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Kääriku Spordikeskus avas uued
tenniseväljakud
17. septembril avati Kääriku Spordikeskuses uued tenniseväljakud. Neli uut
Tennis Force kattega väljakut asendavad
kahte oma aja ära elanud savi-liiva väljakut. Just vanade väljakute seisukord
ning Eesti tennise juubeliaasta olid peamisteks põhjusteks suunata investeering
nendele väljakutele.
Kääriku Spordikeskus on kohalikele teada-tuntud koht. Olgu see siis
seotud lapsepõlve spordilaagrite, järves
ujumise või lihtsalt looduse nautimisega Kekkose ning teistel terviseradadel.
Suvel võib Kekkose ja Greeni saunade
juures näha veemõnusid nautivaid
inimesi, kes on Pühajärve ranna asemel
otsustanud mõnevõrra rahulikuma ajaviitmise kasuks. Talvel on meie suusarajad ja Kääriku-Pühajärve rada paljude
lemmikpaikadeks. Kohalikud kasutasid
suviti Kääriku Spordikeskuse rannavolle
väljakuid, nüüd on võimalus harrastada
ka tennisemängu. Varustuse rentimise
võimalused on meil olemas, seega ei pea
kartma suurte investeeringute tegemist.
Loomulikult ei ole Kääriku Spordikeskus tegutsemas pelgalt selleks, et
arendada Valgamaa või Otepää valla
spordielu. Juba Fred Kudu lõi treeningkeskuse eesmärgiga arendada
terve Eesti ja toona kindlasti ka kogu
Ida-Euroopa akadeemilist harrastus- ja
võistlussporti. Kääriku Spordikeskuse
arengukava aastani 2020 näeb Käärikut kui Eesti Spordi Treeningkeskust.
Tenniseväljakute rajamine kõigile Eesti
tennisklubidele ja -koolidele on avapauguks edasistele arengutele.
2012. aastal ellu kutsutud Kääriku
Spordikeskuse investeerimisnõukoda,
kuhu kuuluvad esindajad nii Sihtasutusest Tehvandi Spordikeskus, Tartu
Ülikoolist kui ka Eesti Olümpiakomiteest on loonud visiooni keskusest, mis
suunab oma tähelepanu üle 80le protsendile spordialadest.
Augustis algatas Otepää vallavalitsus
Kääriku Spordikeskuse detailplanee-
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Tenniseväljakute avalöögi tegid vasakult: Tartu Ülikooli kantsler Andres Liinat, Eesti Olümpiakomitee president
Neinar Seli, Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Otepää vallavanem Merlin Müür ning Rand ja Tuulberg
ehitusjuht tenniseväljakute ehitamisel Eke Kurg.
ringu, mis saab olema aluseks edasistele tegevustele piirkonnas. Põhiosa planeeritavatest tegevustest on suunatud
olemasolevate teenuste parendamisele
– samas uuena on kavas ehitada üles
kergejõustikustaadion, kunstmuruga jalgpalliväljak, korvpalli ja rannavolle väliväljakud, laagrite majutushoone ning
pallimängude hall.
Spordis toimub üle poole treeningtegevusest väljakult eemal. Käärikul on
olemas tenniselaagrite läbiviimiseks head
majutus-, toitlustus- ja vaba-aja veetmise
võimalused paarisajale laagris olijale.
Konverentsikeskus annab võimaluse analüüsida tehtut videotreeningute
ja teoreetilise õppe kaudu. Arengukava
näeb ette modernse meditsiinikeskuse
rajamist olemasolevasse spordihoonesse,
mis hakkab pakkuma võimalusi füsioteraapiast geenitestideni välja.
Eesti tennise 100. juubeliaastal said
avatud tenniseväljakud. Loodame, et me

saame ka teiste spordialade aastapäevadel selliseid kingitusi neile teha ning SA
Tehvandi Spordikeskuse poolt loodud
suuremat visiooni ellu viia.
SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige
KRISTJAN KARIS
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A Tehvandi Spordikeskus haldab
Kääriku Spordikeskust 2012. aasta
aprillist. Sihtasutuse eesmärk on
kujundada Käärikust Eesti spordi treeningkeskus ning eesmärgi täitmiseks
teostada mahukas investeeringute programm: rekonstrueerida olemasolevad
Kääriku hotelli hoone, toitlustus- ja
konverentsikeskuse hoone ja spordihalli hoone; rajada olemasolevatele asukohtadele Kääriku staadion ja heitealade väljak ning mängudeväljaku ala korv-,
võrk- ja käsipalli ning rannavolle män-

gimiseks; rajada uus sportmängude hall
ja kunstmuruga jalgpalliväljak.
Planeeritud on rajada ka juurdeehitus olemasolevale hotelli kompleksile
ja hooned odavmajutuseks ning puhkemajad. Loomulikult rekonstrueeritakse
ka kõik kommunikatsioonid ja heakorrastatakse territoorium koos teede ja
parklatega.
Seega peaks uuenev Kääriku Spordikeskus kujunema väga paljude spordialade treeningkeskuseks ning puhkajatele ja turistidele ajaveetmise kohaks.
Tänaste plaanide kohaselt rahastamisvõimaluste positiivsete arengute
korral võiks täielikult uuenenud Kääriku
valmida aastaks 2018.
SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse
liige ALAR ARUKUUSK

Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis
Lukas rääkis muuseumi tööst. Kuulajaid
huvitas Otepää Lipukeskuse ja Eesti lipu
loo eksponeerimisega seotu. Otepääle on plaanis rajada Eesti Lipu Keskus,
kus oleks eksponeeritud Eesti lipu lugu.
Lukas sõnas, et Eesti Rahva Muuseum
on valmis panustama oma töötajate aega
ja vahendeid Eesti lipu ekspositsiooni tarbeks. Tema sõnul peaks side Eesti
Rahva Muuseumi lipu ekspositsiooni ja
Otepää vahel kindlasti säilima.
Otepää vallavolikogu esimees Aivar
Nigol ja vallavanem Merlin Müür õnnitlesid ja tänasid Pühajärve Raamatukogu
juhatajat Ly Haavistet. Raamatukogu
sünnipäevaks kinkis Otepää Vallavalitsus
raamatukogule 200 eurot.
Pidupäeva lõpetas ühine sünnipäevatordi söömine. Aastapäeva ettekandeid
modereeris Tiiu Saar.
Huvilised said uudistada Pühajärve
vanas koolimajas näitust ”Raamatukogu
ajalugu loomisest tänapäevani”. Näitust
saab vaadata veel septembri lõpuni.
Ilmunud on ka raamatukogu ajalugu
kajastav infovoldik „100 aastat Pühajärve Raamatukogu“, mille kostas Ly Haaviste.
MONIKA OTROKOVA

SA Innove avalikustas 2013. aasta riigieksamite tulemused koolide kaupa. Otepää
Gümnaasium on taas parim Valgamaa
kool ning ka üks parimaid Lõuna-Eestis.
Otepää Gümnaasiumi direktori kohusetäitja Margot Keres sõnas, et head
tulemused on saavutatud õpetajate ja
õpilaste koostöös. „2013. aasta lennus
olid jälle enamikus õpihimulised õpilased,
kellel kindlad sihid edasiõppimiseks ja
selle nimel pingutati,“ rääkis Margot Keres. „Muutuvate nõudmiste keerises on
Otepää Gümnaasiumi õpetajad agarad ka
ise õppima ja ennast kõige õpetamisetöös
vajalikuga kurssi viima, nii suudavad nad
riigieksamiks õpilasi ette valmistada.“
Eesti keele eksamite põhjal on Otepää
Gümnaasium 22. kohal. Valgamaa koolidest on emakeele eksamite tulemustega
Tõrva Gümnaasium 25. kohal, Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaal 90., Tsirguliina Keskkool 94., Valga Gümnaasium
107., Valga Kaugõppegümnaasium 166.
Üldpingereas on Otepää Gümnaasium
53. kohal, Tõrva Gümnaasium 83., Tsirguliina Keskkool 135., Valga Vene Gümnaasium 148., Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaal 167., Valga Gümnaasium
179., Valga Kaugõppegümnaasium 216.
Allikad: SA Innove, Postimees
MONIKA OTROKOVA

Pühajärve Raamatukogu tähistas aastapäeva
13. septembril tähistas Pühajärve Raamatukogu oma tegutsemise 100. aastapäeva Pühajärve Põhikooli saalis. Üllatuskülalisena oli esinemas Eesti Rahva
Muuseumi direktor Tõnis Lukas.
Pühajärve Raamatukogu sünniaastaks võib pidada 1913. aastat, kui asutati
Pühajärve Rahvaraamatukogu Selts,
mis tegutses 1940. aastani.
Seltsi raamatukogu põhikogu asus
praeguses Sihva külas Otsa talus ja see
oli Pühajärve Raamatukogu otsene eelkäija. Lisaks sellele loodi veel kaks osakonda – Öödre talus Ilmjärvel (hävis
sõjas) ja Aaviku talus Arulas, mis oli
hilisema Arula raamatukogu eelkäija.
Esimene raamatukoguhoidja oli Arnold
Luik.
Aastapäeva tähistamisel sai kuulata
ülevaadet Pühajärve Raamatukogu ajaloost raamatukogu juhataja Ly Haaviste
esituses. Humoorikaid etteasteid tegid
Pühajärve Põhikooli õpilased, esines
kooli kandleansambel ja Priit Peterson
kitarril. Väga huvitava ja kaasahaarava
ettekande Pühajärve Põhikooli õpilaste
lugemisharjumustest tegi kooli õpilane
Reili Saar. Ettekannete vahepeal sai
kuulata Pühajärve Puhkpilliorkestri
vahepalasid.
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Tänusõnad
Minu tänu kuulub Pühajärve Puhkpilliorkestrile
Arno Antoni ja kandleansamblile Lii Petersoni
juhatusel, samuti kõikidele teistele esinejatele ja
moderaator Tiiu Saarele.
Tänan meie korralduskomisjoni liikmeid: Maie
Eensalu, Ülle Tomson, Miia Pallase, Peep Peterson, Solveig Raave, Eve Koser, Ülle Kübarsepp,
samuti abilisi: Margit Rello, Oliver Koser, Sirle ja
Andrus Eensoo.
Tänu raamatusõpradele-ajaloohuvilistele, kes
oma väljapanekuga näituse sisukamaks muutsid:
Aili Miks, Aili Naruski, Pille Kangur, Vilma Tuubel
ja Tiiu Saar.
Tänan toetajaid: Pühajärve Haridusselts, Pühajärve Põhikool, Otepää Vallavalitsus ja Vallavolikogu,
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-grupp.
Aitäh kõigile osalejatele soojade õnnitluste ja kaunite lillede eest. Kohtume raamatukogus!
Pühajärve Raamatukogu juhataja
LY HAAVISTE
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Oleme Otepääl edukalt
hakkama saanud

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
19.09.2013
Moodustati 2013. aasta hajaasustuse programmi taotluste hindamisekomisjon, nimetati eelistatud sihtrühmad
ja seati toetatavate valdkondade prioriteetsus.
Kinnitati Rutti Kirbitsa taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Tehvandi tn 6 kinnistule
(katastritunnus 55601:004:1810) abihoone ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati EE Võrguehitus AS taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Tõutsi külas Tõutsi alajaama 0,4kV
fiider F3 rikete vähendamise elektriprojekti koostamiseks.
Väljastati Aino Tsarkovskaja taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Märdi külas Uue-Loku kinnistul (katastritunnus 63601:002:1868) asuvale saunale.
Väljastati OÜ Lemmik Mees taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Sihva külas Aida kinnistul (katastritunnus 63601:002:1700) asuvale tootmishoone (korpus A)
rekonstrueerimisele. Väljastati OÜ Lemmik Mees taotlusel kasutusluba Otepää vallas Sihva külas Aida kinnistul
(katastritunnus 63601:002:1700) asuvale tootmishoonele
(korpus B).
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas 256
eurot.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.
Anti Priit Salale (isikukood 36310012769, elukoht: Pargi
4, 67403 Otepää) luba korraldada Otepää valla Pilkuse külas
asuva Pilkuse järve ääres 05. oktoobril 2013. a alates kell
09.00 kuni kell 18.00 avaliku üritus – laevamudelite võistlus,
hooaja lõpetamine 2013.
Anti MTÜle Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts
(J.Hurda 5A, Otepää) luba korraldada 05. oktoobril 2013. a kell
09.00 kuni kell 15.00 Otepää linnas J.Hurda tn 5 esisel platsil,
J. Hurda, Tähe ja Jaani tänavatel avalik üritus – Sügislaat.
Peeti võimalikuks ühendada registriossa nr 632340
(katastritunnus 63601:003:0022) kantud kinnistu Innikalda
ja registriossa nr 2505640 (katastritunnus 63601:003:0094)
kantud kinnistu Innikaldake ning moodustada neist
Innikalda katastriüksus vastavalt maaüksuse plaanile.
Moodustatava katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Maa sihtotstarve on määratud Pühajärve (Otepää)
valla üldplaneeringu alusel.
Peeti võimalikuks jagada Härmaniidu katastriüksus
(katastritunnus 63601:002:0483, registriosa nr 459240)
kahekümne kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed.
Anti Logwolf OÜle luba paigaldada alates 20.09.2013.
a kuni 20.09.2015. a Otepää vallas, Kastolatsi küla, Uska
kinnistul (katastritunnus 63602:001:0130) asuvale reklaamtahvlile Logwolf OÜ reklaam ja määrata reklaamimaksu
suuruseks 30 eurot ühes kuus, kokku 720 eurot.
13.09.2013
K in nitati ha llatava asut use O tepä ä Avat ud
Noortekeskus juhatajaks 16. septembrist 2013. a. tema
nõusolekul Merit Nigula kuni nelja (4) kuulise katseajaga.
11.09.2013
Kinnitati Madis Vääri taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Sihva külas Kondisoo kinnistule
(katastritunnus 63601:002:2862) üksikelamu ja abihoone
ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Maie Laiva taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Kääriku külas Aru-Pilleri kinnistule
(katastritunnus 63601:002:1806) üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Külli Villemsile ehitusluba Otepää valla Nüpli
külas Kikka maaüksusel (katastritunnus 63602:002:1681)
ehitise (elamu ehitusregistri kood 111008350) täielikuks
lammutamiseks.
Väljastati Teet Kullasele ehitusluba Otepää valla
Pühajärve külas Metsasalu maaüksusel (katastritunnus
63601:002:0163) ehitise (elamu), Metsasalu maaüksusel
(katastritunnus 63601:002:0163) ehitise (saun), Metsasalu
maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0163) ehitise (abihoone) püstitamiseks.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 28.08.2013. a korralduse
nr 2-4-475 „Kivi katastriüksuse jagamine, kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine)” punkti 1.1,
1.2 ja 1.3 ning sõnastada need järgmiselt:
1.1. katastriüksuse (pindala 9081 m²) kohanimeks Kivi,
koha-aadressiks Kivi, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – 10% ärimaa (002;Ä) ja 90% elamumaa
(001;E);
1.2. katastriüksuse (pindala 7113 m²) kohanimeks Kivijärve,
koha-aadressiks Kivijärve, Nüpli küla, Otepää vald, Valga
maakond, sihtotstarve – 10% ärimaa (002;Ä) ja 90% ela-
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len olnud Otepää vallavolikogu esimees
alates 2010. aasta maikuust. Vaadates tagasi
möödunud perioodile, pean tõdema, et see
aeg oli küll pingeline ent viljakas. Praeguseks saan
öelda, et Otepää areng läheb jõudsalt edasi. Võime
uhked olla otepäälaste saavutuste üle.
Alustan turismi ja spordivaldkonnast, kuna
Otepää on kogunud enim tuntust rahvusvahelise
spordi- ja puhkekeskusena. Heameel on Tehvandi
ja Kääriku spordikeskusete arengu üle. Mõni aeg
tagasi avati rekonstrueeritud puhkemaja, Tehvandi peahoone „Pentagon“ on renoveeritud 3-tärni
hotelliks, tööd käivad lasketiiru kompleksis ja
Kääriku keskuse kaasajastamine on alanud. Seda
kõik tänu sihtasutuse juhtkonnale ning riiklikule
toele. Välisriikide koondised on üha enam harjutamas Otepääl, mis näitab sporditaristu kõrget
taset ja kvaliteeti.
Usun, et kõigile otepäälastele tuli ebameeldiva
uudisena murdmaasuusatamise MK-etapi korraldusõiguse edasilükkumine. Mäletan veel toonaseid arutelusid sellel teemal, kas ja kuidas see
mõjutab piirkonda. Täna võime öelda, et saime
hakkama – see keeruline aeg tõi välja parima
meist, ning tõi välja ka uued ürituste korraldajad piirkonnas, kes viisid edukalt oma üritusi
läbi. Tänan teid, otepäälased, selle panuse eest!
Optimistlikult saame vaadata ka tulevikku, kuna
Otepää MK-etapp on taas lülitatud murdmaasuusatamise hooaja 2014/2015 kalendrisse.
Minu hinnangul jääbki eelnev periood Otepää
vallas silma eelkõige otepäälaste edusammude
poolest. Aasta tagasi krooniti Soomes Kontiolahtis toimuvatel noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel noorte arvestuses jälitussõidus
laskesuusatamises maailmameistriks Otepää oma
neiu Grete Gaim. Meie noored on silma paistnud
mitmesugustel olümpiaadidel ja konkurssidel ning
võistlustel. Siinkohal on paslik ära märkida, et
Otepää Gümnaasium oli koolide edetabelis olnud
pikka aega Valgamaa parim kool. Ükski tulemus
ei sünni üleöö, see nõuab vaeva ning juhendamist.
Selle eest suur tänu meie noorte juhendajatele ja
õpetajatele! Kõiki noorte algatusi ei jõuagi siinkohal üles lugeda, kuid oleme Otepää valla noorte
üle uhked.
Parimad oleme mitu aastat olnud ka regionaalministri tellimusel valmind uuringu „Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks“
tulemuste põhjal. Otepää vald on alla 5000 elanikuga KOV-võimekuse pingereas taas esikohal,
olles sellega Valgamaa parim omavalitsus. Meie
ettevõtjad, spordi- ja kultuuritegelased on olnud
edukad mitmel alal ja seda mitte ainult maakonna
piirides. Seda loetelu võiks jätkata.

Eelneval perioodil võime rääkida mitmetest
ehitustöödest – põhjalikult rekonstrueeriti Otepää
Tervisekeskuse hoonet, paigaldati hoonesse lift ja
parandati teenuste pakkumiseks vajalikku keskkonda. Soojustati Otepää Hooldekodu hoonet,
Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma majale ehitati
trepikoda. Lisaks sellele jõudis lõpule Otepää skatepargi ehitus ja avati noortekeskuse uued ruumid.
Ettevõtjate ja annetajate toel sai valmis ka laste
mänguväljak Kultuurikeskuse pargis. Otepää sai
juurde kaasaegse kiirabijaama helikopteriplatsiga. Uus hoone loob kaasaegsed tingimused kiirabiteenuse osutamiseks ning eeldused suurürituste meditsiiniliseks turvamiseks. Plaanis on veel
Otepää Kultuurikeskuse katuse remont ja hetkel
tegeletakse Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma
koolihoonesse üleviimise ehitustöödega. Otepää
sai ka uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, tänu
pidevatele ehitustöödele oli Otepää esimene linn
Eestis, kus torustike ja reoveepuhastite renoveerimine ja ehitus jõudis lõpuni. Valminud on Otepää
piirkonna jäätmejaam, mille avamine on lähiajal.
Kindlasti väärib rohkem tähelepanu tänavate ja teede korrashoid, talvine teede hooldus ja
heakord, kuigi ka selles valdkonnas on edasiminekuid märgata. Tööle on palgatud linna aednik/haljastusspetsialist ning juba eelnenud suvel oli näha
positiivseid muutusi haljastuses.
Mul on heameel tõdeda, et alustasime Eesti Lipu
Keskuse väljaarendamisega, paraku on nii, et sedavõrd suur ettevõtmine nõuab palju aega ja tulemused on näha alles pikema aja vältel. Loodan, et
sellega liigutakse edasi, Otepää on Eesti lipu häll
ja lipulugu väärib laiapõhjalist kajastamist.
Mida näen aga tulevikusuundadena? Regionaalne haldusreform toob tõenäoliselt ka meile
palju muudatusi. Samas usun Otepää ja otepäälaste võimekusse. Otepää on piirkonna keskusena
ennast tõestanud. Siin on juba praegu heal tasemel
vajalikud teenused sh laste- ja haridusasutused,
huvitegevuse taristu, kultuurikeskus, spordihoone, kaubandus, teenindus, arstiabi, politsei, post,
TIK jpt. Otepää roll piirkondliku tõmbekeskusena
ületab maakondlikke piire. Otepää vallavalitsuse
osa piirkonna arengu suunajana peaks veelgi suurenema. Kuidas selle valguses toimetada, on meie
kõigi ühine hool.
Tänan Otepää vallavolikogu 4. koosseisu liikmeid, volikogu komisjonide liikmeid, vallavalitsuse
liikmeid ja töötajaid, allasutusi, koostööpartnereid,
Otepää ettevõtjaid ja vallakodanikke panuse eest
Otepää arengusse aastatel 2009-2013!
Otepää vallavolikogu esimees AIVAR NIGOL

Otepää vallavalitsuses on tööl uus sotsiaaltöö spetsialist
Alates 12. septembrist töötab Otepää vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialistina Margit Metsmägin.
Sotsiaaltöö spetsialisti põhiliseks tööülesandeks
on toimetulekuraskustes inimeste ja puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine.
Margit Metsmägin on lõpetanud Tartu Kommertsgümnaasiumi ja 2010. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse erialal. Ta on töötanud Kambja vallavalitsuses sotsiaalnõunikuna,
Veterinaar- ja toiduametis järelvalveinspektorina
ja mitmetes ettevõtetes müügiassistendina.
Kontaktandmed: Margit Metsmägin, tel. 766
4827, e-post: Margit.Metsmagin@otepaa.ee.
Vastuvõtuajad: T: 9-12, N 13-17.

Otepää Gümnaasiumi
direktor on Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi uueks direktoriks valiti
Külle Viks, kes asub tööle 23. oktoobril 2013.
Külle Viks on töötanud Türi Vallavalitsuses
haridusspetsialistina, viimased aastad täitnud
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ülesandeid. Ta on töötanud ka Luua Metsanduskoolis
õpetaja ning õppesekretärina.
Külle Viks on õppinud Otepää Gümnaasiumis,
keskkooli lõpetas Palamusel. 2005. aastal lõpetas ta Sisekaitseakadeemia haldusjuristi erialal,
2013. aastal Tartu Ülikooli magistrantuuri hariduskorralduse erialal.
MONIKA OTROKOVA

Oodatakse kandidaate
valla Aasta isa nimetusele
Otepää valla Aasta isa aunimetus antakse igal
aastal isadepäeval ühele isale, kelle peres
kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht
ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust.
Avaldused palume saata e-posti aadressil:
riitaaader@gmail.com või tuua Anni Butiiki
kuni 20.10.2013.
Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts
koostöös Otepää vallaga.

Lisakonteinerid jäätmetele
Otepää katlamaja juurde on plaanis paigutada
lisakonteinerid, kuhu kodanikel on võimalus
viia suuuremõõtmelised jäätmed – mööbel,
lauad, toolid, kapid, jne. Täpsem info järgmises Otepää Teatajas.
Täiendav info: Mairo Kangro 766 4810;
5303 3035.

Head Otepää linnaelanikud!

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu
Otepää Vallavalitsus otsustas 18.07.2013.a korraldusega nr 2-4-423 algatada Otepää vallas Kastolatsi külas Teeveere (katastritunnus 63602:001:0761) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Kastolatsi külas Tatra-Otepää-Sangaste riigimaantee
nr 46 ääres. Kinnistu pindala on 17256 m² ja maakasutuse sihtostarve on elamumaa (100% E). Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on kinnistu jagamise ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine ühepereelamute ehitamiseks.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 15.10.2013 kell 16.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 07.10.2013 Otepää valla
veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Toimetuse kolleegium: Merlin Müür,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

mumaa (001;E);
1.3. katastriüksuse (pindala 2261 m²) kohanimeks
Kivitalli, koha-aadressiks Kivitalli, Nüpli küla,
Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – 10%
ärimaa (002;Ä) ja 90% elamumaa (001;E).
Anti Toomas Appole (Appo) nõusolek vee erikasutamiseks kinnistul Otijärve (kinnistusraamatu
registriosa 2105740, katastritunnus 63602:002:0622)
osaliselt paikneva Juhani lombi põhja tahkete ainete
uputamiseks (liiva paigaldamiseks).
Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 eurot.
Eraldati kultuurieelarve reservist 50 eurot
andeka Otepää noore toetamiseks. Määrati andeka
noore toetus Otepää Gümnaasiumi õpilasele Madli
Lehesele (Lehes) summas 50 eurot ENLS üle-eestilise neidude koori „Leelo“ koosseisus 17.09.2013
– 23.09.2013. a Rootsi Kuningriigis ateljee-kontsertreisil osalemise toetamiseks.
Määrati ühekordne toetus summas 32 eurot.
Kinnitati Otepää valla 2014. aasta eelarve koostamise ajakava ja tingimused.
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist
Pühajärve Raamatukogule 100. aastapäeva puhul
200 eurot.
Anti MTÜ Klubi Tartu Maraton (registrikood: 80038037, asukoht: Laulupeo pst 25, 51007
Tartu) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 15.09.2013. a avalik üritus SEB 16. Tartu
Rattamaraton.

MONIKA OTROKOVA

DETAILPLANEERINGUD

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

AMETLIK INFO

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk
veab alates 5. oktoobrist ära koristatud lehed.
Palume koguda prügikottidesse AINULT puulehed. Palume kotid puulehtedega asetada
oma maja värava taha.
Täiendav info: Harry Oona 5373 0644

SÜNNID
Janne-Mirell Priidik
Evert Lepik

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.

13. septembril
16. septembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. oktoobril.

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

OTEPÄÄ

27. september 2013

3

www.otepaa.ee

Õpilasliinid
2013/2014

Õpilasliin nr 1
Kannistiku
07.28
Sõjatamme
07.30
Aedlinn
07.32
Otepää Güm. (Hariduse tn.)07.34
Otepää bussijaam
07.36
Aedlinn
07.38
Pühajärve kool
07.45
Ilmjärve
07.54
Kalevi
07.56
Joosti tee
08.00
Tõutsi
08.02
Krupi
08.04
Kikka
08.06
Inni tee
08.11
Pühajärve kool
08.16

Õpilasliin nr 2
Männiku
Puuraku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa
Otepää Gümnaasium
Vidrike mõis
Nõude
Kassiratta
Luiga tee
Turu tee
Pühajärve kool

07.20
07.21
07.24
07.26
07.28
07.30
07.35
07.40
07.44
07.50
08.00
08.05
08.08
08.12
08.13
08.16

Otepää Gümnaasium
Aedlinn
Sõjatamme
Pühajärve kool
Turu tee
Luiga tee
Kassiratta
Nõude
Vidrike mõis
Otepää Gümnaasium
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Käpa
Kastolatsi
Majasoo
Otepää Gümnaasium
Juusa
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa

15.15
15.19
15.21
15.30
15.33
15.34
15.37
15.39
15.45
16.00
16.05
16.07
16.09
16.14
16.18
16.20
16.25
16.30
16.32
16.33
16.36
16.38
16.40
16.43
16.46
16.51
16.54

O

tepää vallas on
rajatud kaks uut
mänguväljakut,
millest üks asub Sihva
külas Pühajärve Põhikooli lähedal (pildil) ning
teine Otepää külas Keskuse tänaval.
Otepää
vallavanem
Merlin Müür ütles, et
Sihva küla elanikud valisid
ise koha, kuhu mänguväljak rajada. „Keskuse tänaval olev mänguväljak aga oli juba väga amortiseerunud ning seda tuli uuendada,“ sõnas vallavanem.
Sihva külas asuval mänguväljakul saavad lapsed lustida kiigel ja
mängulinnakus, Keskuse tänava mänguväljakul saab kasutada kiike,
mängulinnakut, liivakasti ja vedrukiike.
Kahe mänguväljaku maksumuseks kujunes 12 500 eurot, millest Otepää
vald tasus 2500 eurot, ülejäänud raha eraldati riigipoolse toetusena.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Kultuurikeskuses
käivad remonditööd

Õpilasliin nr 5
Otepää Gümnaasium
Pedajamäe
Kirikuküla
Andrese talu
Kannistiku
Pühajärve kool
Ilmjärve
Kalevi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Kikka
15.51
Inni tee
Pühajärve kool
Aedlinn
Otepää Muusikakool
Otepää Bussijaam
Kannistiku

15.10
15.15
15.17
15.21
15.23
15.30
15.39
15.41
15.45
15.47
15.49

07.47
07.49
07.54
07.56
08.06
08.12
08.13
08.14
08.18

Pühajärve kool
Kääriku
Mäe talutee
Harimäe rist
Pühajärve kool
Äidu
Mägestiku tee
Arula
Mõtsniku

KULTUURIÜRITUSED
14. oktoobril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis
Vana Baskini Teater „Nädal aega kolmekesi“.
Osades: Merilin Kirbits, Anti Kobin, Taavi Tõnisson.
Pilet 10/12 €. Sooduspilet kehtib (üli)õpilastele ja pensionäridele. Piletid
müügil kultuurikeskuses E-K 8.00-12.00 ja Turismiinfokeskuses.

Seoses Otepää Kultuurikeskuse remondiga
toimub Vana Baskini Teatri etendus

“Nädal aega kolmekesi”
Otepää Gümnaasiumi saalis.

SPORDIÜRITUSED
28. septembril kell 10.00 Otepää valla lahtised MV kergejõustikus, Tehvandi staadion, Toomas Halliste 5662 1859
29. septembril kell 10.00 Otepää Matkade hooaja lõpetamine,
Otepää Spordihoone, Helle Tallo tel. 5661 4884, Martin Teder tel.
5624 2785

6. oktoobril kell 15.00 FC Otepää vs Valga FC Warrior,
Tehvandi staadion
13. oktoobril kell 12.00 Künkajooks 2013 - Otepää valla lahtised
MV jooksukrossis, Tehvandi hüppetorni juures, Martin Teder
tel. 5624 2785

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2013.
aasta juunis välja Otepää Kultuurikeskuse remonditöödeks riigihanke. Selle võitis Hansa Ehitus Eesti
AS. Hetkel on kultuurikeskuses
käimas remonditööd.
Tööde käigus paigaldatakse kultuurikeskusele uus katus. Ehitustööde teostaja on teada andnud,
et katuse rekonstrueerimise töödel
avastati saali lae kohal laetalades
avariiline olukord. Sellest tulenevalt
on kultuurikeskuse saali kasutamine ja saali minek rangelt keelatud.
Kasutada ei saa ka ülemise korruse

15.55
16.00
16.06
16.09
16.11
16.15

ruume.
Kultuurikeskusesse planeeritud
üritused viiakse üle teistesse toimumispaikadesse. Infot remonditööde
kulgemise ja ürituste toimumise
kohta saab jälgida Otepää Teatajast
või Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee.
Eelhääletamine ja valimispäeval
hääletamine toimub tavapäraselt
Otepää Kultuurikeskuses, sissepääsufuajees.
Remondi lõpptähtaeg on 12. detsember 2013. a.
MONIKA OTROKOVA

Otepäälased olid
hüppemägedel edukad

Õpilasliin nr 6

Õpilasliin nr 3
Mõtsniku
Arula
Mägestiku tee
Äidu
Pühajärve kool
Harimäe rist
Mäe talutee
Kääriku
Pühajärve kool

Otepää lapsed saavad lustida
uutel mänguväljakutel

Õpilasliin nr 4

15.30
15.35
15.36
15.37
15.43
15.53
15.55
15.59
16.01

Otepää Spordiklubi orienteerujate
medalid Eesti meistrivõistlustelt
Suve lõpus toimusid selle suve viimased
Eesti meistrivõistlused mitmel orienteerumisjooksu alal.
Kolm medalit võitis Otepää Spordiklubi
esindaja Andres Saal (pildil) noormeeste
M18 vanuseklassis. Ta oli teine tavarajal ja
sprindis ning kolmas pikal rajal. Seejuures
jäi Otepääl peetud sprindis kuldmedalist
puudu vaid 10 sekundit.
Kaks medalit võitis veteranide N60 klassis
Otepää klubi võistleja Liivi Parik, olles teine
pikal rajal ja kolmas sprindis.
Edukas esinemine meistrivõistlustel tagas
Andres Saalile koha Eesti noortekoondises Euroopa noorte meistrivõistlustele, mis toimuvad 24.-27. oktoobrini Portugalis Foz do
Arelhos. Enne seda võistleb ta aga 5.-6. oktoobril Balti juunioride
karikavõistlustel Soomes Helsingi lähedasel kaljumaastikul. Seal
tulevad starti Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Soome noored orienteerujad.
OT

Otepää MV kergejõustikus
T ja P E (2004 ja hiljem sünd.) alates kella 10.00 60m, pall,
kaugus.
T ja P D (2002- 2003) alates kella 11.00 60m, pall, kaugus.
T ja P C (2000-2001) alates kella 12.00 60m, pall, kaugus.
T ja P B (1998- 1999) alates kella 13.00 100m, pall, kaugus.
N ja M (1997 ja varem sünd.) alates 13.20 100m, kuul, oda,
kaugus.
Võistlusele registreerimine e-maili teel halliste@msn.com (27.
sept. õhtuni) või kohapeal enne oma vanuseklassi alade algust.

September ja oktoober on suusahüppajatel ja kahevõistlejatel suvisest ettevalmistusest kokkuvõtete
tegemise aeg. Jagatakse välja kõigi
vanuseklasside Eesti suviste meistrivõistluste medalid. Peab tõdema, et
suusahüpped on ainus taliala, millel
suvel talvega võrreldes sisuline vahe
puudub. Erinevus on õhutemperatuuris, kuid mäel on sisu sama.
14. septembril toimusid Tehvandil
Eesti täiskasvanute meistrivõistlused.
Pärast kevadist vigastuspausi esines
väga hästi kahevõistleja Karl-August
Tiirmaa, kes hüppemäel saavutas neljanda koha ja oma põhialal tuli talihooaja Eesti edukaima kahevõistleja
Kail Piho ees pronksmedalile.
21. septembril toimusid võistlused
Tallinnas Mustamäe hüppetrampliinil. Osales ka külalisi Soomest ja
Lätist. Otepäälastel läks väga hästi!
Võisteldi kuues vanuseklassis nii
suusahüpetes kui ka kahevõistluses.
Kahekordseteks Eesti meistriteks
tulid Kevin Klopets, Markus Alter ja
Artti Aigro. Suusa-hüpetes saavuta-

Info tel: 5125893, e-post: tanel@ojaste.ee
www.karupesateam.ee

Täiskasvanute treeningrühm alustab!
Kergejõustikutreener Toomas Halliste kutsub kõiki spordihuvilisi rühmatreeningutele. Esimesed treeningud toimuvad
väljas (TM rajal), edaspidi treenime Otepää gümnaasiumi
peeglisaalis. Treeningu aeg: esmaspäev kell 18-19.
Kogunemine: Tehvandi staadioni kohviku ees.
Hind: 12 eur kuu (3 eur/ trenn).
Info: Toomas Halliste, 56621859, halliste@msn.com

30. septembril algusega 18.00 toimub
Otepää Muusikakooli saalis

avalik õpilaskontsert.

Kuula!
Rahvusvahelisel muusikapäeval,
1. oktoobril kell 16.00 Otepää Muusikakoolis.

Vasakult: Markkus Alter, Kevin
Klopets ja Artti Aigro.
sid esikoha veel Andero Kapp kõige
nooremas ja Mihkel Oja meeste
klassis.
19.-20. oktoobril on ees veel üks
sügisene mõõduvõtmine. Tehvandil
toimuvad Eesti meeskondlikud ning
M-18 ja M-20 meistrivõistlused.
Treener SILVER ELJAND

Otepää valla esindus osales Narvas
sügispealinna tiitli üleandmisel
22. septembril 2013 algas sügis. Traditsiooniliselt külastas talvepealinna
esindus Narvat ja osales sügispealinna tiitli üleandmisel. Selle tiitli ja
tunnistuse andis Narvale Tallinna
linnapea Edgar Savisaar.
Narvalasi tervitas Otepää poolt
vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Tiitli üleandmisel osales ka kevadpealinna Türi esindus.
Narvalased tervitasid sügise
algust Geneva Keskuses Narva
Linna Sümfooniaorkestri kontserdiga, esines Kuninganna Elizaveta

Otepää suusaklubi Karupesa Team
ootab treeningutele
noori suusatamishuvilisi
vanuses 6-12 aastat.
Treeningud toimuvad 3-4 korda nädalas Tehvandil!

rahvusvahelise konkurssi laureaat
Brüsselis Artjom Šiškov viiulil, dirigeeris Anatoli Štšura.
Narva kannab Sügispealinna tiitlit
kuni 21. detsembrini, mil algab talv
ja Otepää saab talvepealinnaks.
Esimest korda oli Narva linn
Eesti sügispealinnaks 1999. aastal,
pärast seda möödus 10 aastat ning
alates 2009. aastast kannab Narva
linn järjepidevalt igal sügisel Eesti
sügispealinna tiitlit.
MONIKA OTROKOVA

Kõik huvilised on oodatud osa saama Heino Elleri nimelise
Tartu muusikakooli õpilaste kontserdist!
Võta see aeg ja kuula!
www.muusikapäev.ee
Otepää Gümnaasiumi

ettevalmistusrühm kooliks (EELKOOL)
alustab 2. oktoobril kell 14.00,
ruum 202 (algklasside majas).
Eelkooli õpetaja Tiie Jaaniste.
Pühajärve põhikooli juures

alustab EELKOOL 8. oktoobril.
Ootame lapsevanemaid koosolekule
2. oktoobril kell 18.00 koolimajja. Õpetaja Aili Mägi.

Reedel, 27. septembril kell 11.00
avatakse
Pühajärve Põhikoolis lasteaia uued rühmaruumid koolimajas.

EELK Otepää Maarja koguduse
segakoor alustab uut hooaega
Esimene kokkusaamine pühapäeval, 29. septembril kell 9.30
Otepää kirikumõisa I korruse prooviruumis (küljeuksest sisse, esimene tuba paremat kätt).
Teretulnud on kõik vanad ja uued lauljad!
Lisaino tel 52 21 955 (Ingrid).
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

27. september 2013

www.palupera.ee

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
12. septembril:
Moodustati 20. oktoobril 2013 toimuva Palupera vallavolikogu valimise korraldamiseks kaks valimisjaoskonda järgnevalt: nr 1 Hellenurme kultuurimajas: komisjoni esimees Toomas Kikas, liikmed Asta Jõesaar, Kaido
Pihelgas, Merike Terve, Agnes Veemees, Helju Voolaid
ja Maire Voolaid; nr 2 Nõuni kultuurimajas: komisjoni
esimees Aili Keldo, liikmed Maria Lall, Arno Maranik,
Külliki Reim, Hilja Tamm ja Vaike Viks.
Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaalomandisse tootmismaa sihtotstarbega 140 m² suurune
maa-ala Nõuni külas, nimetusega Koolioru puurkaev.
Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaalomandisse tootmismaa sihtotstarbega 155 m² suurune
maa-ala Nõuni külas, nimetusega Kullipesa puurkaev.
Nimetati Eesti Maarahva VI kongressile Palupera valla
esindajaks vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas.
Kehtestati Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise
kord Palupera vallas.

Palupera Vallavalitsuse istungil
12. septembril korraldati:
Väljastati projekteerimistingimused OÜ PaluperaAgrole Palupera külas Palupera kopli kinnistule
puhkemaja-büroohoone projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi
OÜ-le Räbi külas Raiga F 1 nõuetekohasuse
projekteerimiseks.
Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot.
Otsustati tasuda H-L.M. hooldusteenuse eest
MTÜ Sangaste Asundused kohamaksetest igakuiselt
pensionist puudujäävast summas osa 35,46 eurot.
Nimetati Palupera vallavalitsuse esindajaks MTÜ
Hellenurme Mõis eralasteaia nõukogusse 2013/2014
õppeaastaks vallavanem Terje Korss.
20. septembril korraldati:
Kinnitati Väike-Päiva kinnistu avaliku kirjaliku
enampakkumise läbiviimiseks moodustatud
komisjoni protokoll ja tulemus – enampakkumise
võitja pakkumus maksumusega 4005 eurot jääb
kinnistu lõplikuks müügihinnaks. Otsustati
võõrandada kinnistu enampakkumise võitjale – M.Ple. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja
riigilõivu tasub ostja.
Väljastati kirjalik nõusolek J.J-le Hellenurme
külas Lehtse kinnistule elamust tuleva reovee
puhastussüsteemi ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba M.R-le Lutike külas Rippina
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Määrati ühele lapsevanemale lapse 1.aastaseks
saamisel toetust summas 100 eurot ja kolmele 90.a. ja
vanemale eakale sünnipäevatoetust a´20 eurot.
Määrati septembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10
isikule kogusummas 245,38 eurot.
Määrati septembrikuul hooldajatoetust 20 isikule
kogusummas 368,12 eurot.
Määrati septembrikuul toimetulekutoetust 3 perele
kogusummas 310,57 eurot.
Anti kolmeteistkümnele perele vajaduspõhist
peretoetust kogumahus 230,16 eurot.

Palupera kooli õpilased
istusid „Reipalt koolipinki“
13. septembril toimus meie koolis traditsiooniline
sügismatk „Reipalt koolipinki“. Tänavu rahastas
meie ettevõtmist Valgamaa Spordiliit, et propageerida liikumisharjumust.
Sõitsime Lutsu turismitallu, kus meile korraldati
orienteerumisvõistlus. Oleme selles toredas Arula
küla talus ka varem orienteerumisüritustel käinud
ja alati on seal lastele väga meeldinud. Ka sel
korral oli kogu võistlus pererahva poolt väga hästi
korraldatud. Eelnev juhendamine oli piisav, kõik
lapsed oskasid kaardi lugeda ja leidsid üles vajaliku
arvu kontrollpunkte ning finišeerisid õigeaegselt.
Kiiremad ja tublimad raja läbijad olid noorematest õpilastest Caroliis ja Kelli 5. klassist ning
vanematest Dajana, Kerli ja Aigeli 9. klassist.
Suur tänu Kalev Lõhmusele, kes meile Valgamaa
Spordiliidu rahastuse edastas, samuti täname onu
Vollit ehk Voldemar Tasa Lutsu talust, kes vahva
võistlusraja tegi.
Palupera põhikooli huvijuht REET ALLAK

Palupera vald liigub kindlal
arengukursil

M

eie kiirustaval ajal on taas üks valimisperiood seljataga. Meil koos Palupera valla
elanikega on põhjust rõõmustamiseks küll.
Nendel kogu Eestile rasketel, majanduslangusele
järgnenud aastatel on jäädud püsima. Enamgi veel.
Läbimõeldud rahakasutusega on vald vabanenud
võlgadest.
Kokkuhoiupoliitika, kõigi võimalike rahastusprojektidest taotlemise, valla ametnike ning kodanike entusiasmile toetuvalt, on nelja aastaga tehtud
mitmeid uusi ning korrastatud remonti vajavaid
objekte. Nõuni kultuurimaja sai uue küttesüsteemi,
valmis noortetuba. Rekonstrueeriti Kaasiku reoveepumpla. Uuendati 1.2 km kanalisatsioonitorustikku koos jaotus- ning harukaevudega. Nõuni järve
äärde valmis ujumiskoht. Toetati Nõuni Purjeklubi
algatatud tegevusi ning rajatiste loomist. Palupera
Põhikooli kõrvalhooned said uue fassadi ja katuse.
Kooli staadionile valmis multifunktsionaalne pallimänguväljak ehk miniarena. Rajati Palu puhkekoht Miti külas. Rajati Hellenurme paisjärve äärne
puhkeala. Valmis Hellenurme külas valgustatud
kergliiklustee. Korrastati Lustimäe puhkeala ja
Hellenurme mõisapark.
Hea on vaadata omavalitsustele antud haldussuutlikkuse hinnanguid. Hinnang Palupera vallavalitsusele on aasta-aastalt aina paranenud. Oleme
Valgamaal väikestest valdadest juhtpositsioonil.
Suurt rõõmu võime tunda oma kodusest Palupera koolist, kus õppetase on aina tõusuteel. Põhikooli lõpetanud on jätkanud haridusteed kõrgete
nõudmistega gümnaasiumides. Kool nimetati parimaks teadust populariseerivaks põhikooliks. Koolihoone on kümnekonna aastaga täielikult renoveeritud ja õpilaste arvukus stabiilne. Toimib hästi mitmekülgne ringide töö ja arendavad huvitegevused.
Sport on koolis ja erinevates valla külades populaarne. Traditsioonilisi spordiüritusi on paarikümne
ringis. Meil on aktiivsed noored ning toimiv noortevolikogu.
Kultuurielu on ka märkimisväärne. Viimaste
aastatel on laulu-, tantsu- ning näiteringide tegevus
tubli sammuga edasi läinud, pakkudes tegemise
rõõmu endale ja kaunist meelelahutust teistele.
Tänan kõikki, kes vallavalitsuse ja volikogu
tegemistele head koostööd pakkunud meie elu ja
ümbruse kaunimaks muutmisel.
Tähtis seegi, et möödunud aastal andis Vaba-

riigi president Palupera vallale kõrge tunnustuse
– „Kaunis omavalitsus 2012“.
Juba viis valimisperioodi töötanud vallavanem
Terje Korss on oma meeskonnaga mõelnud pidevalt
tulevikule. Valminud on arengut suunavad dokumendid: valla üldplaneering, arengukava 2012-2025,
terviseprofiil 2010-2015, põhikooli arengukava 20132017, noorsootöö arengukava 2012-2020. Kapis
ootab eelseisva Euroopa Liidu rahastusperioodi üle
kümne valmis projekti konkreetseteks tegevusteks.
Meie praegune võlavaba seis loob head eeldused
arendusteks, sest vallal on omaosaluse tasumiseks
tingimused loodud.
Praegu Eestis juba pikka aega plaanitav haldusreform võiks küll veel viibida või meist mõõda
minna. Kogemused viimase neljateistküme aastaga
tõestavad, et ise omas vallas toimetades on kergem
kohalikke vajadusi mõista, elu säilitada, keskkonda parandada, töökohti luua, investeeringuid teha.
Selle aja jooksul meie vallas objektidele mahutusi tehtud ca 160 miljonit krooni. Oleks Palupera
vald mõne teise, suure omavalitsuse koosseisus
oleks meie külad nendest summadest kindlasti ilma
jäänud. Meie pooldame kindlasti oma valla säilitamist praegusel kujul.
Arenguruumi palju ja tegevust lähiaastateks
kuhjaga. Rahul ei saa olla töökohtade hulga ja
vähese ettevõtlusega. Külade elujõu säilitamiseks
ning inimeste heaolu kasvuks oleks tarvis juurde
ettevõtlikke inimesi ja kõikide poolehoidu algatuste
realiseerimisel. Selleks peab jätkuvalt investeerima
ettevõtluskeskkonna parendamiseks. Toetama elamuehitust, rajama trasse, teid, kergliiklusteid.
Tulevastelt valimistelt ootan eelkõige aktiivset
osavõttu valimistest. Oleme ikka tulnud valijale lähemale. Vähestena Valgamaa väikevaldadest on meil
kaks valimisjaoskonda. Ootan, et valituks osutuvad
koostööaldid isiksused, kes mõtlevad valla, kõigi vallakodanike, mitte vaid iseenda huvidele. Vaid oma
väikesearvulise vallarahva mõtteid ja jõudu ühes
suunas liites oleme edukad jätkuvalt.
Palju on alustatut pooleli mis vajab tegemist-lõpetamist parimal võimaliku moel.
Ikka Palupera valla hea käekäigu eest!
VAMBOLA SIPELGAS
Vallavolikogu esimees 1999-2013

Sünnipäevapidu 80 aastases Palupera mõisakoolis
Kevadehakul sündis idee kirjutada ja lavalaudadele
tuua päris „oma kooli“ näidend. Kuna oli tulemas
ka koolile tähtis aastapäev – 80 aastat kooli mõisas
ning näiteringil tahtmine osaleda Eesti Mõisakoolide teatrifestivalil, siis oli meil vaja näidendit.
Appi tuli Kerli Adov, kes kirjutas huvitava näidendi
,,Ajaränne Paluperas’’, kus fantastilises võtmes põimuvad tänapäev ajalooga, ärimaailm mõisaajaga
jne.
Peale selle toimus veel noore näitleja koolitus,
kuhu tuli palju noori, kes kõik tahtsid näitlemise
kohta midagi uut teada saada. Näitlesime, laulsime, tantsisime ning täitsime erinevaid ülesandeid.
Vahepeal tegime väikese söögipausi, kus kõik said
maitsta suurepärast pitsat ning siis naasesime tagasi
näitlemise juurde. Sellele järgnes filmiõhtu, kes jäid
ööseks, kes mitte, aga lõbus ja tore oli meil kõigil!
Ja 17. septembril, päeval, mil möödus 80 aastat
kooli kolimisest mõisahoonesse, toimuski esietendus. Koolipere sai osa katkendist vastvalmivast näidendist. Loomulikult sünnipäevalaul, tort, beseed
põske pistmiseks (magusat pole ühelegi lapsele
liiast), Rootsi rahva maiuspala banaanisplit jäätise

Tänupreemia maaelu
eestvedajale on tunnustus meie Ailile, kui
oma valdkonna parimale. See innustab
ka kõiki teisi eeskuju
võtma. Aili on andnud
panuse maaelu edendamisse ning oma
igapäeva tegemistega
seisnud selle eest, et
elu maal oleks võimalik. Maaelu on väärtus,
mida tuleb ühiselt hoida!
Õnnitlused koduvalla kogukonna poolt Aili
Keldole!
Palupera Vallavalitsus

Palupera noortele
Hellenurme Noortekeskuses on käimas showtantsu (hip-hop) tantsutunnid.
Oodatud on nii poisid kui ka tüdrukud.
Selga panna mugavad riided ja jalanõud.

Treeningkava on järgmine:
27. september kell 17.00,
2. oktoober kell 19.00,
4. oktoober kell 17.00,
9. oktoober kell 19.00,
11. oktoober kell 17.00,
16. oktoober kell 19.00,
18. oktoober kell 17.00,
23. oktoober kell 19.00.

Lisainfo: Triinu Rannala, triinu.rannala@gmail.
com.
Toetajaks on Euroopa Liidu Leader, Valgamaa
Partnerluskogu ja Palupera vald.

Palupera Põhikool ostab
toidukartulit
Palupera põhikool ootab vähempakkumust
toidukartuli ostuks alanud õppeaasta lõpuni.
Kartulikogus nädalas 100 kg (lepitakse kokku
reedel järgmiseks nädalaks). Kartul tuua kooli
esmaspäeval kell 8.00.
Pakkumused (1 kg hind, käibemaksuta ja
käibemaksuga) saata Palupera põhikooli hiljemalt 30.09.2013 kell 14.00, kinnises ümbrikus,
märgusõnaga „Kartul“ direktori või majandusjuhataja nimele.

Oled oodatud

reedel, 27. septembril
Nõuni kultuurimajja.
ning moosiga – kõik see tekitas vahva sünnipäevatunde. Lastele jagus veel kingiks kommikarpe, nii et
magusaisu sai 100% täidetud.
Aitäh meie sõpradele Rootsist, Hans Berg ning
Göran Wedin ning projekti „Noortepärase ja ajaloolise mõisanäidendi lavalaudele toomine“ rahastanud Kultuurkapitalile ja Palupera vallale!
TRIIN TIIMANN, MARIKA VIKS
Palupera kooli näitering

Hambakontrollis käige vähemalt kaks korda aastas,
soovitas Palupera Põhikooli õpilastele ja töötajatele kohtumisel dr. Marju Luht.
Suuhügienist Marju Luht rääkis 1.-5. klassi õpilastele hammaste hoiust, harjutati koos õigeid hammaste pesemisvõtteid ning vaadati pilte kurvast
tulevikust suus, kui suu ja hammaste puhastusele ei
pöörata piisavalt tähelepanu.
Täiskasvanutele mõeldud loengus käsitles doktor
hamba- ja igemehaiguste põhjuseid ja haigustest
hoidumiste võimalusi. Tähtsaimaks tuleb pidada
toitumisharjumuste muutust, seejärel suuõõne
korrashoidu. Doktor rõhutas, et efektiivsem ravi on
bakterite näljutamine. Selleks tuleb jälgida toidukordade arvu päevas, samas tuleb pidada meeles,
et ka tass kohvi või teed on omaette toidukord bak-

Maarahva VI kongress
andis tänupreemia Aili
Keldole Palupera vallast

teritele.
Väga vajalik on tähelepanu pööramine hooldusvahenditele, jälgida tuleb hambapastade koostist ja
hambaharja kvaliteeti, sest hambaemail ei taastu.
Hambapesul tuleb jälgida sedagi, et pestud saaks
ikka kogu hammas. Hambapasta valikul tuleks
arvestada ka piirkonna eripäraga, mis seisneb meie
kandi vee väheses floorisisalduses.
Oli õpetlik ja kaasahaarav vestlus, mis käsitles
hambasõbralikku toitumist ja suuhügieeni võtteid.
Suur tänu koolituse eest ja õnnitlused suuhügienist dr. Marju Luhale suuhügienistide koolituste
100. aastapäeva puhul!
Palupera põhikooli õpetaja ARVET SILK

Kell 19.30 on vestlusringis Ivo Lani – räägime
elust, raamatutest...
Kell 21 VIDEO-RETRODISKO: mõnusat muusikat helis ja pildis.

Nõuni kultuurimaja
ringid ootavad
Suvi on asendunud märkamatult sügisega,
kohe-kohe saavad kartulid salve, moosid purkidesse ja sahvrisse ning sul on rohkem aega.
Ootame nii „vanu tegijaid“ kui ka uusi liikmeid
Nõuni kultuurimajas tegutsevatesse ringidesse:
* esmaspäev kell 19 aeroobika;
* kolmapäev kell 17 tantsurühm Pääsusilmad;
* neljapäeval kell 10.30 naisansambel „Lõbusad lesed“;
kell 18 lasteansambel;
kell 19 linetantsurühm „Oikuimaru“.
Samuti kutsume laulusõpru ühinema Palupera valla naiskoori toreda seltskonnaga
kolmapäeviti kell 19 Hellenurmes.
Pole oluline, kus vallas sa elad, vaid kus
laulmas käid.
Info: Marika 53465648

27. september 2013

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Nelja aastaga tehtust Puka vallas

O

len Puka vallavolikogu esimees olnud alates
selle aasta suvest, enne seda olin aseesimees. Vaadates tagasi nendele neljale aastale, näeme seal palju positiivset, aga samas ka negatiivset.
Positiivne on, et oleme leidnud võimalusi toetada
projekte Pukas, Aakres ja Kuigatsis. Puka rahvamaja ümbruse karjamaast on saanud hoolitsetud
park koos lillepeenarde ja hekkidega. Koolimaja võsastunud pargi ja lagunenud kuuride asemel
on nüüd abihoone koos väliklassiga, rulapark ning
korrastatud pargiala koos lehtlaga. Teadmiseks,
et parki on igaühel võimalik istutada omanimeline puu. Vana koolimaja on saanud uue kivikatuse
koos vihmaveesüsteemidega. Koolimajas on kõigile
soovijatele avatud jõusaal uue sisustusega, jooksuradadega ja aeroobikasaal. Võimalik on kasutada
uusi pesu- ja riietusruume. Samuti sai Puka Keskkool kaasaegse arvutiklassi. Sellesse perioodi jääb
veel PAMSi majja siitilmast lahkunute hoidmiseks
mõeldud külmkambri ehitamine.
Aakre kandi rahvas on oma kultuuritemplile
saanud erinevatest toetusfondidest pärit rahaga
uue katuse, uksed ja aknad. Praegu käib hoones
saalide remont. Valmides on võimalik suurt saali
kasutada ka spordisaalina. Aakre lasteaed-algkoo-

lis on osaliselt remonditud elektrisüsteeme.
Kuigatsi kandi rahvast rõõmustab järveäärne
puhkeala koos lõkke- ja kiigeplatsiga ning ujumiskohaga. Külamaja on aga tundmatuseni muutunud. Endine räämas hoone on saanud uue kuue ja
sisemuse. Saali remont lõpeb detsembris.
Puka ja Aakre on saanud uued mänguväljakud.
Vooremäe puhkeala kujundamine on veel pooleli.
Jõudumööda on uuendatud vee- ja kanalisatsioonitrasse, puurkaevpumplaid koos veepuhastusseadmetega. Oktoobris valmib Puka turuplats
ja loodame, et nii ostjad kui ka kauplejad leiavad
selle koha kiiresti üles.
egatiivselt poolelt mõjus Pukale halvasti AS Valga Gomab Mööbel Puka tsehhi
sulgemine. Mööblivabriku piirkonna elanikud said oma joogivee erafirma puurkaevust.
Nüüd tuleb lahendada veeprobleem. Nagu kõikjal maapiirkondades kimbutab ka meie valda rahvaarvu vähenemine, töökohtade vähesus ja nigelad
palgad. Iga aastaga on järjest raskem kokku panna
valla eelarvet.
Eeloleval perioodil tuleb tegelda haridussüsteemi jätkusuutlikkusega, luua roheline tee ettevõtluse arenemiseks ja uute ettevõtete loomiseks,
pidurdada inimeste maalt äraminekut. Kindlasti
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Ootame Puka Keskkooli
juubeliüritustele

tuleb tegelda haldusreformiga ja teha otsused,
kas oleme suutelised ise edasi minema. Oleme
KIKile esitanud taotluse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks, mööblivabriku piirkonnale uue puurkaevu ja veepuhastusseadmete
ehitamiseks. Loodame, et projekt saab rahastuse
ja ehitustööd käivituvad järgmisel aastal. Vajalik
on ka Puka koolimaja soojustamine ning Puka ja
Aakre lasteaedade remont.
Võib öelda, et tehtud on päris palju ja tegemata on samuti palju. Väga tähtis on projektide
kirjutamise oskus ja me täname neid inimesi, kes
sellega tegelevad.
Praeguses volikogus on tegelikult kaks erinevate vaadetega jõudu. Sellises õhkkonnas tööd
teha on raske olnud kindlasti mõlemale poolele.
Lõppkokkuvõttes oleme siiski hakkama saanud
ja kõik tegemised on tehtud. Tänan volikogu
koostöö eest!
Eelolevatelt valimistelt loodan, et valimisaktiivsus on kõrge. Sest kes siis veel, kui mitte rahvas
ise, peab tegema otsuse ja valima omale sobilikud
esindajad.
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saanud lahenduse projektidest saadud vahenditega. Komsi külas paigaldati KIKi vahenditega
pumbamajja uued puhastusseadmed. Puka alevikus rekonstrueeriti Ääre tänava pumbamaja täies
mahus ning paigaldati uued veepuhastusseadmed
ja rekonstrueeriti veetrassi. Praegu on suur osa
Ääre tänava veetrassidest viidud plastiktorusse.
Koostöös mittetulundussektoriga on alustatud
Pukka kauaihaldatud turuplatsi loomisega.
Kõiki neid tehtud tegevusi kokku võttes peab
tunnistama, et on suudetud paljudele probleemidele leida lahendused, ning inimesed, kes on selle
nimel pingutanud, väärivad tunnustamist.
Kindlasti on jäänud mitmeid tõsiseid probleeme, mis vajavad lahendamist. Kõige pakilisem
probleem on Tööstuse tänava piirkonnas elavate
elanike varustamine joogiveega. Esitasime KIKi
projekti, millega loodame saada vahendeid uue
puurkaevu ehitamiseks. Samas peame ka läbirääkimisi AS Valga Gomab Mööbel juhtkonnaga
olemasoleva puurkaevu kasutamise üle. Ühel või
teisel moel peab see lahenduse saama, inimeste
joogiveega varustamine ei tohi katkeda.
Viimasel ajal on ajakirjanduses korduvalt räägitud Puka vallaga seonduvast haldusreformist.
Selgitasime, et praegu ei ole riigi poolt haldusreformi küsimustes vastu võetud otsuseid ning seepärast on ennatlik väita, et haldusreform sundkorras läbi viiakse. Samas selgitasime sedagi, et Puka
vald saab ise valida, kas ja milliste omavalitsustega
ta soovib liituda või ei soovi üldse liituda. Mistahes vallaga liitumisel tuleb enne küsida mõlemate valdade elanike arvamust. Sundkorras haldusreformi mõte ei ole saanud valitsuse ja poliitiliste
jõudude toetust.
Maavanem Margus Lepik tutvustas regionaalministri poolt käivitatud tõmbekeskuste määramise mõtet ja rääkis ja maakonnas toimuvatest
valdade liitumistega seonduvatest liikumistest
ning mõtetest.
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ärast vallavanema ja maavanema sõnavõtte mindi üle küsimustele ja nendele vastamisele.
• Pukas, Kuigatsis ja Aakres küsiti Puka Keskkooli tuleviku kohta. Selgitasime, et suures osas
määravad kooli tuleviku lapsed ja lapsevanemad
ise. Koos leidsime, et praegu hinnatakse kooli õppetaset heaks, kuid siiski minnakse linnadesse edasi
õppima. Sama probleem on ka suuremates keskustes. Selles olukorras peame endale aru andma, mida
me tegelikult soovime. Kui tahame keskkooli säilitada, peavad lapsed oma koolis õppima.
• Tunti muret, et mõnedes klassides ei toimi
kraanid. Kooli direktor selgitas, et probleemi tekitab
nõukogudeaegne torustik, sellega tegeldakse.
• Tunti huvi Vooremäel paadi vettelaskmise
võimaluse kohta. See oli kavandatud randumissilla
projektis, kuid tuli ära jätta, sest Keskkonnaamet
nõudis täiendavalt keskkonnamõjude hindamist.
Selleks puudus aga hetkel raha. Paadi vettelaskmise
võimalus lahendatakse tulevikus.
• Bussid käivad Valga-Tartu maanteel, kuid küladesse sisse ei pööra, Aakrest Valga suunas ei saa
sõita, Tartu poole aga küll. Pöördume maavalitsuse
poole konkreetsele olukordade lahendamiseks.
• Küsiti Aakre vee- ja kanalisatsioonisüsteemi-

19. oktoobril

KOOLI KOKKUTULEK

245 aastat hariduselu algusest Pukas
15.00
Koolimaja uksed on avatud, algab registreerimine. Avatud on klassiruumid ja näitused
15.30
Väljasõit Puka kalmistule
16.30
Pink kauaaegsetele koolijuhtidele ja õpetajatele
17.00
Kontsertaktus
18.30-19.30
Ühisfotod
19.30-24.00
Lendude koosviibimine kooli
võimlas ansambli saatel.
Osalustasu 15 eurot (pensionärid 10 eurot) kanda
15. oktoobriks Puka Vallavalitsuse
a/a 10202000583001 (märksõnaks kokkutulek,
osaleja nimi, lõpetamise aasta).
Kohapeal 20 eurot (sularahas).
Info kooli koduleheküljel www.puka.edu.ee.
Kantselei telefonil 76 71961.

KALLE PÕLDMÄGI

Puka sügislaat

Vallavalitsus kohtus rahvaga
gal aastal on vallavalitsus käinud rahvaga kohtumas. Kohtumistelt oleme lootnud saada tagasisidet tehtule ja teada saada nii lähemate kui ka
kaugemate külade inimeste muresid. Need kohtumised on olnud vallavalitsusele kasulikud, sest vestluste
käigus oleme saanud teada erinevatest muredest.
Seekordsed kohtumised toimusid AS Bacula
moositsehhis, AS Kiilungi ruumides, Aakre Lasteaed-Algkooli saalis, Kuigatsi külamajas ja Puka rahvamajas. Aares kohtusime kolmes kohas kokku 42
inimesega, Pukas ja Kuigatsis oli kokku 35 inimest.
Kohtumiste alguses andis vallavanem Heikki
Kadaja lühikese ülevaate vallas toimunud tegevustest ja sellest, kuidas vallal käesoleval hetkel läheb.
Ta rääkis ka käimasolevatest projektidest. Kuna
Aakre külas on tõstatatud küsimused võimaliku liitumise kohta Rõngu vallaga, siis rääkisime haldusreformist. Meiega liitus ka maavanem Margus
Lepik, kes kohtumisel lootis saada inimestelt infot
otse, ilma ajakirjanduse vahenduseta.
Esimesena kohtusime toimus 3. septembril AS
Bacula ruumides, järgnevalt Aakre koolis ja AS
Kiilung ruumides. 10. septembril kohtuti Kuigatsi
rahvaga ja Puka rahvamajas Puka rahvaga.
Tervikuna on viimased ajad olnud Puka vallale
positiivsed, sest ellu on viidud mitmeid projekte.
Juba mõnda aega on tegeletud Kuigatsi külamaja korrastamisega, käesoleval hetkel tegeletakse
külamaja saali ja siseruumide remondiga. Nende
tööde valmimisel muutub külamaja Kuigatsi kandi
inimestele mõnusaks tegutsemispaigaks. Sellesse,
et Kuigatsis on nii hästi läinud, on andnud suure
panuse külarahvas ise.
Aakre piirkonnas on viimasel ajal olnud väga
oluliseks tegevuseks Aakre rahvamaja ja raamatukogu remont. Käesoleva aasta tegevusena
remonditakse rahvamaja väike ja suur saal ning
suures saalis luuakse lisaks kultuuritegevusele võimalus sportlikuks tegevuseks. Usume, et see teeb
rõõmu Aakre kooli ja lasteaia õpilastele ning ka
külaelanikele.
Tublid on olnud käesoleval aastal meie asutused, kes on omal jõul likvideerinud mitmeid ettekirjutusi ja remontinud ruume. Puka Keskkoolis
korrastati vihmaveesüsteemid ja räästakast, mis
oli mitu aastat mureks. Oma jõududega ehitati
torustik koolisöökla kätepesuruumi, nüüd saavad
lapsed sooja veega käsi pesta. Likvideeriti tervisekaitse ettekirjutus ja remonditi söökla lagi ning
alustati ühe õppeklassi remondiga. Puka Keskkoolis on projektidest saadud vahenditega tänavu
loodud väliõppeklass ja riigilt saadud rahaga korrastatud keskkooli spordiväljak. Lahendati ka
vana probleem seoses arvutiklassi uuendamisega.
Arvuti-klassi uuendamist finantseeriti osaliselt
Tiigrihüppe programmist ja osaliselt Puka vallavalitsuse vahenditest. Puka Lasteaias on likvideeritud
oma jõududega tervisekaitse ettekirjutused söökla
eesruumi remontimise osas ja rajatud on riigi abiga
uus mänguväljak. Lahenduse on saanud Puka lasteaia parkla probleem, sinna paigaldati uus kate.
Aakre koolis likvideeriti tervisekaitse ettekirjutus elektrisüsteemi mõõdistamise ja korrastamise
osas. Suvel osales Aakre kool Mõisakoolide külastusmängus „Unustatud mõisad 2013“, koostöös
lapsevanematega rajati loodusõpperada.
Mitmeid mured vesivarustuse valdkonnas on

endisi õpilasi, praegusi ja endisi
õpetajaid ning koolitöötajaid.

de rekonstrueerimise tuleviku kohta. Koostamisel on uus ühisvesivarustuse- ja -kanalisatsiooni
arengukava, seal lepitakse kokku, kuidas midagi
lahendatakse ja millisel ajal.
• Kes on need vabatahtlikud pritsumehed, kes
ehitavad turgu ja ehk ehitaksid nad veel midagi?
Ei näe põhjust irooniaks, kui inimesed vabatahtlikus korras on otsustanud aidata kaasa Puka valla
inimeste murede lahendamisele. Kui rääkida
vabatahtliku tuletõrje käivitamisest, siis see protsess on käimas, komplekteeritakse meeskonda,
vajalik oleks ligikaudu 15 inimest, kes peavad kõik
saama ka väljaõppe. Oleme saanud riigilt tuletõrjeauto GAZ 66, mis vajab paraku remonti.
• Millal Aakre rahvamaja avatakse ja kuidas
saab maja kasutada? Remonditööd on praktiliselt lõppenud, käib pisitööde lõpetamine. Maja
avamine on kavandatud oktoobri algusesse.
Maja kasutamine lepitakse kokku kõikide ringide
juhendajatega ning määratakse vastutajad. Ürituste läbiviimiseks on võimalik maja kasutada
vastavalt korrale.
• Millal uuendatakse valla kodulehte? Valla
kodulehe uuendamine on kavas olnud juba
mõnda aega, selleks on puudunud eelarves raha.
Volikogu liige H.Pung esitas ettepaneku volikogu
liikmetel hüvitisest loobumiseks ning selle raha
suunamiseks kodulehe uuendamisele. Nii ka
otsustati. Praeguseks on suur osa rahast kulunud
advokaadibüroo poolt õigusabi teenuse osutamise
eest tasumisele. Volikogu liige Andrus Looskari
teatas enne istungi algust, et tema arvates volikogu on muutunud tegutsemisvõimetuks seoses
asjaoluga, et ei ole suutnud seaduses sätestatud
tähtaja, s.o kahe kuu jooksul valida uut volikogu
esimeest. Tõe selgitamiseks küsisime õigusarvamust. Advokaadibüroo õigusarvamusest tulenevalt oli volikogu esimehe valimisel järgitud seaduses sätestatud tähtaega ning A.Looskari väide
osutus valeks. Õigusarvamusega rahulolematu
A.Looskari jätkas advokaadiga e-kirjavahetust,
see nõudis advokaadibüroo täiendavat selgitust
ning mõistagi täiendavaid kulutusi.
• Võimalikud liitumised? Vallavalitsusel
puudub nägemus, millistest alternatiividest räägitakse. Volikogu on varasemalt teinud vastavale
komisjonile ülesandeks ette valmistada läbirääkimiste alustamist Õru ja Põdrala vallaga, seda
otsust pole tänaseks tühistatud. Volikogu võttis
vastu Rõngu valla ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks. Lisaks on võimalikud liitumised näiteks Palupera vallaga, Sangaste vallaga jne.
Vallavalitsusel on oma arvamus liitumise kohta
olemas, kuid tegelikult otsustab liitumise või mitteliitumise üle rahvas ja volikogu.
• Küsiti Aakre rahvamaja katusel tekkivate
jääpurikate ja Aakre Lasteaed-Algkooli katuse
jääpurustuste kohta. Need küsimused on ehitustehnilise iseloomuga ja nendele annavad vastuse
ehitusspetsialistid.
• Aakre külas biotiigid haisevad ja on hooldamata. Biotiikide ümbrus on kavandatud võsast
puhastada sellel aastal, kuid biopuhasti vajab
puhastamist, selleks taotletakse vahendeid KIKis.
Kuigatsis ja Pukas esitatud küsimustele tulevad
vastused järgmises ajalehenumbris.

12. oktoobril
kaupluse A ja O kõrval asuval haljasalal.
Info tel 527 4812.
30. septembril kell 14.00
Puka rahvamajas
värsiteater lastele

“Muinasjutt kuldsest kalakesest”
Pääse 1.50
Info tel 527 4812
Puka rahvamajas
5. oktoobril kell 20.00

hooaja avamise PUHKEÕHTU.
Tantsuks mängib ans. Svips.
Pääse esimesel tunnil 4 €, hiljem 6 €.

Koolitus

Õige aeg õppida rahatarkust!
toimub 15. oktoobril kell 17.00 Puka Rahvamajas.
Koolitusel antakse praktilisi näpunäiteid:
• Miks ja kuidas oma rahaasju planeerida?
• Kuidas leida raha suurema ostu jaoks?
• Kuidas võrrelda erinevaid laenupakkumisi?
• Kuidas ennetada rahalisi raskusi?
Lisainfo ja registreerumine: Anne Perlov 5289278,
anneperlov@gmail.com.

Aakre rahvamaja saalide
avamispidu
9. oktoobril kell 15.00 koos Voldemar Kuslapiga.
Buss väljub Puka rahvamaja juurest Aakresse
kell 14.30.
Tule vaata ja osale.
Info tel 527 4812.

Tule keskkooli jõusaali!
Kas harjutamine koos teistega on Sinu jaoks innustav? Otsid põnevaid, vaheldusrikkaid ja meeleolukaid võimalusi treenimiseks? Tahad olla vastupidav
ja terve, hoolitseda oma keha eest?
Kui vastuseks on jah, siis kutsume Sind Puka
Keskkooli jõusaali, mis on avatud E, K, R kell 18.3020.30. (Sissepääs jõusaali Puka Keskkooli tagant
jõusaali ukse kaudu).
Tule ise ja võta kaasa ka oma sõber!
MARIKA UIBO

SÜNNID
Mia Valdmann
Kristiina Mekk
Rasmus Rebane

20. augustil
14. septembril
17. septembril

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Kuidas olla nii,
et oleks hea olla
Kõik algab inimesest. Inimene ongi see mõõdupuu, mis
paneb hea ja halva määra paika ning annab tooni teda
ümbritsevale mikrole ja makrole. Et meil oleks hea olla
seal, kus me oleme, on vaja osata luua enda jaoks ise
võimalikult positiivne keskkond ja olemisruum. Siis tulevad ka teised enamasti kaasa ning tulemuseks on palju
parem ühesolemine.
Luua ja parendada oma eluruumi võimalikult üheskoos
ongi see, mis ühe kandi elamiseks paremaks kohaks
teeb, kui teise. See kõlab piisavalt filosoofiliselt, kuid on
ka praktiline tõde. Need külad ja kandid, kus inimesed
koos asju ajavad, on elusamad ja värskemad, kui igaüks
,,minu oma, ära tule!“ karjuv küla. Koos ühist asja ajada
on inimesel loomuses ja looduse poolt antud aegadest,
kus teisiti ei saanud ellugi jääda.
Praegune eraldumine telekate ja arvutite taha ning
kapseldumine enda sisemüüridesse on kunstlik lühiajalise turvatunde loomine. Inimene on grupiolend ja
karjaloom. Ühisenergia hoiab teda vaimselt ja füüsiliselt
koos. Üksindus võib viia luulumaailmani ja paranoiahoogudeni, aga üksindusse määravad end inimesed tihtipeale ise. Pahatihti nad jäetakse üksi. Kui me tahame, et
meil parem oleks ja asjad tasakaalus püsiks, märgakem
teisi ja ka iseennast!
Iga inimene on omaette kordumatu looming. Nagu
sõrmejälg. Ärgem raisakem kunstiteost iseendas ja teistes! Jaapanlane ütleb, et ma küll ei mõista sind, aga ma
austan sind juba ainuüksi selle eest, et sa mind mõistma
püüad panna.
Pahatihti läheme seda teed, et mida kohe ei mõista,
seda sarjame ja tõrjume. Oskus vaadata, kuulata ja mitte
kohe arvustada on ,,hea olla maja“ üks vundamendipost.
,,Ela oma elu ja ära püüa seda teiste eest elada“, on teine
sammaspost. Märka iga head märki ja tegu ja suurenda
seda oma peas! Väljenda teistele alati oma rõõmu ja
rõõmusta nende rõõmu! Ära jäta kunagi välja ütlemata
häid asju ja hoia tagasi hetkehoos pahaütlemist, sest
tihtipeale pole asjad alati nii, nagu nad kohe tunduvad!
Terve rida selliseid tasakaalus ja vanade ühiskondade tarkusi on kulumata tõde ka tänapäeval. Isegi veel
enam aktuaalsed selles infoga lämmatavas ja valikutega
peibutavas ilmas, kus inimesel on kerge eksida ja üksi
jääda. Ehk siis: ”Õnnetunne ja hea elukeskkond algab
peamiselt meie peadest!” Hea ja ilus ilm on meie sees
juba loodud, kaunis ümbrus, kallid inimesed ja kaasamõtlejad ning omakandi osanikutunne vaid veavad seda
lagedale!
Lahtiste uste päevi headusele meis ja teis, et ühendatud energiad meie ümber heaolu looks!
KAIDO TAMBERG

Laupäeval, 12. oktoobril kell 10.00-13.00
Sangaste seltsimajas

KIRBUTURG
•

Müüdavad esemed, riided jms olgu puhtad ja
terved.
• Üle 10€ maksvaid tooteid me ei müü.
• Müüa võib ka enda tehtud küpsetisi, ehteid jms.
• Korraldajate poolt kauplemiseks lauad ja taustamuusika.
Tule Sangaste kirbuturule kauplema või ostlema!
Info: Eliis – eliisa@gmail.com, 53054764,
Rait – raitelvet@gmail.com, 56648555.
Alates 1. oktoobrist 2013
muutuvad

Sangaste Seltsimaja hinnad:
ruumide rent alates 15 eurost.

Hea Sangaste valla maaja metsaomanik!
Keeni ja Sangaste jahiselts korraldab

5. oktoobril JAHIPÄEVA.
Kogunemine Kunstimäe puhkemaja
juures kell 8.00.
Vajalik eelregistreerimine.
Info ja registreerimine: Heiti Teder, 5230190,
keenijaht@gmail.com.
Taimo Elvet, 53404176, sangastejaht@gmail.com

SÜNNID
Wille Tamm

8. septembril

Livõ kultur pävad Väntas

S

eptembri teisel nädalavahetusel oli regilauluansamblil Koidu Tähed erakordne võimalus osa saada liivi päevadest Ventspilsis
– armsas, imeilusas ja puhtas linnas Kuramaal.
Olime kutset tõsiselt võtnud ning õppinud selgeks
ka kaks liivi keelset laulu.
Esimesel õhtul toimus avaüritus vabaõhumuuseumis, kus vahetati tervitusi ning lasti kõlada liivi
lauludel. Pärast ametlikku osa toimus mõnus sotsialiseerumine tee ja meeleibadega, sai ka jalga
keerutada. Järgmist hommikut tervitasime Janis
Princise ausamba juures. Teda peetakse tagantjärele üheks tähtsamaks liivi kultuuriliidriks, kes
esimesena tõlkis ja avaldas liivi keeles evangeeliumid ning andis suure panuse liivi kirjakeele
arengusse. Meil oli au laulda liivlaste hümni (mis
on sama viisiga ka eestlastel ja soomlastel) ning
jätta mälestuseks pärg ausamba juurde.
Seejärel ootas meid Ventspilsi ordulinnus, kus
toimus ajalookonverents. Seal tuli meil samuti
teha väike etteaste. Linnus on väga kenasti renoveeritud ning muuseumi püsiekspositsioon on
seotud nii Baltimaadega laiemalt kui ka Ventspilsi enda ajalooga esiajast kaasajani.
Liivi päevade peakontsert toimus kohalikus kultuurimajas, kuhu oli kogunenud mitusada inimest
(peamiselt rahvariietes), et üksteist kuulata ja
koos laulda. Lisaks meile oli esinejate hulgas ka
eesti-lätlaste ansambel Reevele Tallinnast, kes
oma muinasaegse riietuse, väärika olemise ning
vapustavalt heade lauluhäältega jättis väga sügava
mulje ning soovi neilt nii mõnigi liivi keelne laul
juurde õppida.
Reisi viimane päev pakkus meile võimalust
imetleda linna ning selle lehmi. Nimelt on Ventspilsi nägu hakanud kujundama suuresti lehm-

Liivi kultuuripäevadel Ventspilsis.
skulptuurid, keda võib linnas iga nurga peal
kohata ning imestada kunstnike loovust ning huumorimeelt. Lisaks lehmadele pakub linn imetlemiseks suurepärast haljastust, laste mänguväljakuid,
lillekompositsioone, promenaade ning miljonivaateid merele. Lai ja silmapiiri taha looklev liivarand
koos atraktsioonide ning sealsamas kasvavate metsikute astelpajudega on tõeline pärl.

Uue verstaposti lävel

V

alimiste eel on ikka kombeks heita pilk
olnule ja kiigata tulevikku. Võiks ju ette
kanda, mida vahepealsel ajal on ehitatud
või tehtud. Seekord otsustasin seda mitte teha.
Räägin hoopis meie inimestest. Nagu mujal
on ka Sangaste vallas läbilõige kogu ühiskonnast. Arengud, mis meie rahvaga aset leiavad, on
samad, mis Eestis tervikuna – tõmbekeskused
tõmbavad inimesi nii üksikuna kui peredega ja
kohalikel tööandjatel napib sageli vajalikku tööjõudu, väheneb laste arv koolis ja lasteaias. Mõnes
välisriigis on aga see suund juba teistpidi tagasi –
linnast maale, sest seal on kaunis keskkond, korraliku taristu, valik töökohti ja toredad naabrid.
Kas teate, et viimastel aastatel on Sangastesse
tagasi tulnud mitu siinsete juurtega noort peret ja
kanda kinnitanud ka täiesti uued pered, kes aktiivselt asunud kaasa lööma kogukonna ettevõtmistes.
Sangaste Rukkiküla on hea näide koostöö ja ühistegevuse edasiviivast jõust, mis liidab meid kokku,
paneb siin elamise üle uhkust tundma. Lisaks meie
oma rukkile on meil olemas oma hommikupudrud, mesi, küüslaugutooted ning kes teab, võibol-

la ühel päeval ka oma õlu. Tantsutraditsioonidele
lisaks on meil aktiivsust kogumas spordielu ning
tervislike eluviiside harrastajaid märkab kergliiklusteedel järjest rohkem. Meie kõigi turvalisusel
hoiavad silma peal Sangaste vabatahtlikud pritsimehed.
Arvan, et oma kodukandi rahva ühtekuuluvustunde kasvamisest sõltub ka selle kandi ellujäämine kõige enam. Me ei peaks muretsema, palju
meid on või võrdlema end teistega, kas oleme
rikkad või vaesed – kõik see on alati suhteline ja
võib muutuda saatusliku hetkega. Kõige olulisem
on, et tunneksime oma kodus end hästi, et naabrid
oleksid toredad, et kodukant oleks ühtehoidev ja
turvaline, et teaksime ja hindaksime oma erilisust
ja oleksime endi üle uhked. Siis tahavad ka teised
tulla ja jääda.
Tundkem rõõmu väikestest asjadest, et ühel
päeval tagasi vaadates märgata – need oli tegelikult suured asjad !
Sangaste volikogu esimees RANDO UNDRUS

Õpilased saavad
10. oktoobrini
kandideerida
Tulevikutalendiks
Andekate ja tublide Eesti kooliõpilaste Tulevikutalendi stipendiumikonkursile saab avaldusi esitada 10. oktoobrini. Kolmandat korda
toimuvale 12 000 euro suuruse stipendiumifondiga Tulevikutalendi konkursile laekunud
avaldusi hindab žürii, mille esimees on mälumängur ja laulja Ivo Linna.
“Stipendiumikonkurss annab selleks suurepärase võimaluse ja kutsun seetõttu kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid üles julgustama tublisid kooliõpilasi Tulevikutalendiks kandideerimisel,” lausus Ivo Linna.
Tulevikutalendi stipendiumeid antakse 5.12. klasside tublidele õpilastele viies kategoorias – ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja kultuur ning sport ja
tervis. Igas kategoorias valib žürii välja viis laureaati, kokku pälvib stipendiumi 25 õpilast.
Kandideerimisinfo ja nõutavad dokumentid
on aadressil: www.tulevikutalent.ee.

Koidu Tähed on tänulikud Eestimaa Rahvuste Ühendusele ja Eesti Rahvuslikule Folkloorinõukogule, kes meile selle erilise võimaluse
pakkusid ning tekitasid meis sügavama huvi liivi
keele ja kultuuri vastu.
KERSTI SALUJÕE

Sangaste Valla Avatud
Noortekeskuse juhataja
Olen Marju Karavin ja
elanud Sangastes terve
oma teadliku elu. Olen
kahe täiskasvanud tütre
ja teismeealise poja ema.
Seega ei ole noorte
mured ja rõõmud mulle
tundmatud.
Varemalt olen töötanud juuksurina, personalijuhina ja alates 2005. aastast Euroopa Liidu
poolt rahastatud projektides mentorina. Minu
klientideks on enamiku ajast olnud pikaajalised
töötud, viimasel ajal ka noored. Olen MTÜ Tugitare juhatuse liige, vallavolikogu liige ja kuulun
Keeni Põhikooli hoolekogusse.
Noortekeskusesse sattusin tööle, sest eelmine töötaja lahkus ja vallavalitsus oli dilemma
ees, mis teha –kas noortekas sulgeda? Kust
leida kiiresti uus töötaja? Olin hetkel vaba, sest
just oli lõppenud projekt, kus kaasa lõin. Otsustasin proovida.
Pakkusin, et tahan ennast proovile panna
noortega töötades. Kuna asusin sügisel õppima
Tartu Ülikoolis sotsiaalkorraldust, mis sisaldab
ka noorsootööd, siis saan 2 ühes – õpingud ja
praktika korraga.
Viin ennast kurssi noorteka elu ja oluga ning
püüan selgitada noorte ootusi ja vajadusi, siis
läheme tegevustega edasi.
Olen väga tänulik, kui teised maakonna noortekajuhid on mulle vajadusel nõu ja jõuga abiks.
Sangaste valla

OMASTEHOOLDAJATE
võimlemispäev
toimub reedel, 18. oktoobril algusega kell 15.30
pereõe Piia Künnapuu juhendamisel.
Selga mugavad riided. Kaasa võib võtta võimlemismati.
Lisainfo tel 52 47 930 (Pille Sikk).
NB! Varasem info reede, 27. septembri kohta
on vale!
Lükkasime ürituse edasi seoses maakondliku
eakate päeva tähistamisega.

27. september 2013

KUULUTUSED
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Info telefonil 5383 7099
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu 51978500

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Tel 56451927

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

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

EhitusEST OÜ

metsa- ja põllumaad.

506 7848

tel. 50 72 544

ehitusest@gmail.com

www.erametsa.ee

KUTSUME
OTEPÄÄ VALLA EAKAID

Mapomets OÜ:

Müüa kuiv kask 50cm, märg lepp
30-50cm koos kohale toomisega.
Tel 5056867

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Tel. 5093
453; 7654 300

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

OÜ NIKPO teeb keskküttesüsteemid, maaküttesüsteemid, santehnilised süsteemid. Annab garantii.
Tel. 5068 509

reedel, 4. oktoobril.
Seoses kultuurikeskuse erakorralise remondiga toimub
üritus kohvik-restoranis l.u.m.i (turuplatsi kõrval).
10.00 – 12.00 protseduurid
kolesterooli, veresuhkru ja
hemoglobiini mõõtmine – 1 € (komplekt) ,
luuhõrenemise mõõtmine – tasuta.

Ohtlike puude langetus, hekkide rajamine, metsuriteenus. Tel
5162812, www.arboristid.ee

Vähese ruumi tõttu jääb loeng unetusest ära.

Ostan Otepääle 1-2 toalise korteri, tel. 51934836, meil:
ede.jarvemaa@mail.ee

Pärast protseduure teelaud kringliga õdusas õhkkonnas.
Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda

Müüa toidukartulit ”Laura”
Nõunis. 5645 7495

Marika Ein, tel: 555 44 371
www.kodanik.ee

rajatiste töölist
kokaabi-ettekandjat

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Täname kõiki sõpru ja tuttavaid,
kes meid kalli

OLAVI RABA
ärasaatmisel toetasid ning tema
kalmu rohkete lilledega katsid.

ÜKS MEIE SEAST

toateenijat
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 09.10.2013
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee

Omaksed

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 505.

MAGNETMASSAAŽ

• Kirurgilised implantaadid
Tel. 56695952

OLAVI RABA

19.03.1969-10.09.2013

ANNE ROOS

21.07.1941-12.09.2013

Mälestame endist kolleegi ja alati
rõõmsameelset naabrimeest

Südamlik kaastunne Leidale ja
Mareki perele armsa abikaasa, isa
ja vanaisa

MIHHAIL SAUNAMETSA

Mälestame ning avaldame kaastunnet Elmarile, lastele peredega ning
Ennule kalli

Töökaaslased Tiiu, Ruth ja Faadme.

VIIVE TÄÄRI

VIIVE TÄÄRI

VIIVE TÄÄR

ANNE ROOS

(sünd. Dorch)
21.07.1941-12.09.2013
Mälestame endist kunstnikku ja
avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Endised töökaaslased Otepää
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

surma puhul.

ANNE ROOSI

VIIVE TÄÄRI
surma puhul.
Leinab Asta perekonnaga.

Kõik hea ja ilus Sinust alles jääb.
Jääb alles läbi valude ja vaeva.
Kui helkiv täht Sa tõused kõrgele
Ja muudad nõnda heledamaks taeva.

Leiname kallist vanaema
ja vanavanaema

VIIVE TÄÄRI
Südamlik kaastunne Kristiinale ja
Mihklile

Avaldame kaastunnet Ruth Tääri
perele

VIIVE TÄÄRI

VIIVE TÄÄRI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust

Naabrid Tiiu, Faadme ja Mati.

Südamlik kaastunne Elmar Tääri
perele kalli abikaasa, ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

Südamlik kaastunne Elmaril abikaasa, jahikaaslaste Aivari ja Eero
peredele ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

VIIVE TÄÄRI
kaotuse puhul.
Richard perega ja Aivar.

Maie pere

Südamlik kaastunne Elmari
perekonnale abikaasa,
ema ja vanaema

27.11.1963- 3.09.2013

MIHKEL SAUNAMETSA
ning avaldame sügavat kaastunnet
Leidale ja Marekile perega.
Alajaama elamu nr 3 pere.

Südamlik kaastunne perekond
Täärile kalli

Naabrid: Ilda, Urve, Tanel.
Mälestame majanaabrit

Sõbralik ja töökas oli Su hing,
nüüd puhkama kutsuti Sind...

kaotuse puhul.

MAIRE UUSTALO

28.11.1943-20.09.2013

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

kaotuse puhul.

Eevi ja Laine

13.10.1946-18.09.2013

Südamlik kaastunne Kristiina Tääri
perele

EMA

Avaldame kaastunnet lähedastele.

MIHHAIL SAUNAMETS

Armas otepäälane! Kaitse emaüsas
oleva sündimata lapse elu ja kiirusta
oma allkirja saatmisega, et hiljemalt 15. oktoobriks jõuaksid need
aadressil: Sihtasutus Perekonna ja
Traditsiooni Kaitseks, Roosikrantsi
7-3a, Tallinn 10119 või e-postil: www.
yksmeieseast.ee. Sinu allkiri võib
otsustada Eesti tulevikku.
LAINE PETERSON

Juba iidsetest aegadest on teada, et magnetil on müstiline valuvaigistav ja turgutav toime. Magnetiline massaaž annab organismile
värkendava tõuke, mille tulemusel lõdvestuvad lihased. Seoses
sellega kaob valu, mis oli tingitud pingeseisundist ja kaasneb
liigeste ning lülide nihkumine õigesse asendisse.
Magnetmassaaž avaldab mõju närvisüsteemile – on hämmastavalt rahustava toimega. Tõstab organismi vastupanuvõimet. Parandab verevarustust terves organismis, peaaju saab tavapärasest
suurema annuse hapnikku – sellest tulenevalt tekib selge ja puhanud
tunne. Vereringe paraneb ja selle tulemusena eemalduvad liigsed
rasvad, kiireneb ainevahetus ning pidurdub tselluliidi teke.
Massaažiga on abi saadud paljudele levinud muredele, näiteks
peavalud, liigesevalud, seljavalud, kõrge vererõhk, astma jpm.
Vastunäidustused:
• Südamestimulaator
• Rasedus
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KUULUTUSED

VIIVE TÄÄRI
surma puhul.

Pühajärve Jahiselts

Leinavad Ave ja Javier perega,
Eve, Timo,
Egle ja Taggo perega.

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse

Sügav kaastunne Aivarile perega
kalli ema ja vanaema

Ei võta sõnad leina valu,
ei kuivata nad pisaraid...
Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Helvele
perega kalli

VIIVE TÄÄRI
kaotuse puhul.
Laine, Ene, Ülo peredega.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga valus
(J. Tätte)

Siiras kaastunne perekond Täärile
kalli abikaasa, ema ja vanaema

VIIVE TÄÄRI

VIIVE

kaotuse puhul

kaotuse puhul

Kolga-Jaani jahiselts

Virgi ja Marika peredega.

surma puhul.
Heli, Urve ja Maimu

Mälestame kauaaegset majanaabrit

EDGAR KOOSAPOEGA
Sügav kaastunne abikaasale ning
omastele.
Kopli 12 elanikud

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea...

Mälestame endist mehhaanikut

OLAVI RABAT
Tunneme kaasa lähedastele!
Endised kolleegid Arengu
silmkoest.

Rõõmus ja sõbralik oli su hing,
liiga vara puhkama kutsuti sind...

Südamlik kaastunne Enele, Heikile
ja Kallele perega poja ja venna

OLAVI RABA
kaotuse puhul.
Viivi ja Siiri peredega

OLAVI RABA

19.03.1969-10.09.2013
”Miks pidid lahkuma?”
on kõigi meie huulil!

Mälestame lohutamatus leinas
kallist klassivenda ja avaldame
siirast kaastunnet emale ja vennale
perega.
Esper emaga

Kas kuuled, kuidas nutab Su kodu
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Leiname kallist abikaasat, ema, õde, vanaema,
vanavanaema

VIIVE TÄÄRI
Leinavad abikaasa Elmar, tütred Helve ja Kristiina,
pojad Aivar, Eero ja Andrus peredega ja vend Enn.
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MITMESUGUST

27. september 2013

Talvepealinn otsib jõulukuuske

Ühe võitluskunsti tee
Pühajärve Põhikooli

Otepää vald otsib jõulukuuske. Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue
aasta paiku Talvepealinna keskväljakut ning pakub silmarõõmu
kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 17 meetrit, kuusk
peab olema tihe, mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas
kohas.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 31.10.2013
telefonidel 766 4810; 5303 3035 (Mairo Kangro).
MONIKA OTROKOVA

Otepää Raekoja kolmanda korruse saalis
1. oktoobril kell 12.00

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE.
Külaliseks on
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Laulab Tauri Anni.
Toolitants.
Kaetud kohvilaud.
Tasuta!

Matkahooaja lõpetamine

Otepää Talispordimuuseumis

Teadlaste Öö
27. septembril
kell 18-23 muuseum avatud tasuta.
Kell 19 Jaak Mae loeng teemal „Geenitest ja treening“.
1. oktoobril toimub väljasõit Tallinnasse eakate päevale ja
teletorni külastamisele kell 7.00 Külastuskeskuse
(bussijaama) eest.
Mõned kohad on veel vabad.
Marika Ein, tel. 555 44 371

Head Otepää matkahuvilised, olete oodatud pühapäeval,
29. septembril kell 10.00 Otepää spordihoonesse
matkahooaja lõpetamisele.
Alustame võistkondliku viktoriiniga teemal „Otepää Matkad
2013“. Seejärel ootab teid ca 45minutiline „uuriv matk“ Apteekrimäe ümbruses.
Pärast jätkame spordihoones, kus teeme teatavaks viktoriini
tulemused ning loosime kõikide hooaja lõpetamisele tulnud matkajate vahel välja auhindu. Loosist osa saamiseks on vaja kaasa
võtta matkapäevik!
HELLE TALLO, tel. 5661 4884
MARTIN TEDER, tel. 5624 2785

Teade
Otepää AMS sügislaat
toimub 5. oktoobril

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi maja esisel platsil J.Hurda 5.
Müügil talu- ja aiandussaadused. Kohal puukoolid!
Info tel. 7655 537.

Juhatus

algus OT nr 12

N

üüdseks on aastakümnete jooksul Harada poolt edasiarendatud
karate-stiili olnud võimalik juba üle kahe aasta harjutada ka
Pühajärve Põhikoolis. Kuid kuidas see kõik Eestis üldse alguse
sai? Uute teadmisteni jõudmiseks piisab alustuseks vahel tõdemusest, et
vanadest teadmistest jääb vajaka. Nii kutsutigi selle aastatuhande alguses Eestisse legendaarsete karatekadega koos harjutanud Harada parimad õpilased Soomest. Pärast seda algas tihe koostöö Soome ja Eesti
karateharrastajate vahel ning mõne aasta pärast, pärast Eesti harjutajate tõsiste kavatsuste nägemist, tuli laagrit läbi viima ka Harada ise.
Eesti organisatsiooni peainstruktoriks valis Harada Teet Ilvese, kes
oli karated harjutanud juba paarkümmend aastat ja jõudnud ka ühe
teise karatestiili musta vöö teise astmeni. Küllap muuhulgas tänu
sellele ja teistele elu jooksul harrastatud aladele, näiteks iluuisutamine
ja rahvatants, on Teet praeguseks jõudnud Karate-Do Shotokai stiili
kõrgeima tasemeni, 5. danini. Sellise taseme on saavutanud vaid kümmekond inimest.
Pühajärve Põhikoolis tegutseva Otepää klubi loonud Priit Jaagant
on praeguseks jõudnud 3. danini, mis märgib samuti, et tal on karates
märkimisväärselt head oskused. Enne oma klubi loomist harjutas Priit
kümne aastat Teet Ilvese ja Tallinna karateklubi kaaslastega ning mitte
ainult Eestis, vaid ka kümnetes laagrites Soomes, Suurbritannias ja
mujalgi.
“Karate on huvitav ja minu jaoks üks enesearendamise viise. On
õpetanud kehamehaanikat tunnetama, arendanud koordinatsiooni
ja tugevdanud keha. Üks igati raske ja põnev ala, mille põhimõtete
omandamine tekitab minus nö. sõltuvust,” ütleb üks trenniskäija. Ning
kui Eesti harjutajad pole just minemas välismaale oma oskuseid täiendama, tulevad kogemuste jagajad ise siia.
Mõned nädalad tagasi käis Harada koos ühe oma parima õpilasega Pühajärve Põhikoolis. Vastu oli neid võtmas kümmekond harjutajat
Otepää klubist, lisaks kümned teistest Eesti klubidest ning kaasharjutajad kaugemaltki.
Mis neid küll selle põneva ala juurde on toonud või jätnud? “Miks
harjutan, seda küsin endalt sageli, kui parasjagu ei harjuta. Kui aga harjutamiseks läheb, siis enam ei küsi. Siis on selline tunne, et harjutamine
on inimese loomulik olek. Siis küsin, et miks ma peale harjutamise veel
midagi muud teen, tööd näiteks,” arvab üks Eesti karateka. Harjutamiseks inspiratsiooni lisamiseks toimuski kokkusaamine kaugete aegade
ja legendaarsete karatekadega alles hiljuti siinsamas, Pühajärve Põhikoolis…
TRIIN KURRIKOFF

