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Otepää tähistas taasiseseisvumispäeva
Naiskodukaitset tutvustava perepäevaga

Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete talitus, EKKÜ Valgamaa piirkond
MONIKA OTROKOVA

Otepää naiskodukaitsjad pakkusid perepäeval sõdurisuppi. Pildil käib selleks ettevalmistus: (vasakult) Jana
Nurmetu, Kersti Tamm, Urve Tiimann ja Otepää jaoskonna esinaine Mari Mõttus .
ja Riina Kukkel, kes valmistasid külastajate valvsate pilkude all keskpäevaks
maitsva hernesupi. Tutvustati kogu toidu
valmistamise protsessi välitingimustes.
Tulemuseks oli 200 rahulolevat külastajat, kes sõid lõunaks sõdurisuppi.
Samal ajal esitles kauaaegne Otepää
ajakirjanik Aili Miks kultuurikeskuses
oma raamatut „Kui Otepää
ärkas (1988–1992) ehk ajakirjaniku eluülikoole väikelinnas“. Raamatuesitlusele oli
kogunenud saalitäis huvilisi.
Autor rääkis raamatu valmimisloost ning hiljem said kuulajad esitada küsimusi.
Äratundmist ning meenutusi jätkus kauemaks, kuna
raamatus räägitakse ajakirjanduses ilmunud materjalidele toetudes taasärkamisaegsest Otepääst. Raamatu
andis välja MTÜ Meediag-

rupp Süd-Est, väljaandmist toetasid
Otepää vald, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp ja kohaliku omaalgatuse
programm.
Vihmase perepäeva lõpetas Kait
Tamra kontsert. Perepäeva korraldasid: Kaitseliidu Valgamaa Maleva
Otepää Üksikkompanii, Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää Jaoskond, Otepää politsei, päästekomando. Kaasa aitasid Otepää Kultuurikeskus ja Otepää vald.
Naiskodukaitsjad tänavad Otepää
Vallavalitsust ja Otepää Kultuurikeskust abi eest perepäeva läbiviimisel.
Otepää Üksikkompanii meeste (Aleksander Mõttuse juhtimisel) abita ja
Marko Tiirmaa intervjueerimisoskuseta ei oleks perepäev nii hästi õnnestunud. Aitäh teilegi!
Naiskodukaitse Otepää Jaoskonna
esinaine MARI MÕTTUS

Lootusrikkalt uude õppeaastasse
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25. augustil tunnustas ja tänas president
Toomas Hendrik Ilves Räpina Aianduskoolis konkursi „Eesti kaunis kodu 2013“
parimaid. Otepäält pälvisid presidendi
tunnustuse Juta ja Ando Meema eramu
ning Raivo Kalda Oti pubi.
„Kaunis kodu on omanäoline, enda
käte ja hingega tehtud – ainult siis muutubki kodu soojaks ja hubaseks. Ainult siis
muutubki maja koduks,“ ütles president
Toomas Hendrik Ilves.
Pöördudes parimate kodukaunistajate
poole, kinnitas riigipea, et „oma kodu ja
kodupaiga eest hoolt kandes olete teinud
Eesti meie kõigi jaoks palju kodusemaks“
ning tuletas meelde, mida ütles kord Räpina Aianduskooli armastatud õpetaja ja
sordiaretaja Adolf Vaigla: „Kõik aiandusega tegelevad inimesed on õnnelikud.“

S

uulesalm ütleb, et kõik on uus septembrikuus. Uued on vihikud, raamatud ning neile, kes sellel aastal
esimest korda kooliteed alustavad, on nii
palju uut, et seda ei jõua üles lugedagi.
Otepää vallas alustab sellel õppeaastal esimest korda oma kooliteed kokku
40 last – 9 last Pühajärve Põhikoolis (1.
klassi õpetaja Anneli Teder) ning 31 last
Otepää Gümnaasiumis (1. klassi õpetajad Ene Must ja Triin Kaur).
Abituuriumi ja üheksanda klassi astujate jaoks on algav kooliaasta tõsise
töö aeg – ees seisavad mitmed olulised
valikud, lõpueksamid ja eneses selgusele
jõudmine.
Abiturientide töö põhjal antakse hinnanguid ja koostatakse pingeridu, nende
pingutused on kõigile nähtaval. Meil on
heameel öelda, et siiani on gümnaasiumi

SANGASTE
vald

President tunnustas
kodukaunistamiskonkursi võitjaid

20. augustil, Eesti taasiseseisvumispäeval, peeti Otepääl perepäeva. Vaatamata vihmasele
ilmale oli kultuurikeskuse parki
kogunenud palju huvilisi.
eekordne perepäev oli mõeldud
eelkõige Naiskodukaitse tegevuse
tutvustamisele läbi nelja mooduli
nii intervjuude kui ka praktilise tegevusega. Päeva juhtis kaitseliitlane Marko Tiirmaa, perepäeva avas Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Otepää kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad tutvustasid oma tegevusi ja
organisatsiooni; näidati, kuidas anda
esmaabi ning esitleti sõdurivarustust.
Vaatamiseks oli kaitseliidu relvanäitus ja naiskodukaitse fotonäitus, oma
tehnikaga olid väljas Otepää päästjad
ja politsei ning oma tegemisi tutvustas
Otepää kiirabi.
Naiskodukaitsjad Rita Pärnik ja
Kersti Tamm tutvustasid organisatsiooni tervikuna, jagasid lastele õhupalle,
emadele infomaterjali ning suunasid
isad ja pojad relvadega tutvust tegema.
Nadežda Alliksaar näitas sõduri täisvarustust ja rääkis, milliste ülesannetega puutuvad naised kokku metsas
õppustel olles.Tatjana Laadi rääkis
esmaabi andmise oskuste vajalikkusest,
tutvustas vajalikke võtteid eri situatsioonides abi osutamisel. Kasutusel olid
ka haavamulaažid (Urvel Tiimannil
oli lahtine käeluu murd jne.), et muuta
situatsioon tõepärasemaks.
Kõige suurem koormus oli väliköögi
kokkadel Jana Nurmetul, Ene Kogeril

OTEPÄÄ
vald

lõpueksamite tulemused ainult rõõmu
valmistanud – Otepää Gümnaasium
on juba pikka aega olnud lõpueksamite pingereas Valgamaa parim ning ka
Lõuna-Eestis üks parimaid koole.
Head tulemused ei tule aga ilma
heade õpetajateta, hea tulemuse taga
on töö ning toetav keskkond.
Rõõmustav on ka see, et Pühajärve
Põhikooli juures avatakse täiendavalt
sõimerühm, mis saab endale põhikooli
hoones uued ruumid.
Oleme uhked, et meie haridusmaastik
on väga mitmekesine – Otepääl tegutseb
Audentese Spordikooli filiaal 51 kasvandikuga, kes on Otepääle toonud au ja
kuulsust. Otepää Muusikakoolis, mille
õpilased on saavutanud samuti väga
häid tulemusi, jätkab tublide pedagoogide käe all oma haridusteed 83 last.

Kooliaasta algus on eriline ka kõige
pisematele. Otepää lasteaias käib 165
last.

V

õime öelda, et oleme rikkad –
meil on head koolid, head õpetajad, palju võimalusi vaba-aja tegevusteks ja huvihariduseks. Kevadel sai
uued ruumid ka Otepää Avatud Noortekeskus.
Kasutagem kõiki võimalusi õppimiseks ning hobidega tegelemiseks, sest
millal veel õppida ja sõpradega maailma
avastada, kui nüüd, kooli- ja õpiajal!
Soovime kõigile õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele edukat ja ilusat
kooliaasta algust!
Vallavolikogu esimees AIVAR NIGOL
Vallavanem MERLIN MÜÜR

Pühajärve Raamatukogu 100
Pühajärve Raamatukogu 100. aastapäeva tähistamine toimub

Otepää vallavolikogu ja
vallavalitsus tänavad
taasiseseisvumispäeva

perepäeva

peakorraldajaid Otepää
naiskodukaitsjaid ja
kaitseliitlasi, politseid,
päästjaid, Otepää
Kultuurikeskust ja kõiki
teisi kaasaaitajaid meeleoluka ürituse eest!

13. septembril kell 13.00

Pühajärve Põhikooli saalis.
Ettekanded ajaloost ja õpilastelt,
puhkpillimuusika, üllatuskülaline, sünnipäevatort.
Näitus on avatud 10. septembrist Pühajärve vanas koolimajas raamatukogu
tööaegadel ja 13. septembril kell 11-13.
Kõik huvilised on oodatud!
Ühtlasi ootan veel näitusele raamatuid
ja esemeid kuni 5. septembrini (vt eelteade 7. juuni Otepää Teatajas).
Korralduskomisjoni nimel
Pühajärve Raamatukogu juhataja
LY HAAVISTE

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

Otepää Vallavolikogu istungil
22.08.2013
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel väljastada
Valga maavanemale garantiikiri summas 10 000 eurot
regionaalministri 07.06.2013. a käskkirjaga nr 1-4/106
„Hajaasustuse programm“ väljakuulutatud programmis
2013-2014. aastal kohaliku omavalitsuse toetuse maksmise täitmise tagamiseks.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel väljastada
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus garantiikiri summas
1251,54 eurot Otepää valla poolse varikatuse remonttööde
kaasfinantseerimise täitmise tagamiseks.
Algatati Otepää vallas Kääriku külas Kääriku
Spordikeskuse detailplaneering.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää
vallas Nüpli külas Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmine.
Algatati Otepää vallas Otepää külas Vana-Järvesaare
kinnistu detailplaneering.
Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada kergkütteõli
ostmiseks riigihange „Pühajärve Põhikooli katlamaja
kergkütteõli ostmine“ ning sõlmida riigihanke edukaks
tunnistatud pakkumuse esitajaga hankeleping.
Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada sõiduki
kasutusrenditeenuse ostmiseks riigihange „Otepää
Vallavalitsusele sõiduki kasutusrenditeenuse ostmine“ ning sõlmida riigihanke edukaks tunnistatud
pakkumuse esitajaga hankeleping.

Otepää Vallavalitsuse istungil
21. augustil 2013
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384
eurot.
Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas
256 eurot.
Kinnitati Peeter Luikme taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Silla kinnistule
(katastritunnus 63601:002:0171) imbväljaku ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Arvo Vallisto väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Otepää linn Tennisevälja tn 4a (katastritunnus
55601:007:0840).
Väljastati Petr Kontchalovskyle ehitusluba
Otepää valla Nüpli külas Puustusmäe maaüksusel
(katastritunnus 63602:002:1901) ehitise (saun-suvila)
püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Soka alajaama
maakaabelliini püstitamiseks Otepää vallas Koigu
külas.
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 korraldada kordusenampakkumine
esialgse enampakkumise tingimustel järgmiste
kinnisasjade võõrandamiseks: 2.1. 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) enampakkumisel
alghinnaga kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot.
2.2. 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 üheksateist
tuhat viissada (19 500) eurot.

21.08.2012. a avalik üritus – Balti Kett Velotuur Otepää
etapp.

Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 22.08.2013.a otsusega nr 1-4-45 algatada Otepää vallas Kääriku külas Kääriku
Spordikeskuse detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Kääriku külas ning hõlmab Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 1217640 kinnistut nimega Kääriku (katastritunnused
63601:002:2271, 63601:002:2272, 63601:002:2273 ja 63601:002:2274). Katastriüksuste pindala kokku on 124,28 ha, millest
detailplaneeringuga hõlmatakse ca 88 ha. Detailplaneeringu peaeesmärgiks on Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid
erinevaid sportimise, treenimise- ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine. Samuti on
eesmärkideks: Kääriku spordikeskuse olemasoleva spordihoone, hotelli, konverentsihoone ja kergejõustikustaadioni ning
väliväljakute ala rekonstrueerimine; Kääriku püsisuusaradade, jooksu-, jalgratta- ja matkaradadele ning mootorsaanide
sõidukoridoridele servituutide seadmise ja korrastustööde teostamise vajaduse väljaselgitamine; uue kunstmuru jalgpalliväljaku ning mitmeotstarbelise spordihoone ning majutusvõimaluste ja olmehoonete rajamine. Olemasolevate hoonete ja
rajatiste lammutamise vajadus, olemasolevate hoonete rekonstrueerimise või laiendamise vajadus, uute ehitiste arv, hoonete
korruselisus ja kõrgus selgub planeerimise protsessi käigus. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu algatamine
Otepää vallavolikogu otsustas 22.08.2013.a otsusega nr 1-4-47 algatada Otepää vallas Otepää külas Vana-Järvesaare
kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Vana-Järvesaare kinnistut (katastritunnus 63602:001:2260) pindalaga
3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja keeluvööndite vähendamise võimalikkuse väljaselgitamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta maakasutuse sihtotstarvet elamumaaks (100% E) ning rajada kinnistule
elamu koos kahe abihoonega. LKS § 40 lõike 3 järgi võib kalda ehituskeeluvööndi vähendamine toimuda Keskkonnaameti
nõusolekul. LKS § 40 lõike 4 punkti 2 alusel on vajalik selleks kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav
vastuvõetud detailplaneering, mille alusel tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. LKS
§ 40 järgi tuleb käesolevat detailplaneeringut menetleda üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. (Info: Enelin Alter,
enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu otsustas 22.08.2013.a otsusega nr 1-4-46 võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas
Nüpli külas Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmise. Detailplaneeringu ala hõlmab järgnevaid katastriüksuseid: Suure-Kalda (katastritunnus 63602:002:0031), Põhjakalda (katastritunnus 63602:002:0040), Kaldanurga (katastritunnus 63602:002:0032), Taga-Kalda (katastritunnus 63602:002:0034), Lõunakalda (katastritunnus 63602:002:0038),
Väike-Kalda (katastritunnus 63602:002:0039), Taga-Kalda tee (katastritunnus 63602:002:0033), Lõunakalda tee (katastritunnus 63602:002:0037), Kalda alajaam (katastritunnus 63602:002:0036) ja Kalda kaev (katastritunnus 63602:002:0035).
Kogu planeeringuala suurus on ca 28 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on: moodustada elamukrundid; näha ette 1
alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt ja 2 teemaa krunti; planeerida soistele aladele tiigid; näha ette supluskoht ja tuletõrje
veevõtu koht koos ümberpööramise platsiga; kavandada ehitusalade suuruseks elamukruntidel 350 m², elamu kõrguseks
8 m ja abihoone kõrguseks 5; lubada krundile ehitada kuni 3 hoonet; muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaaks.
Detailplaneeringu ehitusõigusega on lubatud: maksimaalne ehitusalune pind 350 m², maksimaalne hoonete arv krundil on
1 elamu ja 2 abihoonet, maksimaalne korruselisus elamul on 2, abihoonel 1 ning hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnas
katuseharjani elamul on 8 m ja abihoonetel 5 m. Lubatud katusetüübid on viil- ja kelpkatus, lubatud katusekattematerjalid peavad harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonna värvitoonidega. Planeeringuga kavandatav lahendus näeb ette
Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise elamumaaks, mis on PlanS § 9 lg
7 p 1 kohaselt kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.09-14.10.2013.a.
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 avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.06.2013 – 16.07.2013.a. Planeeringu avaliku väljapaneku
ajal laekus kokku 10 ettepanekute ja vastuväidete kirja millest 2 võeti tagasi (probleemid lahenesid). Avalikul väljapanekul
kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest andis Otepää Vallavalitsus ülevaate 26.08.2013.a kell 16.00 Otepää
Vallavalitsuse volikogu saalis toimunud avalikul arutelul. Arutelust võttis osa 23 inimest. Arutelu oli sisutihe ning kestis
kokku 2,5 tundi. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemused
Aaraini kinnistu (katastritunnus 63601:002:0039) detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimus 23.07-06.08.2013.
Avalikul väljapanekul esitas 1 kodanik ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest andis Otepää Vallavalitsus ülevaate 27.08.2013.a kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse
nõukojas toimunud avalikul arutelul. Arutelust vastuväite tegija osa ei võtnud. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.
ee, 7664820).

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks
isik.

Detailplaneeringu avalik arutelu

Kehtestati Otepää Avatud Noortekeskuse ruumide
ühe tunni tasuks 10,00 eurot.

Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22.07-19.08. Avaliku väljapaneku käigus küsimusi,
ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna avaliku väljapaneku teatega kuulutati välja ka avalik arutelu, siis toimub
vastavalt varem väljakuulutatud arutelu, mis toimub 02.09.2013.a kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Info: Enelin
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Kutsuti Ülar Lehiste osaühingu Otepää
Maamõõdubüroo juhatuse liikmest 31.08.2013. a (incl.)
tagasi. Valiti osaühingu Otepää Maamõõdubüroo
juhatuse liikmeks (juhatajaks) üheks (1) aastaks alates
01.09.2013. a. kuni 31.08.2013. a isiku nõusolekul Tõnu
Riivik.
16. augustil 2013
Anti Oti Spordiklubi MTÜ (registrikood: 80087624,
asukoht: Munamäe 18-24, 67403 Otepää linn, Otepää
vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 14.08.2013.a korraldusega nr 2-4-436 mitte algatada Otepää vallas Kastolatsi külas asuva
Teeveere kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on
Otepää Vallavalitsus. 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. Kinnistu asub
Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri. Planeeringualale ulatub
järg lk3
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

Anti Komöödiateater OÜ (registrikood: 10884916,
asukoht: Anne 32-39, 50604 Tartu) luba korraldada
Otepää vallas Otepää linnas asuval Pühajärve laululaval
17.08.2013. a alates kell 19.00 kuni kell 21.00 avalik
üritus – estraadietendus „Puhta Kuld“.
Anti RUF Eesti AS (registrikood: 10324175 asukoht:
Kadaka tee 52, 12915 Tallinn) luba korraldada
ilutulestik Otepää vallas Kääriku külas Kääriku
Spordikeskuse territooriumil 17.08.2013. a alates kell
22.45 kuni kell 24.00
Määrati Otepää valla valimiskomisjoni asukohaks
Valga maakond, 67405Otepää vallasisene linn,
Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse
ruum 211.

14. augustil 2013
Otsustati mittealgatada Otepää vallas Kastolatsi
külas T e e v e e r e kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Kinnitati O Ü M a k a r o v M u u s i k taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike
külas Köörimäe 10 kinnistule (katastritunnus
63601:003:2493) üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Talvi Vuksile
väikeehitise (saun ehitusregistri kood 120682749)
rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla
Järve-Kitsemäe (katastritunnus 63601:002:1670).
Väljastati kirjalik nõusolek Andres Anijalgile
väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Sihva küla Matsi (katastritunnus
63601:002:2872).
Väljastati Taavi Ilpile ehitusluba Otepää valla Otepää
linnas Valga maantee 6 maaüksusel (katastritunnus
55601:004:1840) ehitise rekonstrueerimiseks.
Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASi taotlusel
kasutusluba Otepää vallas Pühajärve külas Tehase
kinnistul (katastritunnus 63601:001:0058) asuvale
büroohoone laiendamisele.
Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Otepää linnas Linnamäe oru kinnistul
(katastritunnus 55601:004:1870) asuvale National
Geographicu kollase raamile.
Peatati ühele isikule riiklike peretoetuste maksmine,
jätkati ühele isikule riiklike peretoetuste maksmist.
Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas
1152 eurot.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke „Otepää
valla kruusateede remont 2013“ hindamisekomisjoni
otsused. Tunnistati pakkuja AS Kagu Teed vastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks
pakkuja AS Kagu Teed poolt esitatud pakkumus, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke
„Investeerimislaen 2013“ hindamisekomisjoni otsused.
Tunnistati pakkujad Swedbank AS, Nordea Bank Finland
Plc Eesti filiaal, AS SEB Pank ja Danske Bank A/S Eesti
filiaal vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides
esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks
pakkumuseks pakkuja Danske Bank A/S Eesti filiaal
poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke
„Otepää jäätmejaama haldamine“ hindamisekomisjoni otsused. Tunnistati pakkuja AS Eesti
Keskkonnateenused vastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes
hankedokumentides esitatud hindamise
kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks
pakkuja AS Eesti Keskkonnateenused poolt esitatud
pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Anti Otepää Kodanik MTÜle (registrikood:
80358649, asukoht: Piiri, 67408 Nüpli küla Otepää vald)
luba paigaldada alates 16.08.2013. a kuni 15.09.2013.
a riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste
kilomeetrile 25, Otepääle sissesõidu kohale, avaliku
ürituse Otepää kodaniku rahvapidu reklaambanner ja
määrata reklaamimaksu suuruseks 3,20 eurot päevas,

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. septembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää vallas alustab esmakordselt
kooliteed 40 last

AMETLIK INFO
kokku 99,20 eurot.
Jäeti kaks taotlust korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamiseks rahuldamata.
Vabastati neli isikut korraldatud jäätmeveoga
liitumisest.
Anti Klubi Vops MTÜ (registrikood 80120586,
asukoht: Pargi 8, 67404 Otepää linn, Otepää vald)
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Otepää
linnas ja Pühajärve külas 24.08.2013. a avalik üritus –
Pühajärve Spinning 2013, Otepää valla meistrivõistlused
spinningupüügis.
Anti Kaitseliidu Otepää Üksikkompaniile
(registrikood 74000725, asukoht: Energia 1 Valga)
ja Naiskodukaitse Otepää jaoskonnale luba
korraldada Otepää linnas Otepää Kultuurikeskuses
ja kultuurikeskuse pargis 20.08.2013. a avalik üritus
– Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust tutvustav
üritus.
Anti MTÜle Otepää Motoklubi (registrikood:
80087624, asukoht: Lipuväljak 11, 67405 Otepää linn,
Otepää vald, Valga maakond) luba korraldada Otepää
valla haldusterritooriumil 16.08.2013. a kuni 18.08.2013.
a avalik üritus – USA autode kokkutulek Power Camp,
sh autode paraadi läbiviimine 17.08.2013. a algusega
kell 12.00 marsruudil Annimatsi kämping (Sihva küla)
- Otepää linna Keskväljak.
Anti Otepää Kodanik MTÜ (registrikood 80358649,
asukoht: Piiri, 67408 Nüpli küla, Otepää vald) luba
korraldada Otepää linnas Otepää Kultuurikeskuses ja
ja kultuurikeskuse pargis 30.08.2013. a kell 18.00 kuni
kell 23.00 avalik üritus – kontsert eelkõige kohalikele
elanikele.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64
eurot.

Koolibussiliinidest uuel
õppeaastal
2. septembril alustab koolibussiring oma sõitu tund
aega hiljem tavapärasest graafikust. Tagasi sõidab
koolibuss oma teed kell 11.15 Otepää Gümnaasiumi
juurest.
Esimesed kaks nädalat toimuvad koolibussiringid eelmise aasta graafiku alusel. Eelmise aasta
graafikut saab vaadata valla kodulehelt rubriigist
„Transport ja teed“. Uus bussiliinide graafik avaldatakse 13. septembri Otepää Teatajas.
Samas ootame avaldusi lapsevanematelt, kes
soovivad kasutada koolibussi. Palume avaldusel
märkida peatus, kust peatust soovitakse ning kool,
kus laps õpib. Avaldused palume saata 6. septembriks 2013 Otepää Vallavalitsusse e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee või tuua koolikantseleisse.
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla valimiskomisjoni lahtiolekuajad
NB! Eelmises Otepää Teatajas on lehte sattunud
valed tööajad. Vabandame!

klassis 9 last, kokku õpib Pühajärve Põhikoolis 89 last. Otepää vallas on ka üks erakool
– Audentese Spordikooli Otepää filiaal, kus
õpib 51 õpilast.
Otepää Gümnaasiumis toimub avaaktus
2. septembril kell 9.00, Pühajärve Põhikoolis 2. septembril kell 10.00. Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali õppeaasta
avaaktus on 1. septembril kell 19.30. Otepää
Muusikakoolis algab õppeaasta 2. septembril
kell 12.30, eelklassi avaaktus on 6. septembril
kell 18.00.
Otepää lasteaia Pähklikese ja Võrukaela
maja aktused on 2. septembril algusega kell
10.00. Otepää lasteaias käib 165 last.
MONIKA OTROKOVA

E kell 15.00 kuni kell 18.00.
T kell 09.00 kuni kell 12.00 (va 10.09.2013. a).
K vastuvõttu ei ole.
N kell 09.00 kuni kell 12.00.
R vastuvõttu ei ole.
T 10.09.2013. a kell 08.00 kuni 12.00 ja kell 13.00
kuni kell 18.00.
Kontaktandmed: Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, Otepää, II korrus, ruum 211.
Telefon: 766 4800, 766 4802; Faks 766 1214.
E-post: valimiskomisjon@otepaa.ee.
Valimiste kohta täpsemalt vaata: www.vvk.ee.

SÜNNID

Otepää Kultuurikeskuses
30. august kell 19.00
Kultuurikeskuse pargis Marko
Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing. Kontsert on tasuta.
8. september kell 14.00
Vanavanemate päeva kontsert.
Madis Kari (klarnet) ja Marko Martin (klaver). Kohvilaud.
12. september kell 19.00
Flamenco õhtu. Mängib kitarrist Myrddin De Cauter Flandriast (Belgia). Kaastegevad
Elva flamenkotantsijad. Pilet 3/6 €. Sooduspilet kehtib õpilastele ja pensionäridele.

22. september kell 17.00
„Sügise alguse kontsert“. Pille
Lille Muusikute Fond esitleb: Andreas Lend (tšello), Lea
Leiten (klaver). Pilet 4/2 €. Sooduspilet õpilastele, pensionäridele, õpetajatele.

14. oktoober kell 19.00
Vana Baskini Teater „Nädal
aega kolmekesi“. Osades: Merilin Kirbits, Anti Kobin,
Taavi Tõnisson. Pilet 10/12 €. Sooduspilet kehtib pensionäridele
ja lastele 7-14 a. Piletid müügil kultuurikeskuses alates
9. septembrist.

SPORDIÜRITUSED

Pühajärve rannapargi koosolek
16. augustil Otepää vallavolikogu saalis toimunud koosolek oli jagatud kahte ossa. Alustasime ettekande-mõtetega rannapargi ajaloost, kus põhiliseks ja suuremaks küsimuseks
oli vaadete avamine pargis. Säilinud on pargi
loojate haljastusplaanid, kus on näha vaadete
asukohad jalgteede sõlmpunktidest, aga ka
pikad kitsad vistad koos istumisvõimalusega
nõlval.
Teine osa oli mäng pargiplaanil, kuhu
märgiti praegused ja tulevased tegevused.
Kohal oli nii elanikke, vallavolikogu liikmeid
kui ka keskkonnaameti esindaja, osad ettepanekud on esitatud varem kirjalikult. Ma
tänan kõiki, kes kohale tulid.
Mõningad esitatud uued mõtted olid
järgmised: peaks olema võimalus väikeseid
koosviibimisi/etendusi pidada; lisada suurte
inimeste sportimisvahendeid; laste looduslik mänguväljak võiks olla sõudebaasi juures
paaditeemaline, kuna oli aegu tagasi suurem
baas: dalai laama mälestusmärgi ümbrust
tuleks eraldi kujundusega rõhutada; lisada
abiellumise kabel ja lehtlad; mõelda skulptuuride võimalikele asukohtadele.
Kunstnikud (Uiga maalid) ning kirjanikud
võiks olla meeles peetud, suviti arvestada
maalilaagritega, petanki võiks mängida aedlinna pool, mõlemad allikad tuleks tähistada,
pargi südameks jääb rand, kuhu peab viima

väärikas tee nt kirjanike promenaad (sh kasutajateks rulluisutajad), kaldaäär peaks olema
avatud, rõhutada pargi sissepääse ning aastaaegu, lisada võiks loodusõppeplatsi, kalastamisala ning vaateplatvormid kõrgemal pargiosal.
Materjalidest võiks kasutada kohaliku
maakonna toodanguna tellisetehase materjali; uued trepid teha betoonist, istumisalused puidust; valgete pinkide idee kanda
edasi mõisapargist rannaparki, et anda edasi
mõisalahe ja mõisa temaatikat. Traditsioonidest ja ajaloost taastada hooaja avamispidu ja
lastekaitsepäeva üritused, taastada karussell
ehk vaateratas ning aeraariumi pargiosa.
Kaardile märkisime piknikukohad nii vee
ääres kui ka aedlinna pool, romantilisi kohti,
vaimseid paiku, kus koertega õpitakse suuremas grupis, kevadisi sinilillede ja piibelehtede ning jaaniusside kohti ning seda, et üksi
on hea olla vanas tammikus (mida on plaanis
avada).
Praegu on aktiivselt kasutuses peamiselt
rannaäärne tegevus. Suurim trikiga küsimus
saab olema jalgteede kattematerjal ning edasi
tegeletakse II ja III kategooria lindude pesitsemispaikade säilitamistingimuste välja selgitamisega hoiumetsa alal.
KADRI MAIKOV

1. september kell 17.00 FC Otepää vs JK Võru, Tehvandi
staadion
4. september Otepää orienteerumiskolmapäevak, VäikeMunamägi, Voldemar Tasa tel. 5150 092
7. september Piletilevi Karikas 2013 V etapp suvebiathlonis, Tehvandi, ELSF
8. september kell 09.00-11.00 Otepää Matk marsruudil
Linnamägi – Tehvandi vaatetorn – Väike Munamägi (sihtpunkt)– Apteekrimägi, Helle Tallo tel. 5661 4884
8. september Eesti meistrivõistlused orienteerumises,
Tehvandi staadion, OK Põlva Kobras
11. september Otepää orienteerumiskolmapäevak,
Annimatsi, Voldemar Tasa tel. 5150 092
14. september Eesti meistrivõistlused suusahüpetes ja
kahevõistluses, Tehvandi, Eesti Suusaliit
15. september SEB Tartu Maratoni start, Tehvandi staadion,
Klubi Tartu Maraton

21. september Otepää valla lahtised MV kergejõustikus,
Tehvandi staadion, Toomas Halliste 5662 1859

Otepää Muusikakooli õppeaasta avaaktus
toimub
2. septembril algusega 12.30.
Otepää Muusikakooli eelklassi avaaktus toimub
6. septembril algusega 18.00.
Otepää Muusikakool ootab uusi õpilasi üksikutele
vabadele kohtadele akordioni ja viiuli erialal ning kitarri
rühmaõppesse. (Vajalik oma kitarri olemasolu).
Katsed kooli astumiseks toimuvad
3. ja 4. septembril kell 12.00-18.00.

Vallavolikogu otsustas võtta pikaajalist laenu
Otepää vallavolikogu juunikuisel istungil
otsustati võtta pikaajalist laenu kuni 378 000
eurot.
Laenu arvelt on plaanis finantseerida
olulisi investeeringuid – Otepää Kultuurikeskuse katuse renoveerimine 170 000 eurot,
Otepää lasteaia uue hoone projekteerimine

78 000 eurot, Pühajärve lasteaiarühma üleviimine Pühajärve põhikooli ruumidesse 130
000 eurot.
Otepää vallavalitsus kuulutas laenuandja
leidmiseks välja riigihanke, mille tulemusena
võetakse laenu Danske Bank ASlt.

Otepää Gümnaasiumi

2013/2014 õppeaasta avaaktus toimub
2. septembril kell 9.00.

Pühajärve põhikoolis

toimub õppeaasta avaaktus
2. septembril kell 10.00.

MONIKA OTROKOVA

DETAILPLANEERINGUD
algus lk2

Valimiskomisjoni tööajad:

Joonas Jüris
Mihkel Mati Naruski
Lisandra Länik
Siim-Kristian Kolde
Kirsika Velbaum
Melissa Järvekald
Marianne Neemeste

T

eisel septembril alustab Otepää vallas
esmakordselt oma kooliteed 40 last.
Otepää vald toetab esimesse klassi minevaid õpilasi 100 euroga.
Nn „ranitsatoetust“ makstakse Otepää
valla elanikuna registreeritud ja 2013. aasta
septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1.
klassi minevatele lastele. Mujal valdades kooli
minevatele Otepää valla kodanikele toetust
ei maksta. Toetust on õigus taotleda kuni 30.
oktoobrini, avaldused saab viia kooli kantseleisse ja Otepää vallavalitsusse või saata vallavalitsuse üldisele e-postile: vald@otepaa.ee.
Kooliteed alustab 1. klassis Otepää Gümnaasiumis 31 last ja 10. klassis 36 õpilast,
kokku õpib Otepää Gümnaasiumis 382 last.
Pühajärve Põhikoolis alustab kooliteed 1.

KULTUURIÜRITUSED

maantee kaitsevöönd ja elektripaigaldise kaitsevöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamise
ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine. Pühajärve valla üldplaneeringu maakasutuskaardi kohaselt asub
Teeveere kinnistu nn „valgel alal“ ehk senise maakasutuse säilitataval alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve senisest ei muutu. Ka pole nendel aladel Eest Vabariigi õigusaktidega
ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Maakasutajale tähendab see seda,
et praegust maakasutust võib jätkata. Maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tuleb pöörduda Otepää Vallavalitsuse
(endise Pühajärve Vallavalitsuse) poole või koostada detailplaneering. Koostatav detailplaneering on kooskõlas
Pühajärve valla üldplaneeringuga ning järgib vastu võetud Otepää valla üldplaneeringus toodud elamuehituse
üldpõhimõtteid hajaasustuses. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Pühajärve valla üldplaneeringuga. Vaastu
võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi on planeeritav ala määratud elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks.
Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist
keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud
otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete
lehel alates 16.08.2013 (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).
Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg
6.

NOORTEÜRITUSED
Otepää Avatud Noortekeskuses
Neljapäeval, 5. septembril kell 17.00 Otepää noortekeskuses
DJ Kooli III koolitus (viimane). Läbi viib Robert Pihelgas.
Osavõtt tasuta!
Neljapäeval, 12. septembril kell 18.00 septembrikuu filmiõhtu.
Kolmapäeval, 18. septembril kell 16.00 noorteseminar
– Mina otsustan!
Lisainfo ja täpsem ajakava: www.noortekeskus.otepaa.
ee, noortekeskuse Facebooki lehel või Jana Rohumets, 5348
4391.

12. septembril kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses

Nuevo flamenco

Otepää valla üldplaneeringust
18. juunil
9. juulil
25. juulil
28. juulil
29. juulil
31. juulil
21. augustil

Otepää Vallavalitsus esitas 28.01.2013. a kirjaga nr 13-1.4/265 Otepää valla üldplaneeringu planeerimisseaduse
§ 23 lõike 1 punkti 2 alusel Valga maavanemale järelevalve teostamiseks. Maavanem saatis 23.08.2013.a kutse
üldplaneeringu vaidlevate osapoolte ärakuulamisele. PlanS § 23 lõike 3 punkti 5 alusel on maavanema ülesandeks
planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha esitamine vastuväidete kohta. Peale ärakuulamist annab
maavanem kirjaliku seisukoha kahe nädala jooksul. Maavanema seisukoht on aluseks edasistele üldplaneeringu
menetlustoimingutele. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Myrddin (kitarr) Belgia
Kaasategevad flamenkotantsijad Elvast.
Pilet 3/6 €.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavolikogu istungil
21. augustil 2013
Muudeti Palupera vallavolikogu 18.07.2013 otsuse
punkti 2, määrates valimiskomisjoni esimeheks
vallasekretär Heldi Laks.
Järgmine istung toimub vallamajas 12. septembril
algusega kell 15.00.

Palupera Vallavalitsuse istungil
21. augustil 2013 korraldati:
Väljastati ehitusluba Ü . L - l e Nõuni külas
Kullipesa väikekoht 9 kinnistul asuva elamu
rekonstrueerimiseks.
Määrati augustikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10
isikule kogusummas 245,38 eurot.
Määrati augustikuul hooldajatoetust 20 isikule
kogusummas 368,12 eurot ja tasuti sotsiaalmaksu 4
hooldaja eest kogusummas 382,80 eurot.
Määrati ühele isikule ühekordset toetust ravikulude
katteks summas 70,93 eurot.
Määrati augustikuul toimetulekutoetust 4 perele
kogusummas 321 eurot.
Määrati ühele paljulapselisele perele kooliaasta alguse
toetus 40 eurot, üks põhikooli lõpetaja toetus 20 eurot,
üks gümnaasiumi lõpetaja toetus 30 eurot, nimekirja
alusel koolimineku toetusi 1. klassi astujatele kokku 195
eurot ja ühele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil
14. augustil 2013 korraldati:

Kehtestati Palupera valla ametiasutuse ametnike
värbamise ja valiku kord.
Kinnitati augustikuu vajaduspõhiste peretoetuste
saajad – kolmteist peret kogusummas 230,16 eurot.
Määrati üks sünnitoetus 130 eurot, neljale
paljulapselisele perele kooliaasta alguse toetusi
kokku 180 eurot, üks põhikooli lõpetaja toetus 20
eurot, üks kutseõppeasutuse lõpetaja toetus 30 eurot,
nimekirja alusel koolimineku toetusi 1.klassi astujatele
kokku 260 eurot, üks matusetoetus 130 eurot, ühele
majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordne
toetus 20 eurot ja üks toetus tudengile 40 eurot.
Jagati Oriku kinnistu Hellenurme külas kaheks eraldi
katastriüksuseks – Oriku, 35,25 ha, maatulundusmaa ja
Valgamäe, 4,49 ha, maatulundusmaa.
Väljastati raieluba Nõuni külas Tükipoe kinnistul
Nõuni kultuurimaja hoonet ohustavate puude raieks.
Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas Nõuni
algkooli kinnistule reoveepumpla liitumisühenduse
projekteerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas
Vallamaja kinnistule puukuuri ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Hellenurme külas Veski
kinnistul asuva Hellenurme vesiveski rekonstrueeritud
tulemüürile ja käsitöökoja ruumi lae soojustusele.
Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas
vallamaja-kultuurimaja hoone tehnosüsteemide
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Nõuni külas kultuurimaja
hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Palupera külas Palupera
põhikooli kinnistul asuvale rekonstrueeritud
linnumajale.
Väljastati V.B-le ehitusluba Makita külas Ööbiku
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Määrati Palupera valla valimiskomisjoni asukohaks
Hellenurme küla, Palupera vald (Palupera vallavalitsuse
kantselei).
Tunnistati Pastaku külas asuva Väike-Päiva kinnistu
võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
müügihinna algsuurusega 5000 (viis tuhat) eurot
nurjunuks, kuna ei laekunud ühtegi pakkumust.
Korraldati uus Väike-Päiva kinnistu võõrandamine
avalikul kirjalikul enampakkumisel – kinnitati
enampakkumise algsuurus 4000 eurot, enampakkumise
läbiviimise komisjoni koosseis, enampakkumise
tingimused, müügilepingu põhitingimused ja läbiviimise
kord.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks
15.08.13 – 31.07.15. Taotleja kasutab kinnistut suvilana,
mitte alaliselt.
Kinnitati Nõuni külas asuva munitsipaalomandisse

Palupera suvi oli täis kultuuri ja sporti

E

esti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud tantsupäev Hellenurme mõisapargis ja Nõuni järvel II purjeregatt olid
omamoodi punktiks imeilusale Palupera valla
kultuuri- ja spordisuvele . Kohal oli külalisesinejaid ja -võistlejaid kaugemaltki, kes nautisid
meie aktiivsete inimesate pakutut.
Suve hakul tehti Teeme Ära talgupäevadel
mitmed valla objektid kaunimaks, et suvel seal
korraldatavaid üritusi nautida. Lõppeval suvel
pakuti meie kogukonnale ja külalistele palju.
Tegemisi oli igale maitsele ja eale: kohtumine
Läti ja Valga kõhutantsijatega Hellenurmes; üle
valla lastekaitsepäev Nõunis; jaaniõhtud mitmes
külas (nt. Neeruti küla tähistas jaaniõhtul oma
esmamainimise 510. aastapäeva ja esitleti Neeruti
kogukonna ajalugu jäädvustavat raamatut „Neeruti
aea lugu“,mille eest tänusõnad autor Marju
Saarele); kümnendat aastat osaleti kuuel päeval
Unustatud mõisate külastusmängus, kus pakuti
lisaks ajaloolistele tagasivaadetele ka kuus erinevat
kontserti; Leigo järvemuusikakontserdid; Pühajärve puhkpillipäevade puhkpillikontsert Hellenurme mõisapargis; rahvapidu Hellenurmes Vahemetsa talus Rudolf Reimani vabaõhuetendusega
„Jalutu“; perepäev Nõuni järve ääres; läbi suve
pakkusid valla noored vaatamiseks oma fotonäitust
üle valla; lisandus harrastusspordi võimalusi vastavatud Palupera mini-arenal; II Hellenurme suvejooks; triatlon ümber Nõuni järve; noored käisid
III looduslaagris Põdrala vallas, ANK suvekoolis
ja kanuumatkal Võhandu jõel ning osalesid fimotöötubades; veskiemand avas südamliku üritusega
Hellenurme vesiveskis leivakoja jm.

Just taasiseseisvumispäeval tulin mõttele, et
vaatamata kuuldud-loetud hinnangule „Kas sellist
Eestimaad me tahtsimegi?“ on Palupera mail piisavalt palju aktiivseid eestvedajaid, tehatahtjaid,
oma kogukonnale mõtlejaid, eestlase koduloo
säilitajaid. Nemad ei vingu, nemad jäävad sageli
tagasihoidlikuks, nemad teevad ära, neid jagub ja
neil jagub, mida edasi anda. Eestimaa algabki meie
igaühe enda kodust, külast, kogukonnast. On tore,
et meie kogukond on ühtehoidev, mitmekesine ja
positiivne. Mõned pipraterad pole seda suppi ära
rikkunud, vaid pigem tekitanud soovi järgmine
kord paremini maitsestada.
Paljud nimetatud suvistest üritustest on juba
traditsiooniks saanud. Tänan siiralt neid eestvedajad, kes läbi aastate on alustanud ja/või nüüd
jätkanud vahvate suveüritustega Palupera vallas:
Marika Viks, Kalev Lõhmus, Anita Pavlova, Elsa
Komleva, Tarmo ja Esta Märss, Jaan Reidolf, Tõnu
ja Tiiu Tamm, Maire Lemberg, Helju Voolaid,
Svetlana Variku, Mae Juske, Ain Veemees, noortevolikogu ja Deivi Sarapson, Ermo Kruuse ja Elmo
Saul, Arno Anton.
Kõigil teil on ümber tubli tugigrupp, kõik teie
korraldatu on omanäoline, tehtud vastavalt võimalustele, oskustele ja maitsele. Kogukonnale
mõeldud kodukootu jäägu ikka kogukonnale
nautida, külalisele ja piletiostjale mõeldu väljapoole suunatuna võetav jne.
Edukaid katseid edaspidigi kultuuri- ja spordimaastikul Palupera vallas!
Just sellist suve siin me tahtsimegi!
Vallavanem TERJE KORSS

Hellenurme lasteaia lapsed õpivad õues
Projekti „Hellenurme mõisapark ja õuesõppe võimalused“ toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja selle tegevustega oli seotud kogu 2012/
2013. õppeaasta.
Kord nädalas toimusid õppetegevused õues.
Lastel oli tore looduslikust materjalist tähti ja
numbreid kokku panna, koos liikumisega luuletusi õppida ning liivast ja porist kunstitöid teha.
Vaimustusega koostasid lapsed „Unistuste mänguväljaku“ plaani ning valmistasid maketi, kuhu
jäädvustasid oma unistused mängumajadest, basseinidest, ronimistornidest ja labürintidest.
Paigalindude toitmisega alustasime juba sügisel,
et neile toidulaud kätte näidata ning vaatlustega
teha. Pargis õppisid lapsed mängudes tundma
lehtede järgi eri puid ning pärast valmistasid
lehtedest meisterdusi. Õues oli põnev maalida
ja putukaid luubiga uurida. Avastati erinev arv
jalguja tundlaid ning võrreldi vihmaussi ja teo
liikumist. Lindude söögilauda külastasid 4 liiki
tihaseid, värvulised, rähnid, puukoristajad ja pasknäärid. Raamatute abiga uurisime, milline peaks
olema lindudele meeldiv ja suuruselt sobiv pesakast. Vastused saime P.Veedla raamatust „Lindudega sõbraks“. Töömees Peetri abiga said parki
aprillikuus üles 15 pesakasti. Kaasasime projekti
ka Palupera põhikooli lapsed, kes koos õpetaja

Taimur Treieriga meisterdasid pesakastid ja panid
need kooli juurde parki linde ootama.
Aprillis külastasime Hellenurme vesiveskit, kus
Mae Juske tutvustas lastele teravilju ning leivakojas maitsesime värskelt valminud kakukesi. Mais
sõitsime Kiidjärve Sipelgakuningriiki, kus matkajuht Tiina Ilves meile väga huvitavalt rääkis sipelgate elust ja pesa ehitamisest. Matka metsas ei
seganud ka vihmasabin ning laste eredad muljed
õppekäigust said joonistusteks ja jutukesteks.
Septembris saavad Hellenurme mõisapargi
puudele ja põõsastele sildid, et oleks hea lugeda
ja pargi külastajad saaksid ülevaate pargis kasvavatest taimedest. Projekti viimaseks sõiduks saab
Elistvere loomapargi külastus. Enne kogume
mõisapargist külakostiks tammetõrusid ning
koostöös lapsevanematega loodame saada kaasa
porgandeid ja kapsaid.
Kõik projekti tegevused olid lõimitud õppeaasta tegevuskavaga. Meie lasteaia õpetajatele
ja lastele oli see huvitav ja loomulik õppimisviis
jälgida loodust ja loomi.
Täname toredaid abilisi, osalenud lapsevanemaid ja kannatlikke bussijuhe lastega väljasõitudel.

AMETLIK INFO
taotletava Koolioru puurkaevu maaüksuse, pindalaga
140 m², maa maksumus 18 eurot. Kinnitati Nõuni külas
asuva munitsipaalomandisse taotletava Kullipesa
puurkaevu maaüksuse, pindalaga 155 m², maa
maksumus 20 eurot. Mõlema maaüksuse sihtotstarbeks
määrati tootmismaa.

Väike-Päiva kinnistu
kirjalik enampakkumine
Palupera vallavalitsus enampakkumise korraldajana,
müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud
kinnistu Väike-Päiva, katastri- tunnus 58201:001:0024,
sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 15865 m².
Kinnistu iseloomustust, enampakkumise tingimusi,
läbiviimise korda jm loe Palupera valla veebilehelt www.
palupera.ee. Samas ka avalduse vorm, mille esitamise
tähtaeg on 11.09.2013 kell 15.00.

Konkurss vallasekretäri ametikohale
Palupera vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikohale. Ametikoha täpsemad teenistusülesanded ja ametikohale esitatud nõuded
on ära toodud vallasekretäri ametijuhendis.
Konkursil osalemiseks tuleb saata oma CV, haridust tõendava diplomi koopia, kandideerimisavaldus (s.h. palgasoov) ja kinnitus avaliku teenistuse
seadusele nõuetele vastavuse kohta Palupera vallavalitsusele hiljemalt 15. septembril 2013. Aadress
67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme, e-post:
palupera@palupera.ee.
Info: vallavanem Terje Korss, tel. 5174740.

VAJATAKSE MAJAHOIDJAT
Palupera vallavalitsus võtab tööle majahoidja Hellenurmes (vallamaja+kultuurimaja) 1. oktoobrist
2013.
Kütteperioodil alates 1.oktoobrist 1. maini 1,0
kohta (töötasu 320 eurot) ja kevad-suvel 0,5 kohta.
Majahoidja ülesanded on koristamine, territooriumi
hooldus, küttepuude riita ladumine, pisiremonttööd
ja kütteperioodil kütmine. Lisainfo vallamajast.
Avaldus esita hiljemalt 20. septembril.

VAJATAKSE KORISTAJAT
Palupera põhikool võtab tööle 2. septembrist 2013
1,0 kohaga (320 eurot) koristaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Lisainfo: majandusjuhataja Helju Voolaid,
tel. 5259852.

Olete oodatud laupäeval, 31. augustil
algusega kell 20 Nõuni kooliranda

MUINASTULEDEÖÖ

päikeseloojangukontserdile.

ANNE RUUBEL, LIA KIISK

Toimus 16. GLOBE suvelaager
12.–14. augustini oli Valgemetsa Puhkekeskuses
16. GLOBE suvelaager, kus osalesid Palupera
Põhikooli õpilased Andre Lõhmus, Argo Jentson
ja Artur Lõhmus. Andrel ja Argol oli see esimene
GLOBE-laagri kogemus. Suvelaagris oli osalejaid
160, kaugemad neist Šveitsist.
Suvelaagri õppesessioonides uurisid noored
kogenud õppejõudude juhendamisel veeloomi
ja -taimi, hindasid atmosfääri seisundit ning tegid
atmosfäärivaatlusi, õppisid tundma maakatet ja
tutvusid erinevate mullaprofiilidega. Lisaks saadi
huvitavaid teadmisi sipelgate elust. Veel õpiti
kasutama GPSi ja erinevaid andmekogujaid.

Teisel päeval toimus uurimisretk, mille käigus
tuli teha vaatlusi ja eksperimente. Uurimisretkel
kogutud andmete põhjal tehti ettekanne, mida
hindasid ülikooli õppejõud.
Tänavused rollimängud esitati pantomiimidena. Need olid andekalt lavastatud ja mõistetavad
ka kõigile erineva emakeelega osalejatele.
Suvelaager oli väga töine, andis juurde hulgaliselt teadmisi meid ümbritsevast keskkonnast, aga
samas oli ka meeldiv võimalus kohtuda vanade
sõpradega ja leida uusi sõpru.
GLOBE õpetaja ARVET SILK

Tulevikutalendid kogunesid Avinurmes
Augustikuu esimesel täisnädalal toimus Avi-nurmes professor Lauri Väinmaa klaverikursus, milles oli võimalus osaleda
kümnekonnal andekal noorel
klaverimängijal kogu Eestist.
Kursuslaste seas oli ka Palupera
Põhikooli 7. klassi õpilane Argo
Jentson (pildil).
10. augustil toimunud lõppkontserdil kõlas Argo esituses
Johann Sebastian Bachi kolmehäälne invent-

sioon g-moll, Carl Czerny etüüd
nr3 op.299 ja Edward Griegi
Kobold.
Professor Väinmaa avaldas
tunnustust Argole kui kursuse
geograafilises mõttes kõige lõunapoolsemale osalejale, kiitis
tema töökust ja andekust ning
tundis heameelt Argo perekonna ja toetajate üle.
Klassijuhataja ARVET SILK

2013. aasta on kultuuripärandi aasta. Mõnusa
muusikalise külakosti toob Sangaste kihelkonna
regilauluansambel Koidu Tähe.
Naudime kaunist päikeseloojangut ja lõkketulekuma ning küpsetame pannkooke.
PS! Kui sul on sahvririiulil üks hea moos, võta
kaasa!
Vihma korral toimub kontsert kultuurimajas.

HEI-HEI, NOORED!
Tulge reedel, 6. septembril algusega kell 19.30
Nõuni kultuurimajja, et üheskoos tantsida Elva
noorteansambli NIGHT FELONI laheda muusika
saatel ja tervitada algavat kooliaastat!
Ära unusta sõpru kaasa haaramast!
*Tasuta.
Üritust toetavad meie valla ettevõtjad, aitäh teile!

SÜNNID
Arabella Kulasalu

19. augustil

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

K

äsitöölistel on igal aastaajal on omad tegemised. Juba kevadtööde kõrvalt tegime suveplaane ja ni võis ilus suvi alata. Tänavu
kevadel tegime taotluse Kohalikku omaalgatuse
programmile uutele käsitööseadmete muretsemiseks.
Olime väga rõõmusad kui meie taotlus rahuldati. Nüüd on meie seltsis algaval käsitööhooajal
kõiki huvilisi ootamas nõelviltimismasin ja Sizzix
masin. Käsitöö paremaks viimistlemiseks soetasime triikimissüsteemi, triikimislaua ja pesumasina. Nõelviltimismasinaga on võimalik erinevaid
vilditud esemeid valmistada. Sizzix masin on aga
abiks kaartide, albumite ja kinkekarpide valmistamisel.
Suvi on puhkuste aeg ja nii ei toimunud juulis
seltsi ruumides aktiivsemat tegevust. Oma käsitööga olime aga nii mõnelgi laadal esindatud.
Laadad olid nii oma maakonnas kui ka kaugemal.
Eriti meeldiv oli korraldus Põltsamaa Lossipäevadel ja Otepää käsitöölaadal.

Puka Vallavolikogus

Augustis alustame vaikselt
kogunemisi ja tegevust oma ruumides. Suvetolm tuleb pühkida
masinatelt ja ühes ruumis on
vaja teha väike remont, et sügisel
saaks alustada oma tegevuse teist
aastaringi. Seose eduka projektiga on täienenud meil käsitöö
tegemiste võimalused. Olles juba
aasta vana, püüame oma vanade
ja uute oskusustega pakkuda
põnevaid töötubasid nii suurtele
kui ka väikestele käsitööhuvilistele.
Siinkohal tänavab MTÜ Pritsumehe Marid oma toetajaid.
Kõigi teie toetus hoidis meid
aktiivsetena!
ANNIKE KOORTS

8. augustil
Kehtestati Puka Lasteaias ja Aakre LasteaedAlgkoolis õppevahendite kulude katmiseks lastevanemate poolt nende kaetava osa määraks:
1) kuni 4aastased – 6.- € kuus;
2) 5- kuni 7aastased – 7.- € kuus.
Valiti vallavolikogu aseesimeheks Aare Jaama.
Rõng u Vallavolikog u tegi et tepaneku Puka
Vallavolikogule alustada läbirääkimisi seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Puka Vallavolikogu
25. juuli 2013 otsusega nr 29 nõustuti sellekohaste läbirääkimiste alustamisega. Volitati läbirääkimiste protsessi
ettevalmistamisel osalema vallavanem ja vallavolikogu
esimees.

Vasakult: Zoja Leis, Leelo Raag, Aita Juhanson, Anne Perlov,
Laine Väikene ja Maria Arak.

Ayakar – mõis, mis polegi ununenud

A

akre mõisakool võttis üle aastate sel suvel
osa külastusmängust Unustatud Mõisad
2013. Kuna paus oli pikaks veninud, pelgasime, et meid siin Eestimaa lõunaservas on tõeliselt
ära unustatud. Aga oh üllatust! Juba esimesel külastuspäeval juuni lõpus leidis tee meie mõisakooli
40 külastajat, kokku oli ametlikult registreeritud
külastajaid kuuel külastuspäeval 252. Sel aastal oli
külalistest väga suur rõõm – noortest lastega peredest kuni pensionärideni võtsid paljud ette täisprogrammi: giidiga jalutuskäik, näituse külastus,
töötoas kaasalöömine, kohvikus keha kinnitamine
ja lõpuks omapäi jalutuskäik kevadel avatud loodusõpperajal. Peale mängus osalejate tutvusid meie
mõisa ja selle ajalooga, nautisid vanas mõisaaidas
(praeguses spordihoones) uhket vanavara ja käsitöö näitust Aakres toimunud Puka Vallavolikogu
istungist osavõtjad. Ka Aakre külapäevast osavõtnud käisid suisa kolme erineva seltskonnaga meid
uudistamas. Rõõm oli tõdeda, et on suurenenud
huvi oma kodukoha ajaloo vastu.
Saime ka ise vahepeal mõisa ajaloost palju teada,
et viimane mõisaomanik Woldemar Eduard von
Rohland oli väljapaistev õigusteadlane, olles aastatel 1878-1892 Tartu Ülikooli kriminaalõiguse
erakorraline professor. TÜ venestamisperioodi

tõttu töötas ta aastatel 1893-1919 professorina
Saksamaal Freiburgi Ülikoolis ning jätkas samas
tööd auprofessorina kuni oma surmani 1936.a. Et
meid vahel kummitamas käiva mõisapreili Margareta õige nimi oli Margarethe Julie Eveline, jne
…
Suurt rõõmu valmistas meile oma külastusega
Eesti suurima moositootja, kohaliku firma AS
Bacula juht Vahur Vuks. Tema firma valmistas
spetsiaalselt meie mõisapäevadeks kaks kena
suveniiri – mõisahärra Woldemari moosi metsamarjadest ja mõisapreili Margareta moosi aedmarjadest, mis said mõisakülalistelt ainult tunnustust. Viimasel külastuspäeval austas meid oma
külaskäiguga kuldsete kätega mõisasepa Jaan
Piiroja pojapojapoeg Jaanus Piiroja oma perega,
isegi temale olid mõned lood oma vanavanaisast
üllatuseks.
Mõisapäevad võtsid meie majarahva puhkusest
küll oma osa, aga külastajate siiras rõõm ja tänu
korvasid selle kuhjaga. Lõpetuseks sissekanne
külalisraamatust: “Suur tänu südamliku vastuvõtu eest! Ka tagasihoidlike võimalustega saab palju
põnevat pakkuda, kui jätkub head tahet, ilumeelt
ja huvitavaid mõtteid. Suur lugupidamine ja rõõm
nähtust.“

Puka Kunstikool alustab uut
õppeaastat 3. septembril

Ootame I-IV klassi lapsi eelõppesse ja alates IV
klassist põhiõppesse.
Täpsem info Puka Keskkooli kodulehel ja tel. 5662
9357.

Fotol Kalev Markus Koort suvepraktikal
Taagepera lossi maalimas.

ILME HÕBEMÄGI

Tagasivaade suvesse

P

uka rahvamaja taidlejatele algas suvi valla
päevaga, mil toimus kontsert välilaval. Laadakülastajatel oli võimalus vaadata ja kuulata meie taidlejate esinemist, kes olid õppinud ju
terve pika hooaja. Külastajate ette astusid koolilapsed, nais- ja meesansambel, eakate tantsurühm,
kantritantsijad.
Juunis korraldasime folklooripäeva, kus olid
külalisteks ka Nõmme Kultuurikeskuse taidlejad.
Kontsert kestis enam kui kaks tundi. Õhtu jätkus
tantsuga ansamblite saatel. Samal päeval toimusid
Võrtsjärve suvemängud ja maakonna tantsupidu,
kust võtsid osa meie valla noored tantsijad.
Jaanitulele tuleb rahvast nii oma vallast kui
ka mujalt, ka sel korral oli palju osalejaid. Juulis
toimus ühine simman Rõngu taidlejatega Vooremäel. Seal jäi kõlama soov taastada jaanitule
traditsioon Vooremäel. Kokkuleppel on selleks
päevaks 21. juuni.
Taasiseseisvuspäeva tähistas Puka rahvas sel

Puka Vallavalitsuses
suvekuudel
Toimetulekutoetust maksti juunis ja juulis kuuele ning
augustis viiele taotlejale, matusetoetust kolmele ja sünnitoetust kahele isikule.
Ranitsatoetust (a´19,17€) maksti esimesse klassi astujate vanematele: Aakre Lasteaed-Algkool 4 last; Puka
Keskkool 12 last; Hiie kooli 1 laps ja Hummuli Põhikooli
1 laps.
Puka Lasteaia direktori ametisse kinnitati Nele
Bend.
OÜle Eesti Energia Jaotusvõrk väljastati ehitusluba
Meegaste külas asuva Lotamõisa alajaama ehitamiseks;
Pühaste külas Mäe-Parmu, Tiidu-Peetri ja Väike Kaarna
15/0,4 kV komplektalajaamade koos 15 kV maakaabelliini
ja 0,4 kV maakaabelliinide ja kaabelkilpide ja Pühaste
alajaama 0,4 kV F 4 maakaabelliini ehitamiseks.
Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
poolt Osaühingule Osaühing BAO (rg-kood 11456890,
aadress Suur-Sõjamäe 37/39, 11415 TALLINN) jäätmeloa
andmisega tava- ja ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks
Valgamaal ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena.
Nõustuti Puka vallas Meegaste külas katastriüksustele, katastritunnustega 60802:003:0131 ja 60802:003:1090,
MTÜ Meegaste poolt ajutise laskepaiga rajamisega.
Väljastati ehitusluba Pühaste külas asuva Küünre
maaüksuse omanikule temale kuuluvale kinnistule abihoone ehitamiseks.
Väljastati Eesti Energia Võrguehitus ASile projekteerimistingimused ehitusprojekti ”Plika külas asuva
Pukapargi AJ F2 rikete vähandamine” koostamiseks.

Puka valla
valimiskomisjonilt

aastal juba kuuendat korda öölaulupeoga. Külalisituli Tartust, Tõrvast ja Sangastest. Suur tänu
kõigile osalejatele, külalistele ja pealtvaatajatele.
Sel suvel on meil tõeliselt vedanud ilmaga, ükski
pidu ei toimunud vihmaga.
Viimati oli kõigil huvilistel võimalus külastada
madude ja krokodillide näitust. Näitus toodi Saksamaalt. Nad lubasid ka järgmisel suvel tulla, kuid
siis juba uute üllatustega. Selle suve sündmustele
paneb punkti laupäeval toimuv valla kergejõustikupäev, kus on alati palju osalejaid.
Aitäh teile, taidlejad, külalised ja pidulised, et
aitasite sisustada meie suviseid sündmusi. Tulekul
on uus taidlushooaeg. Uueks hooajaks on remonditud Aakre rahvamaja saalid ning kohalikel inimestel avanevad head võimalused tegutsemiseks.
Tuleval suvel laulavad meie koorid juba Tallinnas laulukaare all. Jõudu teile laulude õppimisel!

Aakre Lasteaia-Algkooli
uue kooliaasta ja taasavamise
25. aastapäeva aktus algab

metsas eelpool loetletuid puid või põõsaid, mida
võiksite loovutada ja oma kätega istutada Puka
kooliparki. Iga puu ja põõsas ning püsikute peenar
varustatakse liiginimetuse ja istutaja andmetega. Istutades oma puu või asutuse, kollektiivide
ühispuu kooliparki või kujundades seal püsikute
peenraid, on võimalik anda koduaias hukkumisele
määratud puule või lilleistikule uus elu.
Puka Vallavalitsus kutsub aktiivselt ja ühiselt
rajama Pukka oma koolipark, kus nii istutajal kui
ka kooliperel on võimalik jälgida puude kasvamist
ja lilleilu. Täpsem informatsioon Puka vallvalitsusest.
ALEKSANDER SVEN ESSE

Valimiskomisjoni tööajaks on ajavahemikus
21. august kuni 18. september 2013 igal tööpäeval
kell 14.00-16.30.
Kandidaatide registreerimise viimasel päeval,
s.o 10. septembril 2013 on valimiskomisjon avatud
kella 14.00-18.00ni.
Asukoht Puka alevikus Kooli t 6, vallamaja.
Valimisliitude ja kandidaatide registreerimine algas
21. augustil 2013. Valimisliitude registreerimine
kestab kuni 5. septembrini, k.a.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb
10. septembril, k.a kell 18.00.
Info telefonil 766 9412

1. septembril kell 11.
Aktusele lisavad pidulikkust oma kooliteed Aakre
koolis 25, 50 ja 75 aastat tagasi alustanud.

Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Tule ja istuta kooliparki oma puu
Valminud on koolipargi istutusplaani eskiis,
millega on võimalik tutvuda Puka Vallavalitsuses.
Puud, mida parki on vaja istutada on: mänd - 2
tk, harilik vaher - 2 tk, tatari vaher - 3 tk, ginnala
vaher - 3 tk, sanglepp - 3 tk, harilik kukerpuu - 7
tk, harilik saar - 1 tk, tatari kuslapuu - 5 tk, harilik
kuslapuu - 6 tk, harilik ebajasmiin - 8 tk, lodjappõisenelas - 6 tk, mage sõstar - 8 tk, näärelehine
kibuvits - 9 tk, kurdlehine kibuvits - 13 tk, harilik
pihlakas - 3 tk, harilik pooppuu - 2 tk, nipponi
enelas - 7 tk, harilik lumimari -6 tk, ungari sirel
- 6 tk, harilik lodjapuu - 4 tk. Rajamisel on ka
mitmeid püsikute peenraid.
Palun andke teada, kellel on koduaias või -
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Puka vallavalitsus
kohtub rahvaga
3. septembril

Puka vald asub
uut arengukava
koostama

P

uka Vallavalitsus alustab septembrist uue arengukava koostamisega. Läbiviidud hanke võitis
OÜ Maastik. Arengukava hakkab koostama
Aleksander Sven Esse.
Kavas on kokku leppida järgnevateks aastateks
Puka valla arengusuunad ja projektid, mida hakatakse ellu viima. Arengukava koostatakse aastateks
2014-2025.
Samuti vajab uuendamist Puka valla üldplaneering. Üldplaneeringu koostaja leidmiseks kuulutatakse hange välja septembris.

Aakre moosivabrikus (AS Bacula)
Aakre puidutööstuses (AS Kiilung)
Aakre Lasteaed-Algkooli spordisaalis

kell 14.00;
kell 16.30;
kell 15.00.

10. septembril
Kuigatsi külamajas
Puka rahvamajas

kell 14.00;
kell 15.30.

Puka valla lahtised
kergejõustikuvõistlused
toimuvad 31. augustil algusega kell 11.00
Puka staadionil.

.

Info telefonil 5032 442
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

30. august 2013

www.sangaste.ee
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Omastehoolduse teine foorum Viljandis

Sangaste Vallavolikogus

angaste omastehooldajate tugigrupi viis liiget
osalesid 24. augustil Viljandis Sakala keskuses toimunud omastehoolduse teisel foorumil.
Ettevõtmist korraldasid Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA ja MTÜ Eesti Omastehooldus,
toetajaks oli Hasartmängumaksu Nõukogu. Saalis
viibis sadakond omastehooldusega seotud inimest
erinevatest Eesti maakondadest.
Seekordsed teemad olid pühendatud Euroopa
kodanike aastale ja keskendusid Eesti sotsiaalmaastikul kõige vähem tähelepanu ja toetust pälvinud sihtrühmale – omastehooldajatele. Arutati
Euroopa Liidu kodakondsusega kaasnevaid õigusi
ja omastehooldajate olukorra muutumist lähiajal
Eestis ning Euroopa Liidus.
Peaesinejaks oli kauaaegne Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarersi president Frank
Goodwin. Soome omastehooldajate ja lähedaste

4. juulil 2013
Kinnitati Sangaste valla 2012. aasta majandusaasta
aruanne.
Määrati volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks
üksteist liiget.
Moodustati volikogu valimiseks Sangaste valla
haldusterritooriumil üks valimisringkond ning
määrati valimisringkonnas mandaatide arvuks
üksteist.
Moodustati volikogu järgmise koosseisu valimiseks
valla valimiskomisjon ja nimetati valimiskomisjoni
liikmeteks Janno Sepp (komisjoni esimees), Aivar Oja
ja Kalev Vähi ning asendusliikmeks Priit Areng.
Koormati Tiidu külas asuv Vingi kinnistu isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Koormati Lossiküla külas asuv Alajaama tee kinnistu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Tunnistati kehtetuks volikogu 26.03.2013 otsus nr 15
“Lossiküla külas asuva Sangaste lossi kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Valgamaa
Partnerluskogu kasuks”.
Tuvastati Lauküla külas asuva kuivati peremehetus.
Taotleti munitsipaalomandisse Lauküla külas asuv
19 660 m2 suurune Karjalauda maaüksus.
Võõrandati Aigar Aabile otsustuskorras Keeni külas
asuva Jäätmejaama kinnistu koosseisu kuuluv Viilhalli
katastriüksus hinnaga 10 000 eurot. Samas tunnistati
kehtetuks volikogu 28.02.2013 otsus nr 6, millega
otsustati võõrandada Aigar Aabile kogu Jäätmejaama
kinnistu.
Lubati vallavanemal Kaido Tambergil tegeleda
Sangaste vallaga sõlmitava töölepingu alusel EestiLäti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti
koordinaatorina.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Sass Hennole
Restu külas asuval Männimäe kinnistul elamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba sihtasutusele Sangaste
Loss Lossiküla külas Lossihalduse kinnistul National
Geographicu kollase akna koos infotahvliga
püstitamiseks ja Andres Puksovile Sangaste alevikus
Kalda tee 5 kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
Kiideti heaks Sangaste valla 2012. a majandusaasta
aruanne.
Määrati valla valimiskomisjoni asukohaks Sangaste
vallamaja (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik,
Sangaste vald, 67013).
Tunnistati lihthanke “Sangaste lossi Talveaia ja
Hispaania saali ehitustööd” edukaks pakkumuseks
aktsiaseltsi Tõrva Elekter pakkumus maksumusega
197 376 eurot (koos käibemaksuga).
Nõustuti Restu külas asuva Tsänikõrtsi katastriüksuse
jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks nimedega
Kotka, Linaski ja Tsänikõrtsi ning Mägiste külas asuva
Tantsumetsa katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks nimedega Allika ja Tantsumetsa.
Määrati Restu külas asuva Tintso katastriüksuse ja
Madise katastriüksuse piiride muutmise tulemusena
moodustuvate katastriüksuste sihtotstarbed.
Määrati Lauküla külas asuva Ansi ehitise
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 10 625 m².
Määrati Keeni külas asuvate Väike-Vainu ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 15 292 m2 ning
nõustuti selle maaüksuse riigi omandisse jätmisega
Einar Parkja ja Kaspar Parkja kaasomandis olevate
ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse
hoonestusõigus.
Nõustuti viie maaüksuse riigi omandisse jätmisega
riigi reservmaana.
Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga
liitumisest.
Anti Triplex Eesti OÜle ilutulestiku korraldamise
luba 13. juulil 2013. a ajavahemikul kell 23:30 – 24:00
Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil
ilutulestiku korraldamiseks.
Määrati maikuu toimetulekutoetus üheksale
isikule kogusummas 1208,25 eurot ja täiendav
sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega
toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati juunikuu toimetulekutoetus seitsmele
isikule kogusummas 827,05 eurot ja täiendav
sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega
toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.

S

liitu esindas KELA juhtiv teadur Yrjö Mattila.
Sõna said ka sotsiaalminister Taavi Rõivas,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus
Tsahkna, Riigikogu liige Helmen Kütt, Inimõiguste Instituudi juhatuse liige Merle Haruoja ja
veel mitmed teised.
Kuigi sotsiaalministri sõnavõtt motiveeris
omastehooldajaid Eestile suunatavate ELi
struktuurifondide miljonitesse eurodesse ulatuvate toetustega aastatel 2014-2020, jäi foorumil
siiski kõlama, et on lõhe seaduste tundmise ja
tõlgendamise vahel kogu Euroopa tasandil, erinevused Eesti kohalike omavalitsuste toetustes
ja teenustes ning lähedaste tunnetele rõhumise
vajadus perekonnaliikme hooldamisel.
MTÜ Eesti Omastehoolduse liige
MERIKE TIIMANN

Sangaste reisisellid Põltsamaal
Mõnusas hommikujaheduses ootas reisiseltskond
eakaid Sangaste bussijaamas, et Põltsamaale sõita.
Peagi vuras kohale „Otepää Buss“, roolis särasilmne Andrus. Siis me veel ei teadnud, et olime sõiduks
valinud lõikuskuu kõige kuumema päeva.
Põltsamaa pensionäride ühenduse esinaine
Maire Lainurm võttis meid rõõmsana vastu ja kohe
asusime tema valdustega tutvuma.
Põltsamaa linnas asuv Roosisaar köitis pilke, kuigi
samas käis ehitustöö ja teeremont. Iidne lossihoov ja
park ei jätnud meist kedagi külmaks. Samas asusid
ka muuseum ja veinikelder. Veinikeldri interjöör
oma vaatide ja muu asjakohasega köitis ja kutsus
veinimeistrite toodangut kaasa ostma. Tore, et seda
ka enne degusteerida sai. Roosiaed paelus oma
värvi- ja lõhnaküllusega, kuigi polnud enam tippõitseaeg. Mitmed sealsed roosisordid kasvavad nüüd
Sangaste kandi koduaedades! Külastasime ka Felixi
kauplust, kus riiulitel kõik, mida ettevõttel tarbijatele pakkuda oli. Sõpruse park – Ants Paju elutöö
– on paik, mida külastab iga Põltsamaale sattuja.
Kõige krooniks on muidugi skulptuur „Kalevipoeg
kündmas“, mis paistab ka Tallinn-Tartu maanteele.
Proua Maire oli teinud põhjaliku ettevalmistuse,
et meid giidina vastu võtta. Ja millise hingesoojuse-

ga ta igast objektist rääkis – tõeline kodukoha
patrioot! Hüvastijätul tänas ta meie reisiseltskonda, kellega ta olevat ühise keele leidnud ja
kinkis teabekirjandust. Meie poolt oli vastukingituseks Sangaste lossi motiividega kruus ja teemakohane laul. Suur tänu Annele, kes seekord
oli meie reisiseltskonnaga liitunud ja kindlustas
laulutegemise!
Meie teekond jätkus Puurmani suunas, et
külastada ka Äksi Jää-aja Keskust Saadjärve
kaldal. Enamik meist olid siin esmakordselt ja
uudistamist jätkus. Põikasime sisse ka Elistvere loomaparki, et sealsed asukad üle vaadata.
Siin avastasime, et meie bussijuht Andrus pole
ainult proff roolikeeraja vaid ka mõnus giid!
Koduteel, Tartust läbi sõites, kohtusime ka
vihmaga, mida sel päeval vist kõik soovisid.
Meie kodukant oli aga endiselt kastmata. Meid
värskendas muljeterohkus, mida reisilt kaasa
saime.
Suur tänu proua Mairele, sohver Andrusele
ning Sangaste Vallavalitsusele rahalise toetuse
ja meile kõigile osaluse eest!

Määrati juulikuu toimetulekutoetus kaheksale
isikule kogusummas 939,01 eurot ja täiendav
sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega
toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati juulikuu vajaduspõhine peretoetus
seitsmele isikule kogusummas 134,26 eurot.
Määrati augustikuu vajaduspõhine peretoetus
üheksale isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused nelja-teistkümnele isikule
kogusummas 410,27 eurot.
Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule
kogusummas 481,73 eurot.
Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kolmele isikule
kogusummas 5,10 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsme-teistkümnele isikule kogusummas 956 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus kolmele isikule
kogusummas 224,73 eurot.
Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.
Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki
parkimiskaart.

Kooliaasta algus
Keeni Põhikoolis
Austades 1. klassi laste vanemate soovi ja
hoolekogu otsust, toimub Keeni kooli

TARKUSEPÄEVA AKTUS
1. septembril kell 10.00.

Bussiringid alustavad hommikul kell 9.00 möödunud õppeaasta graafiku alusel.
Keeni koolis alustavad kooliteed järgmised õpilased:
Kevin Aasala, Joosep Hinn, Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu, Jaanika Lepp, Kristofer Oja, Marko
Oja, Joonas Saar, Lauri Tamm, Siim Urm ja Andrias Viks.

SVPÜ esinaine VAIKE TUISK

Makaronide jm. jaotamine Sangaste vallas tänavu
22. augustil jõudsid viimaks kohale ka Sangaste
valla toiduabi kogused ning on alanud nende jaotamine. 2013. aastal jagatakse Euroopa Liidu
toiduabina saabunud ning vähekindlustatud
isikutele tasuta jagamiseks mõeldud makarone,
jahu jm. järgmistele gruppidele:
1) mittetöötavad töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid;
2) perekonnad, kus kasvab vähemalt 3 alaealist
last. Seejuures loetakse lapseks eelkõige alaealised
lapsed; vanemad lapsed loetakse pereliikmeks, kui
nad õpivad (analoogne süsteem lastetoetuste maksmisega);
3) mittetöötavad hooldajad ning lapsehoolduspuhkusel olijad;
4) töötud;
5) üksikvanemad, kes ei kuulu ühtegi varasemasse
gruppi.

AMETLIK INFO

siiski vaid ühe põhimõtte alusel.
Nimetatud isikute grupid ja kogused kehtivad
kuni 30.09.2013 või kuni toiduaineid jätkub. Järelejäänud toiduaineid jaotatakse abi vajavate
isikutele vastavalt nende vajadusele.
Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest tuleb
makaronide saamise kohta anda isikul/pere
esindajal allkiri vastavale blanketile. Seetõttu
saavad makarone vaid need abivajavad isikud,
kes isiklikult vallavalitsuse poole pöörduvad.
Toiduaineid saab kätte tööajal Sangaste vallamajast (Pille Sikk, 52 47 930) ning vaid kolmapäeviti Keenis endisest Sanva kontorist (Mare
Liivamägi, 52 72 517). Kokkusaamise palume
eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
Kui makaronidele isiklik järeletulemine on
raskendatud (nt kehva tervise tõttu), siis on kokkuleppel sotsiaalinspektoriga (tel 76 68 046 või
52 47 930) võimalik paluda makaronid kohale
tuua naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal
vm. abivalmil isikul. Sellisel juhul kinnitab abi
saamist ”kuller”.
Toiduained jaotatakse tasuta saajatele
isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi
müüa! Vastav info on trükitud ka pakkidele.
Kui vallavalitsus saab kellegi kohta infot, et isik
on makarone vm. müünud, siis sellele isikule
edaspidi toiduaineid vm. abi ei jagata.

Toetus 1. klassi astujatele
Sangaste vald kingib kõigile meie valla kooli – Keeni
Põhikooli 1. klassi astuvatele lastele esmased õppevahendid (nö koolikoti sisu). Klassijuhataja tellib ise just need
vihikud, värvid jms., mida lastel vaja läheb. Vanemad ei
pea kooli alguseks asju soetama.
Kõigile Keeni Põhikooli minevatele 1. klassi lastele
kingib sponsorluse korras koolikoti Keenis tegutsev
puitmööblit tootev ettevõte AS Sanwood (Pohjanmaan
Kaluste tütarettevõte; htttp://www.sanwood.ee/).
Sangaste Vallavalitsus

Meeldetuletuseks
bussipiletite hüvitamisest

Keeni koolis on läbi aegade olnud palju tublisid spordilapsi, kes on võitnud mitmeid hinnalisi karikaid.
Kuid koolil on mure, sest pole kohta, kus neid karikaid näidata. Kooli hoolekogu hakkas koguma
raha, et soetada karikatele kapp. Raha otsustati koguda õnnelooside müügiga. Valla üritustel oldi kohal
2 korda (Rukkipäeval ning Mee ja heina päeval) ja veebruaris oli koolis avatud sõbrapäeva kohvik, kus
noored said osta maiustusi ja õnneloosi. Täname häid kohalikke inimesi, kes lahkesti annetasid õnnelooside jaoks asju. Täname: Silva-Agro, Sangaste Loss, Airi Linde, Keio Kaljumäe, Veroonika Elvet,
Imre Õim, Kati Velner, Triinu Helbre.
Hoolekogu üritus läks väga hästi, ent vajalik summa pole veel koos. Kogutud raha on 300 eurot,
soovitud kapp aga maksab 550 eurot. Ma palun taaskord Sangaste valla rahva abi – kui keegi soovib
annetada raha puudu oleva summa jaoks, siis saab seda teha 1. septembril Keeni kooli aktusel.
Loodame, et teie abiga saame karikakapi peagi koolimajja üles panna.
Suur-suur tänu ka kõigile inimestele, kes külastasid läbiviidud kohvikut ja võtsid osa õnneloosist.

Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et mujal
õppivate põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste bussipiletite hüvitamise avalduse esitamise viimane
tähtaeg on 20. september 2013. a.
Avaldus tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel,
kes eelmisel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud
avaldusi ei rahuldata! Avalduse saavad esitada
lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil.
NB! Varem ostetud bussifirma Atko tasuta
sõidu kaart kehtib füüsiliselt ka sel aastal, kuid
sellega ei saa sõidu eest tasuda enne, kui vallavalitsus on bussifirmale edastanud avalduse
esitanud laste nimekirja. Seega: mida kiiremini
avalduse esitate, seda kiiremini hakkab tasuta
sõidu kaart kehtima.
Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu
ja kooli vahel ning kui õpilane õpib väljaspool
Valga maakonda või ühiselamuga koolis, siis ka
kooli asukohajärgse ühistranspordi piletid (nt.
Tartu linnaliinide õpilase kuupilet). Hüvitatakse
pool esitatud sõidukuludest (so 50% summast),
suurperede lastele kõik sõidukulud, kuid mitte
rohkem kui 51,13 eurot kuus põhikooli õpilastele ja
päevases vormis õppivatele keskkooliõpilastele.
Nn. õhtukoolis põhikooli osas õppivatel noortele
hüvitatakse piletid täismahus vaatamata pere
suurusele, kuid õhtukooli keskkooliosas õppivatele noortele sõidukulu ei hüvitata.
NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb
sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu
vastavalt kooli reeglitele. Soovitan pöörduda oma
kursuse juhendaja, õpilasnõustaja või kantselei
poole ning tingimused välja uurida.

Hoolekogu liige RAIT ELVET

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Igale isikule / pereliikmele antakse:
4 kg makarone, 3 kg jahu, 3 kg suhkrut, 2 liitrit õli, 2
kg riisi, 1 kg neljaviljahelbeid, 1 kg mannat,
1 kg tatart.
Arvesse võetakse seejuures kõik pereliikmed,
nt töötu noor saab taotleda ka samas elavate
vanemate ja õdede-vendade arvestamist. X kg
pereliikme kohta tähendab näiteks neljalapselise
pere puhul 24 kg makarone (4 last + 2 vanemat =
6 isikut x 4 kg). Kui ühel perel on õigus toetusele
mitme tunnuse alusel, siis määratakse makarone

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Keeni kooli vajab karikate jaoks kappi!

KUULUTUSED
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918
Aiandushuviline ostab elamispinna Otepääl või lähiümbruses. Tel. 5599 0575
Aitame elanikkonnal turustada
oma toodangut ja levitada teateid. MTÜ Nuustaku Ühisturg,
50 89 416.
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

506 7848
ehitusest@gmail.com

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Tel 56451927
Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu,
al. 26 eurot/rm, kask 32 eurot/rm.
Hind koos veoga. Koorem 6 rm.
Tel. 5394 6271

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Tel. 5093
453; 7654 300
Ostan 1-2 ahjuküttega korteri Otepääl või selle lähiümbruses. Tel.
5135 269
OÜ NIKPO teeb keskküttesüsteemid, maaküttesüsteemid, santehnilised süsteemid. Annab garantii.
Tel. 5068 509

OÜ PURTSI GRUPP müüb
lõhutud küttepuid koos kohale
toomisega. Info telefonil 5383
7099
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

metsa- ja põllumaad.
tel. 50 72 544
www.erametsa.ee

KÄÄRIKU
SPORDIKESKUS
pakub põhikohaga
tööd

HOTELLI
ADMINISTRAATORILE.
Pakume stabiilset tööd,
väljaõpet ja meeldivat töökeskkonda.
CV saata: heiki@tehvandi.ee.
INFO tel. 53051265

Ostan kiiktooli, tel 52 04 150

Müüa odavat kartulit. Tel. 5343
6355
Ostan vanu postkaarte, fotosid,
raamatuid jm. Tel. 5812 4003
Üürile anda 2-toaline ahiküttega korter. Tel 5648 9230

KÄÄRIKU SPORDIKESKUS
pakub põhikohaga tööd

MAJAHOIDJALE.
Pakume stabiilset tööd,
väljaõpet ja meeldivat töökeskkonda.
INFO tel. 53051265

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

Kutse ringsõidule
Raplamaale

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

Aeg voolab kui jõgi ja
kaasa teid kannab,
aeg juustesse eluhõbeda
annab.
Aeg ühiseid rõõme ja muresid
ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde
jätab.

KOIDULA JA
MANIVALDE KUTSAR
Õnnitleme kalleid vanemaid
teemantpulmade puhul!
Epp ja Ago peredega

Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta.
5056107

PAKUME TÖÖD

klienditeenindajale.
Kasuks tuleb kogemus
kliendi-teeninduse ja/või
toitlustuse vallas.
Vanus ei ole määrav, küll
aga töötahe, hea kohanemisvõime, kohusetundlikkus.
Huvi korral võta ühendust
telefonil 56675535 või meili teel
rae.kebab@gmail.com.

SALME KOIK

Kutsume Otepää valla külavanemaid ning aktiivseid külaelanikke ringsõidule Raplamaa külades, et tutvuda sealsete külavanemate tegevustega.
Ringsõit toimub 8. septembril. Lahkume Partnerluskogu eest (Valga
põik 3, Otepää) kell 7.00. Raplamaal kohtume Vigala, Märjamaa, Rapla
jaKehtna valla külade ühendustega. Tagasi Otepääle jõuame sama päeva
õhtul orienteeruvalt kell 21.00. Osavõtt on tasuta.
Ringsõidul osalemiseks registreeruda hiljemalt 5. septembriks aadressil: ajaansoo@solo.ee või tel 5051457.
Sõit toimub Leader-programmist rahastatava projekti „Külavanem
– küla vedur“ raames.
ANNIKA JAANSOO, MTÜ MEIE OTEPÄÄ

Teade
Endise Neeruti kooli
õpilaste kokkutulek toimub
14. septembril kell 13.00
Otepää Aianduse ja Mesinduse
Seltsi majas J.Hurda 5.
Tule ise koos piknikukorviga ja
kutsu koolikaaslane ka!
Info tel. 7655 537, 5650 9770.
Korraldajad

HELJU KONT

26.10.1921-21.08.2013

21.03.1926-21.08.2013

EVI TALI

ILVER VOSMI

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 kakskümmend viis tuhat (25
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 üheksateist viis tuhat viissada (19 500) eurot.
Kinnistul Pühajärve 14 asuva hoone
esimene korrus on osaliselt kolmandate isikute kasutuses tähtajatu eluruumi üürilepingute (2 tk) alusel.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada
hiljemalt 16. septembril 2013. a kella
17.00ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse (Lipuväljak 13, 67405 Otepää
linn, Otepää vald) sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga ”VanaKooli“ 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. Tähtaegselt esitatuks
loetakse 16. septembril 2013. a e-postiga saadetud või postitatud pakkumised.
Müüdava varaga saab tutvuda
vallavalitsuse tööajal: kontaktisikud
Mairo Kangro (766 4810) ja Neeme
Sild (5303 3030).

Otepää naiskodukaitsjad
koguvad taas puhtaid, kasutatud riideid, jalanõusid,
mänguasju, aksessuaare.
Info: Rita Pärnik 5663 8474
Riiete tasuta jagamine
toimub praegu Valgjärve
kooli võimlas. Täpsem info
Valgjärve raamatukogust.

Sügav kaastunne Peeter
Krüünvaldile ema

MAIMU KRÜÜNVALDI
SOJA ARJAKESE
30.04.1917-19.07.2013

Mälestame

HELJU KONTI

JAAN MATT

18.01.1937-26.08.2013

18.09.1927-01.07.2013

17.12.1942-03.07.2013

MEEDI VOU

Avaldame kaastunnet Aare Mattile
perega kalli

20.03.1930-28.07.2013

JAAN MATT`i

Südamlik kaastunne omastele.
Marju, Mati ja Silvia

JAAK SOKKAND

18.09.1950-12.08.2013

MIILI KORP

27.03.1922-15.08.2013

kaotuse puhul.
Naabrid Imbi ja Üllar

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Hanno ja
Eeri.

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab aeg otsa – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Edale ja Eeta
perele kalli ema ja vanaema

MIILI KORP´i
Head ja austatud naabrit

JAAN MATTI

Teatame sügava kurbusega, et
jäädavalt on meie seast lahkunud
kallis õde, ema ja vanaema

HELJU KONT

mälestavad ja avaldavad siirast
kaastunnet lahkunu abikaasale ja
poegadele peredega

21.03.1926 - 21.08.2013

Herta, Silvia, Vilja

Leinavad omaksed

Avaldame kaastunnet kalli
naabrinaise

Avaldame kaastunnet Aarnele
perega kalli

HELJU

REIN LEMBERGI

omastele.
Perekond Kikkas ja
perekond Ruukel

kaotuse puhul.
Otepää konstaablijaoskond

kaotuse puhul.
Kunagised kaastöötajad
1. silmkoest

Igaüks meist saab kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea,
on kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame maise raja.

Teatame kurbusega, et lahkus kallis
sõtse
Südamlik kaastunne Liana
Vihmale kalli

Südamlik kaastunne Leale, Siimule
ja Lilianile ning Akselile ja Ainole
perega kalli ema, vanaema ja õe

Avaldame siirast kaastunnet Vello
Voule ema

Südamlik kaastunne Hedvigule,
Keale ja Heikile perega kalli

isa

HELJU KONT´i

MEEDI VOU

SALME KOIK´u

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Otepää Lasteaed Võrukaela maja
töötajad

surma puhul.

kaotuse puhul.

Vilma perega

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Helgi ja perekonnad Lõhmused

Südamlik kaastunne Viive, Aare
ja Olev Mattile perekonnaga kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne Lea Ventselile
perega, Aino perele ja Akselile kalli
ema, vanaema ja õe

Sügav kaastunne Leale ema

Südamlik kaastunne Leale lastega
kalli ema ja vanaema ning vend
Akselile õe

JAAN MATTI
kaotuse puhul.
Malle

HELJU KONTI
kaotuse puhul.
Lahkunut mälestavad Eha ja Sirje
ning Andres peredega.

HELJU KONDI
surma puhul.

HELJU KONT´i

Ansambel Laulurõõm

Aino, Aime ja perek. Roose

kaotuse puhul.

SALME KOIK
26. X 1921-21. VIII 2013
Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 29. augustil kell 13
Otepää leinamajas.

Tähdede taga koidab sul taevas,
vaikne lootus sul täide seal läeb...

HELJU KONT
Leiname kallist õde ja avaldame
kaastunnet tütrele ja lastele.
Aksel ja Aino perega

MITMESUGUST
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Head ettevõtlikud
inimesed!
Valga Maavalitsus korraldab teist korda maakonna
aaretejahi mängu, mille eesmärk on tutvustada
Valgamaa ettevõtteid ja nende toodangut. Iga omavalitsuse territooriumile peidetakse kingikott, mille
sisuks kohalik toodang, teenus, meene või kultuuripuhkus.
Reedel, 6. septembril hakatakse kell 12 raadios
RUUT FM ja maavalitsuse kodulehel jagama vihjeid
aaretekoti asukoha kohta. See, kes esimesena koti
leiab, saab koti sisu endale. Analoogne on üle-eestiline „Leia Elmar“ seiklusmäng.
Eelmisel aastal oli kingikotis nii koolide meeneid,
majutus- ja saunateenuseid, kanuumatka pakette,
lihatooteid, moosi, mett, kartulit, piimatooteid,
ööklubi pääsmeid, lehe tellimus kui ka trükiseid ja
firmasümboolikat.
Iga toote juures peaks olema ettevõtet või teenust tutvustav sisuleht (kontaktandmed). Seda ikka
selleks, et kingituse saaja teaks, kes on kinkija ja
kust toodet või teenust on võimalik saada.
Ettevõtjatele pakutakse võimalust osaleda Valgamaa aaretejahi kingikottide täitmisel, et nii maakonna inimestele endast rohkem teada anda! Oodatud
on kõik pakkumised.
Aaretejahi kottidesse oodatakse teie tooteid hiljemalt 3. septembriks. Kõigi toetajate nimed avaldatakse maavalitsuse kodulehel ja pressiteadetes.
Lisaküsimuste korral palutakse julgesti ühendust
võtta.
Kaja Mõts, +372 5301 0621,
kaja.mots@valgamv.ee
Tuuli Mekk, +372 5303 0115,
tuuli.mekk@valgamv.ee
Jelena Kalmes, +372 5306 9344
jelena.kalames@valgamv.ee
Valga Maavalitsuse andmetel OT

Tartu Spordiselts Kalev
ootab kõiki noori

kergejõustiku treeningule.
Treeningud toimuvad Tehvandi staadionil esmaspäeval ja kolmapäeväeval kell 15-16.
Maksumus on 11 eurot kuus, treeningutega võib
liituda igal ajal!
Esimene treening toimub 2. septembril.
Täpsem info: 56 621 859, halliste@msn.com,
Toomas Halliste.

Linnaruum vajab asjatundlikku korrastamist
Kui veebruaris haljastusspetsialistina tööle asusin,
siis esimese tööna tutvusin Otepää linna kõrghaljastusega. Mulle, kui maastikuehitajast vallakodanikule, olid juba varem silma jäänud inetud puuköndid,
mis paistavad eriti haletsusväärsed just talvel.
Lumise Otepää tänavatelt vaatas vastu kurb vaatepilt. Köndistatud puid leidus – ja leidub paraku ka
nüüd – igal tänaval. Sandistatud puid, millel küljes
vaid mõni vits – kui sedagi –, vaadates tekib tahtmine uuesti süüvida fotosünteesi olemusse.
Kogu protsess toimub teadaolevalt puude-põõsaste lehtedes ja okastes. Lihtsustatult võib väita, et
lehtede ja okaste kaudu saavad puud ning põõsad
süüa, energiat. Kui pole lehti, ei saa taim ka süüa,
ilma energiata pole võimalik ju kasvada. Lehtedeta
jändrikku võib kasta ükskõik milliste peente väetiselahustega, aga kui ikka järjekindlalt kõik oksad
koos lehtedega ära lõigata, siis puud loota pole.
Tulemuseks känd.
Loodus on andnud puudele geneetiliselt igale
liigile ainuomase kõrguse ja võrakuju – on nii madalakasvulisi kui kõrgekasvulisi. Vabas looduses kasvanud puudel on voli kasvada nii kõrgusesse kui
laiusesse, kitsas linnaruumis alati seda võimalust
pole. Jälgima peab läheduses asuvaid hooneid, erinevaid kaableid – nii maa all kui maa peal – samuti
puude all liikuvate inimeste julgeolekut.

O

Haljastuskonsultant Kadi
Tuul ütleb: „Pikemas perspektiivis ei kaitse puid mitte
nende külge aheldamise
emotsionaalsed show’d, vaid
normatiivid ja juhendid, mis
ohjelavad puid kahjustavaid
tegevusi ja õpetavad puude
asjatundlikku hooldust.“
On selge, et linnaruumi
puude lõputu vägistamine
peab lõppema. Rikutud ja
kuivanud puude asemele on
alati võimalik istutada uued,
keskkonda sobiva kasvukujuga istutusmaterjali.
Kui sellel aastal olen tegelenud põhiliselt rikutud ja
ohtlike puude linnapildist
eemaldamisega, siis järgmise aasta eelarvesse saab juba
sisse kirjutada nii Õuna tänava õunapuude hoolduslõikuse kui uute, ülejäänud linnaruumi sobivate,
puude istutamise.
Samuti on plaanis korrastada linnakese rohealad,
nagu näiteks rulapargi kõrval asuv metsatukk. Korrastatud ja võsast puhastatud paikadesse paigalda-

Otepää linnapilt pakub kontraste.
takse kindlasti ka pinke.
Järgmise kevade korrastus- ja istutustöödele on
iga abikäsi oodatud.
Haljastusspetsialist ÜLLE KÜBARSEPP

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine
Valga Maavalitsus teatab, et alates 23. augustist 2013
on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud järgmistes valdades: Helme, Hummuli, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoober 2013.
Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide
ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised
isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013
alates majapidamine, millele toetust taotletakse;
• taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18aastane isik, kelle

Neljas suvine laste jalgpalliturniir Otepää Cup

tepääl toimus 26.-28. juulini neljas laste jalgpalliturniir Otepää Cup, mis tänavu oli esmakordselt rahvusvaheline. Kolmel päeval
astus võistlustulle 4 vanuseklassi – kokku 36 võistkonda Eestist, Lätist ja Venemaalt. Lätist külastas Otepääd kahe vanusega FK Valka Junior ja Venemaalt
2003. aastal sündinute vanuseklassis DFK Parus
Ivangorodist, kes saavutas ka kõrge 3. koha.
Kõigis vanuseklassides osalesid ka Otepää piirkonna lastest koosnev FC Otepää võistkonnad, kes
saavutasid vastavalt 6., 11., 6. ja 5. koha. Otepää
Cupi esikohad võitsid Harju Jalgpallikool (2006),
Pärnu Kalev (2005), Tallinna Kalev I (2004) ja Pärnu
Jalgpalliklubi I (2003).
Turniiril osales pisut üle 400 noore jalgpallisõbra.
Korraldajatele ja kindlasti ka osalejatele pakkusid
suurt rõõmu ja lisaenergiat kohale tulnud fännide
armeed, kelle häälekad kaasaelamised iga aastaga
aina elavamaks on muutunud.
Otepää Cup on kõikidel aastatel pööranud suurt
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tähelepanu nii võistlusmomendile kui ka kõigele
platsivälisele alates toitlustusest kuni meelelahutusprogrammini. Viimasest said osa kõik, kes turniiril
osalesid, olgu siis mängijatena, pealtvaatajatena või
kaasaelajatena. Hindamaks kõikide pingutust kinkisime noorpalluritele turniirimeene.
Täname kõiki osalejad – mängijad, pealtvaatajad
ja kaasaelajad! Loodame, et selle turniiri meene
tuletab kõikidele tulevikus meelde Otepää Cupilt
saadud häid emotsioone .
Täname Otepää Cup 2013 toetajaid ja kaaskorraldajaid! Suur aitäh: disainibüroo Neway AD,
Adidas, Oti pubi, Otepää Seikluspark, Värska Vesi,
Normandia Ehitus, FC Elva, Eesti Kultuurkapital ja
Otepää vald!
Täpsemate tulemuste ja muu turniiri infoga saab
tutvuda turniiri koduleheküljel cup.fcotepaa.ee.
Jalgpalliklubi FC Otepää

alaline elukoht on majapidamine, millele toetust
taotletakse. Sama majapidamine peab tema elukohaks olema ka rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013;
• taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud.
Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel
hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse
veeprogrammist saadud toetus.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu
ning taotlemise täpsemad tingimused leiate regionaalministri käskkirjast 07.06.2013 nr 1-4/106
„Hajaasustuse programm“.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb
esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele. Täiendavat informatsi-

ooni programmi ja taotlemistingimuste kohta saab
vallavalitsustest ning valdade ja maavalitsuse veebilehtedelt.
Programmi elluviimist maakonnas koordineerib
Valga Maavalitsus. Info telefonil 766 6112 või eposti aadressil: Kersti.Lepik@valgamv.ee.
Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades
Otepää vald
Palupera vald
Puka vald
Sangaste vald

Mairo Kangro, 766 4810,
mairo.kangro@otepaa.ee.
Terje Korss, 767 9501,
terje@palupera.ee.
Lea Madissov, 518 7285,
lea.madissov@puka.ee.
Priit Areng, 529 9058,
priit@sangastevv.ee.
Valga Maavalitsus

Meie noored FC Elva jalgpallurid olid edukad
rahvusvahelisel turniiril MINSK CUP 2013
12.-18. augustini osales FC Elva 2000.
aastal sündinud poiste võistkond turniiril Minskis. Reis sisaldas lisaks
võistlustele ka meelelahutust ja treeninguid. Külastati loomaaeda, lõbustusparki ja hokimatši, millele elas
kaasa ligi 6000 pealtvaatajat.
2000. a. vanuseklassis näitasid FC
Elva noormehed suurepärast võitlusvaimu ja meeskonnatööd, mille tulemusena saavutati turniiril MINSK
CUP 2013 esikoht. Kaheksa võistkonna vahel peetud turniirist võtsid lisaks
FC Elvale osa Valgevene noorte eliitvõistkonnad, Ukraina noorte tippu
kuuluv võistkond Volõn ja üks võistkond Türkmenistanist. Võistkonnad
jaotati kahte alagruppi, kus FC Elva
vastasteks olid Valgevene meister
FK Minski Dünamo, ukrainlaste Volõn ja UEFA
Meistrite Liigas viimastel hooaegadel võimsaid
esitusi teinud BATE Borissovi järelkasv. Iga päev
toimus üks mäng, mänguaega oli 2x30 minutit.
FC Elva alustas turniiri 2:4 kaotusega ukrainlastele. Väga tehniliste mängijate peatamisega oli palju
raskusi ja koostöö ei olnud veel hea. Järgmiseks vastaseks tuli FK Minski Dünamo, kes alistati 1:0. Selle
mängu võit andis meie poistele kõvasti usku ja enesekindlust juurde. Alagrupi viimases mängus said
Elva klubi noored tulemusega 3:0 jagu BATE Borissovist. Kuna ukrainlased ei suutnud samal ajal toimunud mängus võita FK Minski Dünamod, pääses
FC Elva alagrupist esimesena otse finaali.
Seal vastaseks saime Minski rajooni koondise,
kelle mängijate pidurdamisega ei olnud nii suuri
probleeme kui oma alagrupi vastastega. Kohtumine võideti 3:1, kusjuures vastased lõid oma auvärava alles mängu viimasel minutil. FC Elva poisid ja
treenerid võisid olla väga uhked pärast võitu sellise

tasemega turniiril. Võita mitu rasket mängu, täites
endale võetud plaani, näitas millised töökad noored
inimesed on kasvamas meie ühiskonnale ja klubile.
FC Elva 2000 meeskonnas oli lisaks Elva poistele mängijaid ka Otepää piirkonnast: Erik Vaarmann (vv), Karl Tammeorg, Aleksander Alev,
Hans-Hendrik Karro, Henri Härm, Karl-Aarne
Vihm, Hendrik Aaliste, Otto-Norman Assafrei,
Kristo Kolesnitšenko, Erik Salk, Roland Liinar,
Reigo Hurt, Robin Paring, Romet Reino, Karl
Peri, Henry-Jan Kesperi ja Kaur Nukka. Treenerid: Marek Naaris ja Andres Bõkarev. Abipersonal:
Magnar Alev, Kaimar Peri, Rain Sangernebo, Kairi
Peri, Karin Matvejev ja Allar Annusveer.
Reis toimus suures osas sponsorite abiga. Täname
toetajaid: Mapomets OÜ, Promens Rõngu, Rõngu
vald, Nõo vald, Eesti Kultuurkapital, Margus Ivask
ja Kimar Transport OÜ.
MAREK NAARIS

