Sangaste pioneerilaagris mitu suve 
veetnud, juhatas meid bussi juurde. 

Oli väga, väga lõbus ja tore reis, kõik meie 
„memmed“ olid lõpuni rõõmsad ja energilised. 

Täname südamest Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgruppi, Sangaste Vallavalitsust, bussijuht 
Mati Ormi ja meie Katit nende väga toredate 
päevade eest! 

Suur tänu ka küllakutsujatele – tantsurühm 
„Martale“! Loodame nendega veel kunagi 
kohtuda. 

Tantsijate nimel LEA KORBUN

Muljeid seeniortantsu festivalilt Hiiumaalt 

Kogukond kuumas suves

Keeni Põhikool alustab kooliaastat

PIDULIKU AKTUSEGA

2. septembril kell 8.30

kooli spordisaalis.

• Järgnevad tunnid tunniplaani alusel.
• Bussiringid alustavad kell 7.00 eelmise  
 õppeaasta marsruudi järgi.
• Koolipäev lõpeb 14.45.
• Ettevalmistusklass alustab samuti 2.09.  
 kell 8.30.

Tänavune suvi on ilus olnud. Jätkub päikest ja 
ilu, vili on visanud ja juurikas kasvanud. Eks see 
pakub huvi ka metsaelajaile, kes põllumehe mee-
lehärmiks viljapõllus kõrrevanne võtavad ja söö-
maorgiaid peavad. Jahimehed püüavad küll oma 
panuse anda, aga kui kõhumootor metssiga hullu 
jõuga põllule veab, siis aja teist nagu vihmaussi 
maasse tagasi. Oletatavasti on kõige hullem siiski 
tänu öistele patrullidele ära jäänud, ent jahimehi 
on vähe ja põlde palju. 

Asjatundjate arvates on põhjus ulukite muu-
tunud söömistavades. Põllult on õppinud matti 
võtma kõik uued põlvkonnad sigu, sealt saab ju 
kergemalt. Sestap selline metsaliste tung põllu-
piknikule. Millal ennem nähti siga maisis? Nüüd-
seks on sellest saanud sea-narkootikum, mille 
nimel kaevatakse või tunnel aia alla ja joostakse 
jahimees jalust. Elu muutub, loom muutub, inim-
loom muutub. Aga asi peab saama kontrolli alla, 

sest ega vilja saa jätta külvamata ja ka loomi ei 
tohiks lõpuni maha tappa. 

Suvi on olnud toimekas ka meie vallale. Keeni-
Sangaste kergliiklustee peaks saama kooli alguseks 
asfaldi alla. Keeni asula siit- ja sealtpoolt oja/parki 
on nüüd ühendatud üheks veehaardeks, mis tagab 
puhta joogivee laiemale hulgale, lihtsustab hool-
damist ja vähendab kulusid. Sangaste veehaarete 
ühendamine on kavandamisel ja siis peaks siingi 
saama kõik üheks puhta vee süsteemiks.

Lossi juures on lõppemas EstLatRus ELR-308II 
projektist saadud rahade toel plaanitav talveaia 
ehituse ja keldrite renoveerimise ehitushange. 
Kavandame mööbli- ja tehnikahanget ning aasta 
lõpuks peaks lossis olema uut ja huvitavat sisustust, 
korrastatud küttesüsteemid ja elektrivõrk. Keva-
deks loodame imetleda taastatud talveaia kuplit. 
Raha annab Euroopa Liidu maksumaksja. 

Sama projektiga kavandame 28. septembril lossi 

juures Rukkilaulude festivali, kus saab nautida 
Läti, Vene ja Eesti meistrite loomingut ning 
toodangut, kaasneb laat ja kavandatav etendus-
üllatus. Märkigem see oma kalendritesse.

Kahjuks on meie hulgas ka untsus geneetika-
ga lurbaneid, kes laamendavad ja lõhuvad siis, 
kui keegi ei näe. Lõhutud on purre üle Keeni oja 
ja noortekeskuse rajatisi. Oma kodukohta roo-
jajatele on sõnum: „Teid otsitakse ja hakatakse 
jälgima!“ Laieneb kaameravõrk ning kinnipüüd-
mise korral saame uurida, milliste nihestustega 
arengus on mõne inimese puhul tegu. 

Kuigi lõpp läks inimese arenguprobleemide 
valdkonda, tahaks teile enam päikest anda ja 
lõpetada heledamates toonides. Suvi on lihtsalt 
ilus ja kodukant kaunis! Kõigile teile ja meile 
energia laadimist talveks, lustakaid juhtumeid ja 
mõnusaid asju!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Sangaste Seltsimaja 

KUTSUB: 

14. septembril kell 21.00 

kohviklubi õhtu 
ansambliga “NÖÖP“. 

Teravat pakub Sangaste Lossi baar. 

Pilet eelmüügist 6€, kohapeal 8€. 
Laudade broneerimine ja eelmüük 
tel: 53 225 365 (Raili), 
53 225 069 (Laura).

Sangaste valla omastehooldajate 
vestlusring 
toimub Sangaste Seltsimajas 
reedel, 23. augustil kell 10.00. 
Olete oodatud!

MTÜ Eesti Omastehooldus korraldab laupäeval, 
24. augustil kell 9.00-18.00 Viljandis Sakala Kesku-
ses Eesti teise omastehoolduse foorumi.

Osalemisest teatamiseks ja arve saamiseks saata 
registreerimisleht (nimi/nimed, asutus, aadress, 
kontakttelefon, e-posti aadress arve saatmiseks): 
ingridvali11@gmail.com, registreerimine kestab 
kuni esmaspäevani, 19. augustini, või kuni kohti 
jätkub. Osavõtumaks peab olema laekunud 22. 
augustiks. Tasudes MTÜ EOH pangakontole 
(221054778413), lisa märgusõna „foorum“. 

Osalustasud:  MTÜ Eesti Omastehooldus liikmele 
10 €, teistele 40 €, kolm või enam osalejat samast 
asutusest (sh piirkondlikud kogemusrühmad) à  34 
€. Hinnas sisaldub ka foorumipäeva toitlustamine. 
Lisainfo: info@omastehooldus.eu või tel: 5068822 
(Helle). 

Toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu. 



9. august  2013

JEVDOKIA JEGOROVA 
23.02.1919 - 24.07.2013

Jagame kurba kaotusevalu kauaae-
gse kolleegi Urvega kalli kaasa

ILVER VOSMI
lahkumisel igavikuteele.

Töökaaslased Otepää sidemaja 
päevilt.

OÜ PURTSI GRUPP müüb 
lõhutud küttepuid koos kohale 
toomisega. Info telefonil 5383 
7099

Viljapuude lõikamine ja ohtlike 
puude langetus. Tel 5162812, 
www.arboristid.ee

Aedade-terrasside ehitus. 5675 
3918

Aitame elanikkonnal turustada 
oma toodangut ja levitada tea-
teid. MTÜ Nuustaku Ühisturg, 
50 89 416.

Pottsepatööd ja materjalid, ka 
ahjukestad ja vanad telliskivid. 
Te. 5817 8568

Üürile anda 4-toal. renoveeritud 
maja Otepääl. Vahetus lähedu-
ses kool, lasteaed. 56628718

Ostan aiaga maja või majaosa 
Otepääl. 6481 605

Müüa (või üürile anda) 4-toaline 
kaugküttega korter Otepää 
linnas. 3. korrus, 79 m². Info 
5049 071

KÜ Kopli 10 pakub tööd alates 
1. septembrist 2013    juhatuse 
esimehele,    majahoidjale (0,25 
ametikohta). Huvitatutel palume 
kontakteeruda tel. 525 4840.

Müüa õunamahla. Tel. 5386 
0225

Müüa roostevabast metallist 
400 liitrine survepaak. Tel. 5625 
5264

Üürile anda Otepääl k.küttega 
suurem korter soojustatud ja 
ren. majas, võimalik ka tubade 
kaupa. Omanikult. 5668 6109

Ostan kõigi mugavustega 
korteri Otepääl. Oodatud kõik 
pakkumised. 5620 0945

Ostan 1-2 ahjuküttega korteri Ote-
pääl või selle lähiümbruses. Tel. 
5135 269

OÜ NIKPO teeb keskküttesüstee-
mid, maaküttesüsteemid, santeh-
nilised süsteemid. Annab garantii. 
Tel. 5068 509

Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu, 
al. 26 eurot/rm, kas 32 eurot/rm. 
Hind koos veoga. Koorem 6 rm. 
Tel. 5394 6271

KU U LU T U S E D
ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega

Mälestame kauaaegset kolleegi

IMBI PARVEID

Siiras kaastunne omastele.

Palupera vallavolikogu ja -valitsus.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

LEILI ILVES 
15.10.1937 - 25.07.2013

Sinust mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Lahkunud on rõõmsameelne hea 
kolleeg

ÜLO HIRSE
Tunneme kaasa omastele raske 

kaotuse puhul.
Leinavad aastakümneid koos
 töötanud kaaslased Otepää 

sidemaja päevilt.

Südamlik kaastunne Lea Hirsele

ABIKAASA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Mälestame head majanaabrit

MEEDI VOUD

Avaldame Vellole sügavat 
kaastunnet.

KÜ Tehvandi elanikud

Mälestame Palupera vallasekretäri 

IMBI PARVEID 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Kõik küünlad põlevad kord lõpuni...

Langetame pea

IMBI PARVEI

mälestuseks.

Palupera Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet Vello Voule 
armsa 

EMA 
lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Hermani Pubi OÜ 
võtab tööle

KLIENDITEENINDAJA.

Väljaõpe vajadusel kohapeal

Palun võtta ühendust 
tel. 5133055 või 
hermanipubi@gmail.com.

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:

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 11.30–12.30 
Rõngu 
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 13.30–14.30

III kvartalis
19. augustil
2. ja 16. septembril

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Otepää 
Külastuskeskuse ees
kell 13.30–17.30

III kvartalis
13. ja 27. augustil
3., 10., 17. ja 24. septembril
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Ökoteh OÜ 

ostab 

metsa- ja põllumaad.

Ostame raieõigust ning 
teostame metsa hooldust ja 
raietöid.
Tel + 372 50 56829, Olev
olev@okoteh.ee

Mälestame ühenduse liiget

MEEDI VOUD

Sügav kaastunne kõigile lähedas-
tele.

Otepää Pensionäride Ühendus

EDUARD PIIRISILD 
29.03.1932 - 18.07.2013

ELLEN TROMP 
18.05.1919 - 04.07.2013

IMBI PARVEI 
01.09.1942 - 23.07.2013

Südamlik kaastunne Peetrile 
perega kalli ema ja vanaema

MAIMU KRÜNVALDI 

surma puhul.

Töökaaslased Otepää kiirabist.

Südamlik kaastunne Urvele lastega 
abikaasa

ILVER VOSMI 
surma puhul.

Endised töökaaslased Pühajärve 
puhkekodust: Leida, Heli, Ene, Tii-

na, Anne ja Hele.

Mälestame kauaaegset naabrit

MEEDI VOUD 

ja tunneme kaasa omastele.

KÜ Tehvandi

Südamlik kaastunne Ruthile kalli 
tädi 

IMBI 

kaotuse puhul.

KÜ Kannistiku 4 elanikud.

Südamlik kaastunne Vellole kalli 
ema

MEEDI VOU 

kaotuse puhul.

Helgi ja Elle

Mälestame 

IMBI PARVEID 

ja avaldame kaastunnet Merikesele 
perega.

Hellenurme lasteaed

Südamlik kaastunne Jaagule 
perega abikaasa

GALINA SOOMI 

kaotuse puhul.

Naabrid: Rein, Mononen, Pärle.

Mälestame kallist tädi

IMBIT
 

ja avaldame kaastunnet perele.

Mälestab Ruth ja Aivar perega.

Siiras kaastunne Heldurile perega 
kalli õe 

MEEDI VOU 

kaotuse puhul.
Perek. Hermann, Leili, Elmar ja 

Ester.

Südamlik kaastunne Ruth Täärile 
tädi

IMBI 

kaotuse puhul.

Naabrid Tiiu, Faadme ja Mati.

EVI TALI
18.09.1927 – 01.07.2013

Siiras kaastunne Kaiale perega 
ema, vanaema ja vanavanaema 

kaotuse puhul.

Evi, Elsa ja Lea

Merike perega!
Südamlik kaastunne kalli ema, 

abikaasa , ämma, vanaema ja vana-
vanaema 

IMBI PARVEI 
kaotuse puhul.

Lea ja Eerti pere.

Südamlik kaastunne Vellole ja Liilile 
peredega kalli

MEEDI VOU 
kaotuse puhul.

Lahkunut mälestavad Laine ja 
Heldur ning Merike ja Meelis 

peredega.

Sa süütasid taevasse uue tähe.

MEEDI VOU

Kallist klassiõde mälestab Otepää 
Gümnaasiumi XXII lend.

Sügav kaastunne lastele peredega.

Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koosveedetud ajad...

Mälestame kallist klassikaaslast 

IMBI PARVEID

Sügav kaastunne abikaasale, tütre 
perele ja kõigile lähedastele.

Otepää Keskkooli 35. lend ja 
õpetaja Laine Hein.

Südamlik kaastunne klassiõde 
Liilile perega kalli ema 

MEEDI VOU 

kaotuse puhul.
OKK 46. lend ja klassijuhataja 

A.Sander.

Südamlik kaastunne Leale ja 
Toomasele kalli abikaasa ja isa

ÜLO HIRSE

kaotuse puhul

Anne ja Ülle perega, Evi, Aino.

ÜLO HIRSE

Mälestame austatud ja head naab-
rit. Meie südamilk kaastunne abi-
kaasa Leale ja poeg Toomasele.

Perekonnad Pikani, Teppo ja Tälli.

Ema, isa

Asta ja Vello Meemat

õnnitlevad 
kuldpulmade puhul

pojad Aivo ja Ando 
peredega.

Pilkuse küla 
kirbuturg 

toimub 18. augustil 
Pilkuse külamajas. 

Oodatud kauplema 
kõik kõigega.

Augustikuule omaselt 
muidugi aiasaadused. 
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MTÜ Eesti Abikeskused  kutsub 

keskealisi ja natuke vanemaid (50-74a) 
Valgamaa elanikke, kes hetkel ei tööta, osalema 
projektis, mille eesmärgiks on aidata leida meel-
div ja sobiv töö.

Töö leidmise ja kandideerimise lihtsustamiseks 
toimuvad:

a)   tööklubid, karjäärinõustamine ja koostatakse 
      karjääriplaan;
b)   erialakoolitus ja tööpraktika;
c)   vajadusel psühholoogi ja sotsiaalalane nõus
      tamine, võlaõiguse alane juriidiline abi.

Kõik projektiga seotud tegevused toimuvad 
Otepääl ja Valgas.

Tööklubi toimub 1 kord nädalas ning kestab 
korraga kuni 4 tundi. Peale 20 päevast erialakoo-
litust toimub ka sama pikk tööpraktika. Kokku on 
projektis osalemise pikkuseks 40 tööpäeva. 

Osalejatele makstakse sõidutoetust ning 
erialakoolituse ja praktika ajal makstakse ka 
stipendiumi.

Kui soovite osaleda, siis saab avalduse täita valla 
sotsiaaltöötaja juures.
Rohkem teavet telefonil 56577607 või e-maili 
aadressil ahtole@hotmail.com.

Projektijuht AHTO PEETSO

27. juulil toimunud traditsioonilisele Oti pubi Otepää 
rahvasprindile tuli võistlema 101 autospordiharrasta-
jat kaheksas erinevas klassis. Võistlus pakkus elamusi 
nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele. 

Möödunud aastal Eesti Autospordiliidu (EAL) 
poolt parimaks rahvasprindiks nimetatud Oti pubi 
Otepää rahvasprindil oli sekord stardis kogu Eesti 
autospordiharrastajate paremik. Punktiarvestust 
peeti nii EAL rahvasprindi karikavõistluse, SU 
karikavõistluste, Hepa Premia rahvasprindi kari-
kavõistlustekui ka Moskvich liiga sprindikarikas 
sarjas. 

„Otepää piirkonna väga head ja atraktiivsed 
teed ning kaunis ja unikaalne loodus pakkus sõidu-
elamust igale rallimehele,” ütles Oti pubi Otepää 
Rahvasprint ohutusülem Marko Koosa. ”Mõned 
väljasõidud viisid kindlasti ka pealtvaatajate emot-
sioonid lakke. Vaatamata õnnetustele ükski osaleja 
viga ei saanud.“

Muljetavaldava 16 võistlejaga 4WD klassis võitis 
Oti Pubi Otepää rahvasprindi Aiko Aigro, kes kind-
lustas esikoha kahe esimese sõiduvooruga. Mitsu-
bishil võistelnud otepäälase järel sai teise tulemuse 
kirja Gert Aasmäe, kolmas oli möödunud aastane 
võitja Rain Rannala. 

Üle 1,8liitrise mootoriga kaherattaveoliste 
autode arvestuses startis 21 pilooti. Rivaalid alistas 
autol BMW 325i võistelnud Robert Peetson. Nn 
väikeste masinaklassis ehk kuni 1,8liitrise mootori 
töömahuga kaherattaveoliste autode arvestuses sai 
konkurentidest jagu sarnaselt möödunud aastale 
Karel Tölp. Hondal kihutanud mees kindlustas 
võidu pingelises kolmandas voorus. 

Naisvõistlejaist suutis eelmise aasta võitu korrata 
Hondal sõitnud Sirje Potisepp, kes vaid esime-
ses sõidus pidi tunnistama kokkuvõttes teise koha 

saanud Margit Mäekivi paremust. Noori käis rajal 
10. J18-klassis võitis Nissanil kihutanud Karmo 
Salong. 

Kaheksa SU-klassi võistleja omavahelises võistlu-
ses osutus parimaks Rainer Meus. Moskvich liiga 
karikasarjas pakkusid silmailu 10 mossemeest. Alis-
tamatuks osutus otepäälane Tarmo Kikkatalo. 

Klassis 2WD-sport oli konkurentidest oluliselt 
kiirem Ford Focusel kihutav Karl Martin Volver.  
Otepäälane Kasper Koosa jäeti koduradadel napilt 
neljandaks. 

Võistluse direktor Siim Kalda lisas ürituse lõp-
pedes: „Meie meeskonna eesmärk on hoida EAL 
karikavõistlus traditsioonilise võistlusena Otepääl, 
kus on prestiižne osaleda ja mida on huvitav külas-
tada. Eriti hea meel on, et sai ületatud rahvaspor-
dis maagiline sada osaleja piir. Kindlasti aitas lisaks 
heale korraldusele ja rikkalikule auhinnalauale 
kaasa ka populaarseks kujunenud öine meelelahu-
tus ning järgmise päeval toimunud maailma esime-
sed rallimeeste meistrivõistlused minigolfis.“ 

Otepää Rahvasprint korraldajad tänavad 
toetajaid, kes andsid hindamatu panuse tänavu-
se suurima osalejate arvuga rahvasprindi etapi 
korraldamiseks: Eco Oil OÜ, GMP Clubhotel, 
Villa Müllerbeck, Pühajärve SPA & Puhkekeskus, 
Hotell Murakas, Mellex Auto ja Fixus, ORT Teh-
noülevaatus, Red Bull, AS Liviko, Coca Cola, A.Le 
Coq, ööklubi Comeback, Makserv OÜ, Arke Liha-
tööstus, Tridens AS ja Otepää Seikluspark. Suure 
panuse andsid ürituse toimumiseks ka Otepää vald, 
AS Aasta Auto ja Otepää Rahvasprindi nimispon-
sor Oti pubi.

SIIM KALDA,
Oti pubi Otepää Rahvasprint võistluste direktor

Rallimeka Otepää teedel peetud 
rahvasprindil startis üle saja auto

AS Infragate Eesti viib Eesti Vabariigi Keskkonna-
ministeeriumi tellimusel läbi uuringut, milles hinna-
takse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate 
objektide: elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalobjektid, turismitalud jne reoveekäitlussüs-
teemide seisukorda.

Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse objekti-
dest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse 
hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu 
läbiviimiseks kasutatakse nii küstlusmeetodit kui 
ka kohapealset objekti invetariseerimist konsultan-
di poolt. Kui kohapealset inventariseerimist teie 
objektil ei teostata, võite soovi korral täita küsitlu-
sankeedi.

Ankeedi küsimustele vastamisega on teil või-
malus lisada enda valduses olev objekt koostatavas-
se andmebaasi, milles olevatele objektidele paku-
takse tulevikus reoveekäitlussüsteemide rekonstru-
eerimiseks riiklikku toetust tõenäoliselt esmajärje-
korras.

Ankeedi saate täita veebikeskonnas aadressil: 
http://infragate.ankeet.ee/forms/view/2.

Uuring

„Kord tuli mees võitluskunsti õpetaja juurde ja 
soovis temaga oma oskuste proovilepanemiseks 
võidelda. Sekund hiljem leidis ta end juba pikali 
põrandalt. Seejärel võttis õpetaja paberitüki ning 
soovitas mehel püüda see tema käest kätte saada. 
Seda üritades heideti mees jälle hetkega eemale, 
ilma et ta oleks isegi tundnud mingit füüsilist kon-
takti”... 

Sarnaseid võitluskunstide meistrite kohta 
käivad lugusid on palju. Ehkki neis peaosi mängi-
vate meistrite võitluskunstide stiil võib olla erinev, 
lõppevad neile suunatud rünnakud tihtipeale üsna 
sarnaselt eelpool toodud jutukesega. See ongi 
põhjuseks, miks võitluskunste võrreldakse mäega 
– kuigi tee algus võib olla erinev, on mäe tipp ehk 
lõpptulemus sageli sarnane. 

Üks tee võitluskunstide mäe tippu on läbi 
karate, mille tõi eelmise sajandi alguses laiema 
avalikkuse ette „kaasaegse karate isaks” nime-
tatud Gichin Funakoshi. Tema ühed parimaid 
õpilased oma poja kõrval olid Shigeru Egami ja 
Tadao Okuyama. Viimane elas paar aastat oma 
elust askeetlikult Tokyo lähedal mägedes, jälgi-
des oma võitluskunstitehnikate parandamiseks 
loodust, metsloomade käitumist, kalu mägijõge-
des. Ellu jäämiseks toitus ta taimedest valmistatud 
supist ja küttis linde ning ei kohtunud mitte kellegi 
teise kui sõbra Egamiga, kellega ta koos karated 
harjutas. Mägedest naasnuna sai ta karate harju-
tamise eesmärgil kokku Egami õpilasega, kes oli 
nädalate kaupa kohtumiseks valmistunud - töö-
tanud välja stsenaariume, leiutanud strateegiaid 
ja kõvasti treeninud. Sellest hoolimata oli nende 
võitlus läbi vaid hetkega. 

„Ma võin ausalt öelda, et ei ole kunagi näinud 
kedagi nii kiiresti liikuvat. See ei olnud loomulik 
inimreageering. Ma tundsin õhku liikuvat, nagu 
külma puhangut, mis saatis mööda mu selgroogu 
alla värinaid kui tema peopesa peatus otse minu 
näo ees. See jõu ülekandumine oli uskumatu,” kir-
jeldab meistriga kohtunu. Okuyamast oli lausa kii-
ranud sügavust, jõudu ja vibratsiooni, nagu suurest 
minevikusõdalasest.

Kõlab nagu legend iidsetest aegadest? Ometi on 
ühenduslüli selliste uskumatute lugude ja praegu-
se hetkega täiesti olemas. Harjutaja, kes eelpool-
kirjeldatud kohtumist kirjeldas, on tänaseks üle-
maailmse Shotokai-karate organisatsiooni loonud 
karateõpetaja Mitsusuke Harada, kelle treening-
partnerite ja õpetajate seas olid nii eespool mai-
nitud Gichin Funaksohi, Gichin Funakoshi poeg 
Yoshitaka, Okuyama, Egami jpt. 

Nüüdseks on Haradal karate harjutamise ja 
õpetamise kogemust rohkem kui pool sajandit 
ning kogu selle aja on ta harjutanud eesmärgiga 
jõuda Okuyama tasemeni, kelle üleolekut kõiki-
dest teistest karatemeistritest on tunnistanud ka 
paljud tema kaasaegsed.

TRIIN KURRIKOFF 

järgneb 

Ühe võitluskunsti tee 
Pühajärve Põhikooli

TARTU KALEVI 
kergejõustikuvõistlused
13. augustil Tehvandi staadionil algusega kell 

11.00.
Osalema on oodatud ka täiskasvanud ja veteranid 

Vanuseklassid ja alad:
T + P E (2004-2005) 60; kaugus, pall
T + P D (2002-2003) 60; kaugus, pall
T + P C (2000-2001) 60; kõrgus; kaugus; TC ketas, 

oda
T + P B (1998-1999) 60; kõrgus; kaugus; TB ketas, 

oda
M + MV ketas, oda

Võistlustele registreerimine: halliste@msn.com.
Kirja panna võistleja nimi, vanus ja soovitud alad.
Viimane registreerimisaeg 11. august (kell 23.59).
Staadionil registreerida ei saa.
Täpsem ajakava ja info www.ekjl.ee/kalender.
Tel: 56 621 859.

Pühapäeval, 4. augustil kohtusid Kaarna järve 
kaldal endise Vana-Otepää koolimaja jures 
Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää 

ja Pedajamäe endised ja praegused elanikud ning 
kõik need, keda seob ühine koolitee Vana-Otepääl. 
Toimus III Kodukoha ja Kooli päev, mis sel korral 
oli pühendatud kauaaegsele Vana-Otepää kooli ju-
hatajale Jakob Pärnale. Osalejaid oli umbes 250. 

Päev algas Otepää vanal kalmistul endise kooliju-
hataja August Armoliku kalmul mälestusküünalde 
süütamisega, misjärel siirduti endise Vana-Otepää 
koolimaja juurde. Piduliku avakõnega esines 
Otepää kirikuõpetaja Marko Tiirmaa, muusikalise 
tervituskontserdi andis Pühajärve puhkpilliorkester 
Arno Antoni juhtimisel. 

Seejärel algas konverents, mis oli pühendatud 
Jakob Pärna 170 sünniaastapäevale. Konverentsi 
idee autor ja moderaator oli Endel Susi. Esinesid 
haaravate ettekannetega arheoloog Ain Mäesalu, 
Tartu Ülikooli doktorant Pille Riin Larm, Otepää 
Gümnaasiumi õpilane Maris Turb, Tallinna Teh-
nikaülikooli professor Karl Õiger, ehitusspetsialist 
Aavo Halling. Viimased 2 on Vana-Otepää kooli 
vilistlased. Sõna said ka külade esindajad Karl 
Mõts, Peeter Sokk ja Jaan Kukk. 

Päeva esimeses osas oli kohalviibijatel võimalik 
kuulata kaasahaaravaid ettekandeid Ain Mäesalu, 
Pille-Riin Larmi, Karl Õigeri, Maris Turbi, Aavo 
Hallingu esituses. Sõnavõttudega esinesid ka 
külade esindajad. Kõlama jäi mure noorte kodu-
kohast lahkumise ja maaelu hääbumise pärast. 
Mitmel korral tõdeti, et oleme olukorras, kus talud 
on muutunud vaid elamispaigaks. Vana-Otepää 
kooli endine õpetaja, Sinaida Ernits andis edasi 
õpetajate tervitused ning meenutas, kuivõrd korras-
hoitud oli kooli ümbrus kooli ajal ja tundis kurvas-
tust selle tänase seisukorra üle. Konverentsi lõpetas 

positiivselt Otepää vallavanem Merlin Müür, kelle 
sõnul on rõõmustav, et kogukonnad mäletavad ja 
hoiavad ajalugu ning et külad tegutsevad ühiselt. 

Päeva jooksul sai tutvuda Endel Susi koostatud 
põhjaliku fotonäitusega „Möödunut meenutades“ 
ja külade poolt koostatud stendiettekannetega. 
Madis Linnamägi Forseliuse seltsist andis Endel 
Susile üle seltsi teenetemedali „Wastne testament 
1686“ kodukandi uurimistöö avaldamise eest.

Pärast konverentsi ootas kõiki Anneli Tanni 
poolt valmistatud maitsev koolisupp. Muusikalist 
vahepala pakkus Lille Tali orkester Vana-Otepää 
külast. Esmakordselt toimus ümber Kaarna järve 
jooks, kus osales 19 jooksjat. Neidude arvestuses oli 
kiireim Kristiine Aluvee (aeg 15.46), noormeestest 
Mattias Jõgi (15.35), naistest Helen Aluvee (17.41) 
ja meestest Raivo Laanemets (17.04).

Õhtu edenedes toimusid meeleolukad mõõdu-
võtmise külade vahel ning vana aja kombel taime-
nukkude meisterdamine ja uue aja kombel tekstii-
limaali katsetades. Päev lõppes ansambli Veskikivi 
hoogsate rütmide saatel.

Üritust toetasid Kohaliku omaalgatuse prog-
ramm, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja 
Otepää Vallavalitsus, Otepää Lihatööstus Edgar, 
Tallinna Ülikool. Suure panuse ürituse toimumi-
se jaoks andsid Endel Susi, Maie Niit, Maire Niit, 
Anneli Tanni, perekond Tinno, Karl Mõts, Jaan-
Kaarel Kukk, Merike Tootsi, Monika Otrokova, 
Tarmo Evestus, Albert Vipp, Siim Süldre ning küla-
vanemad Miia Pallase, Peeter Sokk, Helken Sunts 
ja Heleena Jõgi. 

Täname kõiki osalejaid, teie tegite päeva erili-
seks!

Korraldajate nimel 
EVI VIPP, ÜLLE KIKKAS, MARGIT TURB

Kaarna järve kaldal said kokku 
kodukoha- ja koolipäevalised

5.-10. augustini toimub Otepää Kultuurikeskuses 
Eesti Poksiliidu poksilaager. Kõik huvilised saavad 
reedel, 9. augustil kell 18.00 Kultuurikeskuses 
vaadata näidismatši.

Reedesel näidismatšil osalevad Eesti profipok-
sijad Kaupo Arro ja vennad Karlsonid. Treening-
laagris on ka õrnema soo esindajaid, koos teiste-
ga treenib Eesti meister poksis tartlanna Karmen 
Kukk.

Noori poksijaid treenib Otepääl Venemaa koon-
dise endine peatreener, mitmekordne Nõukogude 
Liidu meister Nikolai Hromov.

9. augustil 

Otepää Kultuurimajas kell 18.00

NÄIDISMATŠ POKSIS

Sissepääs prii
Oodatud on kõik huvilised!

Otepää Kultuurikeskuses 
saab näha poksimatši

MM 2014 Viljandis Eesti koondise väljaselgitamise 
eelvõistlus,
fileerimisvõistlus.

24. augustil kella 9.00-14.00.

Registreerimine Pühajärve paadisadamas
kell 8.00-9.00.

Autasustatakse parimaid nais-, mees- ja noor-
võistlejaid, parimat võistkonda (3 võistlejat).
Osavõtumaks: mehed, naised 15.- €, noored 10.- €. 
Ainult eelregistreerinutele garanteeritakse paat!
Info telefonil 50 67 240, e-mail aivomeema@gmail.
com.

Korraldaja: MTÜ Klubi „VOPS“

Pühajärve Spinning – 
Otepää valla meistrivõistlu-

sed spinningupüügis 


