ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 1 8 . o k t o o b e r 2 0 1 3

Nr 17 (369)

Taas on aeg valida vallavolikogusid
Valimiste päev on 20. oktoober

OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

www.otepaa.ee/ot

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

2

OTEPÄÄ

18. oktoober 2013

www.otepaa.ee

Täname hea koostöö ja panuse eest
Otepää arengusse kõiki koostööpartnereid, organisatsioone ja
tegusaid vallakodanikke!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
14.10.2013
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke “Sõiduauto
kasutusrendile võtmine“ hindamiskomisjoni otsused.
Tunnistati pakkuja Autospirit Tartu OÜ vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja
Autospirit Tartu OÜ poolt esitatud pakkumus summas
kakssada viiskümmend kuus (256) eurot ja 18 senti (ilma
käibemaksuta) ühes kuus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
08.10.2013
Väljastati kirjalik nõusolek Hallar Vaagert väikeehitise
(salvkaev) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve
küla Valliõue (katastritunnus 63601:001:0032).
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Laose alajaama
0,4kV fiider F1 nõuetekohasuse tagamise elektriprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Sihva külas Lasketiiru kinnistu
liitumise elektriprojekti koostamiseks.
Nõustuti ASle Eesti Keskkonnateenused (registrikood 10277820, asukoht Artelli 15 10621, Tallinn) antud
ohtlike jäätmete käitluslitsentisi 0285 muutmisega, lisades sinna uueks käitluskohaks Otepää jäätmejaama.
Anti nõusolek Pühajärve Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamiseks.
Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384
eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128
eurot.

13.-17. oktoobrini viibisid Otepääl Soome
spordiveteranid. 15. oktoobril tutvusid nad
Tehvandi spordikeskusega ja külastasid Talispordimuuseumi.
Tampere spordiveteranide klubi Koovee
koondab endas 4000 endist sportlast, nende
seas on ka kolm olümpiavõitjat.
Talispordimuuseumis võttis vastu Elle Luhtaru ja Tehvandi Spordikeskust tutvustas Katrin
Aidla. Otepää tegemistest rääkis ka Päivi Veikkolainen, kes on Vihti ja Otepää sõprussuhete
arendaja. Ülevaate Otepää sportimisvõimalustest ja Otepää üritustest andis spordiveteranidele volikogu esimees Aivar Nigol.
MONIKA OTROKOVA

Pühajärve rannapargi
projekti tutvustus
23. oktoobril kell 17.00
Otepää Vallavolikogu saalis
Kõik huvilised on oodatud!
Info: Kadri Maikov
kadri@kiirprojektid.ee
Mob. 555 98 155

Vallavolikogu arvudes

E

Otepää vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriteenistuse juhataja
Jana Rohumets
Otepää vallavalitsuses on alates 16.09.2013 tööl
haridus- ja kultuuriteenistuse juhataja Jana
Rohumets.
Alates 01.04.2013
on vallavalitsuses
uus struktuuriüksus
– haridus- ja kultuuriteenistus. Teenistuse koosseisus on teenistuse
juhataja ja spordispetsialist.
Teenistuse juhataja
töökoha eesmärk on
Otepää valla haridus- ja kultuurielu koordineerimine ja korraldamine.
Jana Rohumets on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ja 2009. aastal Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise
erialal spetsialiseerumisega turismiettevõtlusele.
Ta on eelnevalt töötanud Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajana ning mitmel pool ettevõtluses.
Kontaktandmed: Jana Rohumets,
tel. 766 4907, e-post: Jana.Rohumets@otepaa.ee.
Vastuvõtuajad: T 9-11; N 13-15.

PILKUSE KIRBUTURG toimub

elmised Otepää Vallavolikogu valimised
toimusid 18. oktoobril 2009. aastal. Vallavolikogu valimistel osales 3 erakonda (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond ja
Eesti Keskerakond) ja 3 valimisliitu (VL Otepää,
VL Mehed ei nuta ja VL Meie Otepää), kokku kandideeris 19 vallavolikogu liikme mandaadi pärast
110 kandidaati.
Otepää valla valimiskomisjoni 23.10.2009. a
otsusega registreeriti valimistulemuste alusel
Otepää Vallavolikogu liikmeteks Andres Arike,
Jaanus Barkala, Silver Eljand, Peeter Holts, Helle
Kuldmaa, Tiimar Laine, Evi Lill, Aivo Meema,
Aivar Nigol, Miia Pallase, Aivar Pärli, Aivo Pärn,
Jaanus Raidal, Luule Saar, Enn Sepma, Valdur
Siilbek, Indrek Tiido, Külli Uibo ja Ivari Viigimets.
Hiljem on vallavolikogu töös osalenud vallavolikogu asendusliikmetest Heli Linnamägi,
Peeter Kangur, Rein Vikard, Margo Krüünvald,
Merlin Müür, Alar Arukuusk, Ahto Saar, Ivika
Nõgel, Jüri Kork, Pille Villems, Silver Rõõmussaar ja Jaak Eensalu.
Viimaseks vallavolikogu istungiks, mis toimus
1. oktoobril 2013. a, oli 2009. aastal mandaadi
saanud liikmetest alles jäänud 12 vallavolikogu
liiget. Osa liikmeid loobus erinevatel põhjustel,
osa peatas volikogu liikmelisuse, ent oli ka väljalangemisi seaduse alusel.
Otepää Vallavolikogu neljas koosseis pidas 50
vallavolikogu istungit, võttis vastu üldaktidena
76 määrust ja üksikaktidena 476 otsust. Oluli-

sim vastuvõetud Otepää Vallavolikogu õigusakt
on Otepää valla üldplaneering, mis jõustus 10.
oktoobril 2013. aastal ja annab Otepää valla arengusuunad pikemaks ajaliseks perioodiks.
Nimetatu ei tähenda aga seda, et alles kehtestatud üldplaneeringuga ja selle elluviimisega ei
tuleks igapäevaselt tegeleda. Vähemtähtsateks ei
saa lugeda ka iga-aastaseid valla eelarve menetlusi
ja mitmeid kehtestatud detailplaneeringuid.
Lisaks sellele võttis Vallavolikogu vastu mitmed
olulised arengudokumendid – näiteks valla soojamajanduse arnengukava, Otepää valla arengukava
ja eelarvestrateegia.
2009. aastal moodustas Otepää Vallavolikogu
peale seadusega ettenähtud revisjonikomisjoni
veel kaheksa alatist komisjoni.
Vallavolikogu töö lõppemisel oli volikogul seitse
alatist komisjoni: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon; majandus- ja eelarvekomisjon; maaelu- ja
keskkonnakomisjon; revisjonikomisjon; turismikomisjon; tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon; õigus- ja
korrakaitsekomisjon.
Revisjonikomisjoni kõik liikmed, sh esimeesja aseesimees, valitakse volikogu liikmete seast.
Kui teiste alatiste komisjonide esimeesteks ja
aseesimeesteks peab seaduse järgi olema vallavolikogu liige, siis komisjonide liikmeteks võivad
olla volikoguga mitteseotud isikud, kes kohaliku
elu edendamisest huvitatud on, soovivad aktiivselt kaasa rääkida ja soovivad osaleda valla eluga
seotud asjade otsustamisel.
Vallasekretär NEEME SILD

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

20. oktoobril kell 12 00

Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmine avalik väljapanek toimus 16.09-14.10.2013.a. Avaliku väljapaneku ajal ei
laekunud küsimusi, ettepanekuid ega vastuväiteid. Kuna planeeringu algatamisel ja vastuvõtmisel oli tegemist Pühajärve
valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis edastatakse planeering järelevalve teostatamiseks vastavalt PlanS
§ 23. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Pilkuse külamajas.
Perenaised! Kaasa võtta oma sügisene kätetöö
ehk oma hoidised konkursile ja maitsmiseks –
toimub HOIDISTE KONKURSS

Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused

Tulge müüma, ostma, vahetama ja hoidiseid
maitsma!

Teeveere kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 15.10.2013 kell 16.00
Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelust võttis osa 6 inimest. Arutelul räägiti planeeritavast ehitusõigusest ning tehti
ettepanekuid ja arvamusi lahenduse muutmiseks ja täiendamiseks (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

MTÜ Pilkuse külaselts

27. septembril

20. oktoobril saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

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

Kasutatud riiete
jagamine
26. oktoobril 2013 kell 10.00-14.00

on kasutatud riiete, jalanõude, aksessuaaride
jne tasuta jagamine endises Sportlandi majas
Maxima taga.
Tänan kõiki, kes on annetanud korralikke
asju! Pahatihti juhtub aga nii, et tuuakse märgi
ja hallitanuid riideid, mida ei saa ega ei sobi
teistele jagada.
Teen seda vahendustööd vabast tahtest,
seega palun minu usaldust mitte kuritarvitada
ning mitte tuua selliseid esemeid, mida pole
võimalik teistele anda.
Ootan puhaid, terveid riideid, jalanõusid ja
aksessuaare 25.oktoobrini.
Info: Rita Pärnik, 5663 8474.

Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja
Merit Nigula
Otepää Avatud Noortekeskuses on alates 16.
septembrist tööl uus juhataja Merit Nigula.
Noortekeskuse juhataja tööülesanneteks on
juhtida Otepää
valla noortekeskuse tööd ja koordineerida noorte
tegemisi.
Merit Nigula on
lõpetanud 2009.
aastal Otepää
Gümnaasiumi
ja õpib nüüd
Tartu Ülikoolis
kehakultuuri.
Merit on varem
töötanud juhatajana Sangaste Avatud noortekeskuses ja Keeni
Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana.
Merit Nigula näeb oma töö eesmärgina
tuua noortekeskusesse veelgi rohkem noori
toomist, et nad oleksid aktiivsemad ja aitaksid
muuta noorte elu põnevamaks.
„Kindlasti soovin rohkem ühendada noortekeskuse ja kooli – ka õpilasomavalitsuse ning
erinevate seltsingute või asutuste koostööd,
mis keskenduvad noortele,“ lisas Merit Nigula.
Kontaktandmed: Merit Nigula, mob. 5550
2316, e-post: Merit.Nigula@otepaa.ee

Pühapäeval kõik valima!

SÜNNID
Henry Jalajas

Otepääd külastasid
Soome spordiveteranid

Otepää ANK on avatud:
T 13-20
N 13-20

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.

R 13-19

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 1. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää koolipoiss Jaagup
Lehes saavutas Berliini
rulluisuvõistlusel esikoha

KULTUURIÜRITUSED
27. oktoobril kell 17.00
tšellokvartett C-JAM.

Otepää Raekoja saalis

Pilet 5/7 €. Piletid müügil Piletilevis ja enne kontserdi algust kohapeal.

9. novembril kell 13.00
Otepää Gümnaasiumis
Isadepäeva tähistamine. Otepää valla aasta isa tunnustamine. Esinevad Otepää Gümnaasiumi õpilased ja ansambel
REMIX. Ürituse korraldavad Otepää Naisselts ja Otepää
Gümnaasium, toetab Otepää vallavalitsus. Info: Riita Aader
5332 6679

23. novembril kell 18.00
Otepää Raekoja saalis
Tajo Kadajas ja Taavi Peterson. Lood Urmas Alenderist. Kaks
Eesti suurimat Urmas Alenderi sõpra on mööda kodumaa
erinevaid paiku ringi käimas, jutustamas ja laulmas laule
mehest, kes nii sügavale eestlaste südamesse on juurdunud.
Pooleteisttunnise kohtumise käigus räägib Tajo lähemalt neist
aastatest, mil ta Urmast lähemalt tundis, lauldakse koos tema
laule ning pakutakse teed. Alender oleks tänavu 22. novembril saanud 60aastaseks.

Rajal on Henri Mündi, pildistas Aare Tamme.

Otepäälane esindab Eestit
motoolümpial Itaalias
Eesti quadide meeskond osaleb sellel aastal Euroopa Rahvuste
motokrossil, mis toimub Itaalias Cingolis. Eesti tiimi koosseisu
kuuluvad tänavused Eesti karikavõitjad kestuskrossis Siim Vaide
ja Martin Toovis ning Otepää poiss Henri Mündi.
Otepää Gümnaasiumi lõpetanud Henri Mündi valiti esmakordselt riigi koondisesse, esindajaks Eestit Itaalias toimuval rahvuste
krossil. Cingolis tuleb eestlastel rinda pista kokku 15 Euroopa
tugevaima meeskonnaga. ”Tahame kindlasti finaali jõuda,” ütleb
meeskonna juht Ivar Vaaderpass.
Eesti quadide meeskond on Rahvuste motokrossil osalenud
neli korda ja parim tulemus jääb aastasse 2009, kui oldi kuuendad. Eesti meeskonda Euroopa Rahvuste motokrossil toetavad
KTM Eesti, Valvoline, Tamme Snowtubing, Toila Spa Hotell,
Rivare Auto, Coffe In, Pomemet, Taivo Tammus, Mart Montvila.
Info ja tulemused Euroopa Mootorrattaspordi Föderatsiooni
kodulehel: http://www.uem-moto.eu/index.php/sport/motocross--snowcross/sidecarcross.
Allikas: http://www.msport.ee

Ilus võistlus ilusa ilmaga

SPORDIÜRITUSED

Berliini rulluisumaraton, pildistas Jaanus Lehes.
Otepää Gümnaasiumi 12. klassi
õpilane Jaagup Lehes saavutas 28.
septembril toimunud 40. Berliini
BMW maratonil oma vanuseklassis esikoha. Võistlus kulges mööda
Berliini linnatänavaid. BMW Berliini maraton rulluisutamises ja Berliini jooksumaraton on iga-aastane
suurim Euroopas toimuv jooksu- ja
rulluisuvõistlus. Rulluisumaraton
toimub ühel ja jooksumaraton teisel
päeval.
Jaagup Lehes ütles, et klubi
EST2018 liikmena osales ta Rulluisumaratonil Fitness-sarjas. Fitnessi
klass on mõeldud pigem tervisesportlasele, kus võistlevad ka nö.
„eliit-harrastussportlased“ ja noorteklassi sõitjad.
„Osalesin Berliini võistlustel alles

teist korda ja saavutasin sel aastal
Fitness-klassis 10. koha ning võitsin
oma vanuseklassi 1. koha,“ rääkis
Jaagup Lehes. „Minu maratonidistantsi (42,195 km) aeg oli 1:14.44,
üldvõitjale kaotasin kolm sekundit.
Tegemist oli grupifinišiga, kus 20
sekundi sees lõpetas üle 100 võistleja. Vanuseklassi võit tähendab, et
järgmisel aastal saan Berliini maratonil osalemiseks kutse ehk stardimaksu tasuma ei pea.“
Finišisse jõudis umbes 5000 rulluisutajat. Jaagupi tänavune parim
kodune tulemus on SEB 7. rulluisumaratonil 20. koht, mis saadud
samuti grupifinišis.
Rohkem infot kodulehel www.
est2018.ee.
MONIKA OTROKOVA

19. oktoobril kell 9.30 K.Tigase mälestusturniir petankis segatriodele, Hurda tn petankiväljak, Tõnu Ainsoo tel. 523 3299
20. oktoobril kell 10.00 Eesti meistrivõistlused kahevõistluses
ja suusahüpetes, Tehvandi hüppemägi, Suusaliit
20. oktoobril kell 12.00 Otepää valla lahtised MV rattakrossis,
Tehvandi laskesuusastaadion, Teet Reedi tel. 505 9086, Martin
Teder tel. 5624 2785

26. oktoobril kell 9.00 Maastikukrossi karikasarja ”Sügis 2013”
superfinaal, Apteekrimägi, Eesti Jalgratturite Liit

NOORTEÜRITUSED
18. oktoobril kell 17.00 pannkoogitegu noortekeskuses (haara
kaasa 0,10€) ning kell 18.00 filmi-ja snäkiõhtu (haara kaasa
ühisele snäkilauale midagi head!). Vaatame komöödiafilmi!
23. oktoobril Otepää Gümnaasiumi aulas Otepää ANK korraldatav tantsupäev kõigile! Mitu erinevaid tantsustiile tutvustavat
tundi (moderntants, aeroobika, sumba jne) terve päeva vältel! Täpsem info www.noortekeskus.otepaa.ee ja facebookis.
Tantsupäev on kõigile TASUTA! Tantsuõpetajad erinevatest
Lõuna-Eesti tantsukoolidest!
25. oktoobril algusega 17.00 Muusikaline õhtu ehk disko
noortekeskuses. Muusikat mängivad DJ-koolituse läbinud
noored! Üritus on kõigile tasuta!
Otepää ANK lahtiolekuajad:

Aasta õpetajad 2013
Lembi Oja ja Krista Sunts

L

Võistlejad Apteekrimäel, pildistas Krista Aigro.
12. oktoobril korraldas Otepää spordiklubi absoluutklassi kahevõistluse Apteekrimäel. Viimastel aastatel on absoluutklassi
suviseid võistlusi peetud rullsuuskadel. Pidades tähtsaks jooksu
osakaalu treeningprotsessis ning soovides taaselustada vanu
traditsioone korraldasime seekordse võistluse jooksuga ja nimetasime ta ”Apteekrimäe jooksukahevõistlus 2013”.
Otepääle tulid võistlema sportlased Elvast, Võrust, Tallinnast
ja ka Lätist. Ogre võistkonnas osales ka Läti rekordinaine
suusahüpetes Šarlote Škele, kes lendas suvel Itaalias 85,5 m
kaugusele.
Hüppemäel, kus parima tulemuse saavutas otepäälane Artti
Aigro, oli võistlus äärmiselt pingeline. Viis esimest mahtusid 8
punkti sisse.
Jooksurajal ergutas võistlejaid kuldne päike ja lehesadu.
Pinget jätkus jooksu viimaste meetriteni. Lõpuks pani oma paremuse maksma võrulane Klaus Kolpakov. Ta on tuntust kogunud
veel sellega, et on talvel omas vanusegrupis noortesarja võitja
murdmaasuusatamises.
Otepää klubi sportlaste kohad olid järgmised: 4. Artti Aigro,
5. Andres Aaliste, 8. Kenno Ruukel, 9. Markus Alter, 12. Aavo
Tilga, 16. Ain-Einar Kaugesalu, 17. Meriliis Kukk, 20. Hanno-Henn
Reidolf.
Võistluse korraldajad tänavad toetuse eest A. Le Coqi, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, Otepää vallavalitsust ja
muidugi kõigevägevamat fantastilise ilma eest!
Korraldustoimkonna nimel SILVER ELJAND

Kaks orienteerujat Euroopa
noorte meistrivõistlustele
Järgmisel nädalal Portugalis toimuvatel Euroopa noorte meistrivõistlustel stardib Eesti koondises kaks Otepää orienteerujat:
Andres Saal (Otepää Spordiklubi) ja Silvia Luup (Orienteerumisklubi Võru).
Lisainfot ning võistluste ajal tulemusi saab jälgida EMi kodulehelt: http://www.eyoc2013.fpo.pt/.
ARVO SAAL

embi Oja asus Pühajärve Põhikooli tööle 30. augustil 2010. a inglise
keele õpetajana. Kohe alguses jäi Lembi silma meeldiva ja kohusetundliku suhtumisega oma igapäevasesse töösse.
Õpilaste arvates on õpetaja Lembi rõõmsa-meelne, abivalmis ja oma
õpetatavat ainet hästi tundev inimene. Ta on vahel ka karm, kuid õiglane
õpetaja. Klassijuhatajana paistab silma hea organiseerimisvõimega. Lembi on loov ja võimekas pedagoog, iga võimalust kasutab ta enesetäiendamiseks.
Eelmisel õppeaastal juhendas ta partnerlusprojekti
READ, DRAW AND PLAY ja saavutas Tiigrihüppe
korraldatud programmi „Sõpruskoolid Euroopas“/
eTwinning partnerlusprojektide konkursil II koha.
See oli suur tunnustus tema tööle ja kooli mainele.
Lembi jaoks on oluline tema perekond. Koos
abikaasa Kunoga kasvatatakse kolme tütart. Musikaalse inimesena laulab Lembi Otepää segakooris
EVEKO.
Õpetaja Lembi Oja on tore kolleeg ja koolipere
arvates väärib ta Valgamaa „AASTA ÕPETAJA 2013“ tiitlit.

T 13-20.00
N 13-20.00
R 13-19.00
Noorteinfo, kontakt ja üritused: www.noortekeskus.otepaa.ee või
facebookis Otepää ANK. Uudista!

Üleskutse kõigile toredatele
abivalmis inimestele!
Noortel on uued ruumid. Selleks, et veelgi mõnusam oleks
olla, soovivad noored teha mõnusa nurga, kus puhata ja
jutustada. Tahaksime taastada vana hea padjatoa. Kahjuks
said vanad padjad endistes noorteka ruumides kannatada
ning pole enam kasutamiskõlblikud.
Siinkohal oleks vaja teie abi. Kui teil on kodudes korralike
ja heas seisus patju või kott-toole, mida enam ei kasuta,
siis palume need tuua Otepää avatud noortekeskusesse.
Samuti ei ütle me ära isetehtud-meisterdatud patjadest. Kui
leidub mõni suurem korralik vaip, võib sellegi meile toimetada. Oleme nõus ka ise asjadele järgi tulema!
Täpsema info saamiseks võib helistada numbril 5550
2316 (Merit Nigula, Otepää ANK juhataja).

K

rista Sunts on aastaid töötanud logopeedina Otepää piirkonnas. Pühajärve Põhikooli asus ta tööle logopeedi ja õpiabiõpetajana 1. septembril
2011. Tema tööülesanneteks on koordineerida ja
korraldada tugiõpetust HEV õpilastele nii koolis kui ka
lastele lasteaias. Õpetaja Krista on alati abivalmis, vastutulelik ja rõõmsameelne kolleeg.
Õpilaste arvates on tema tunnid huvitavad ja eriliselt
väärib esiletõstmist tema oskus keerulised õpiülesanded
lihtsaks muuta. Krista optimism, hoolivus ja huumorisoon toovad positiivsust igapäevasesse kooliellu.
Krista jõuab veel olla koosseisuväline töötaja Tartu
Ülikooli eripedagoogika osakonnas. Tema meelisteemaks on „Õppetekstide koostamine, jõukohastamine ja
analüüs“. Ta oli kaasautoriks VII klassi eesti keele lugemik-tööraamatule,
mis ilmus sellel sügisel. See juhendmaterjal aitab tavakooli õpetajat lihtsustatud õppekava rakendamisel hariduslike erivajadustega õpilastele. Tema
sulest on ilmunud palju sellelaadseid materjale.
Krista jaoks on väga tähtis tema perekond. Koos abikaasa Helkeniga on nad üles kasvatanud tütre ja poja, kes on neile kinkinud kuus lapselast. Krista on väga hea kokk-perenaine, mis annab vanaemale tugevad
plusspunktid.
Krista Sunts on ainulaadne eripedagoog-logopeed Valgamaal, kes oma
igapäevase töö kõrvalt jõuab õpetada noori eripedagooge ja anda trükki
õppematerjale.
MIIA PALLLASE

27. oktoobril kell 17.00
Otepää Raekoja saalis
tšellokvartett C-JAM.
Tšellokvartett C-JAM - neli meest, neli tooli, neli tšellot ning
meeliköitev muusika. Tšellokvartett C-JAM on unikaalne
kooslus meestest, kes ei karda avardada piire ja püstitada
endale enneolematuid väljakutseid.
Pilet 5/7 €. Piletid müügil Piletilevis ja enne kontserdi algust kohapeal.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

4

PALUPERA

18. oktoober 2013

www.palupera.ee

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
10. oktoobril:
Kinnitati Palupera valla eelarvestrateegia 2014-2017.
Arutati taotlusi Palupera valla 2013. aasta eelarvest ja
suunati vahendeid taotlejatele.
Kehtestati Palupera valla noortevolikogu valimiste läbiviimise kord. Palupera vallavolikogu esindajaks määrati
noortevolikogu valimiste valimiskomisjoni vallavolikogu
liige Marika Viks.
A r utati Siseministeeriumi edastat ud
Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu koos
seletuskirjaga.
Vallavolikogu esimees tänas kõiki vallavolikogu liikmeid
möödunud nelja aasta kestel aktiivse ja sisuka osalemise
eest vallavolikogu töös. Samuti tänas kõiki alatistes vallavolikogu komisjonides osalenuid ja soovis kõikidele uutele
valimistel kandideerijatele õiglast vallarahva otsust.

Eestimaa Rahvamaja – rohkem kui
lihtsalt sussisahin!
24 tundi Eestimaa Rahvamajas
Tänases rohkete võimalustega maailmas omavad
rahvamajad kultuuripärandi säilitajana, hoidjana ja
pärija kasvatajana Eesti kultuuriruumis olulist rolli.
Rahvamaja on koht, kus kõik inimesed, olenemata nende soost või vanusest, maailmavaatest,
religioonist ja majanduslikust seisust, saavad osa
mistahes kultuurilisest tegevusest tarbijana või
osalejana. Rahvamaja on koht, kus saab harrastada endale meelepärast kultuurihobi, tegeleda elukestva õppega. Rahvamaja on koht, kust on alguse
saanud mitmete kuulsate ja professionaalsete kultuuritegelaste karjäär.
Projekti ”24 tundi Eestimaa Rahvamajas”
eesmärk ongi tutvustada ja näidata, millega rahvamajades tegeletakse, väärtustada rahvamajades

toimetavate inimeste tegevust ning elavdada paikkondade kultuurielu. Ööpäeva kestvas projektis
osaleb enam kui 150 rahvamaja üle Eesti. Toimuvad
sajad erinevad kultuurisündmused: kinod, õpitoad,
avatud treeningud – ringitunnid, peoõhtud, kontserdid, etendused.
Lisaks iga rahvamaja enda programmile süüdatakse 26. oktoobri hommikul kell 8.26 koos päikesetõusuga kõikides maakondades rahvamajade tuled ja
iga maakonna tuli jõuab kella 19.00ks Pärnumaale
Torisse, kus asub Eestimaa üks vanimaid rahvamajasid. Toris toimuval tuletseremoonial ühendatakse
üle Eesti kokku saadetud tuled ühiseks „rahvamaja
tuleks“ ning Tori Rahvamajas toimub kõne-koosolek ja peoõhtu.

Palupera Vallavalitsuse istungil
10. oktoobril korraldati:
Väljastati ehitusluba A.T-ile Neeruti külas Sooserva
kinnistule elamu ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba T.M-ile Neeruti külas Lande
kinnistule valminud talu abihoone kasutamiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Lande 10/04kV mastalajaama ja 0,4kV õhukaabelliini
väljaehitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused P.V-ile Päidla
külas Savikoja kinnistule reovee puhastussüsteemide
projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused T.M-ile Neeruti
külas Lande kinnistule salvkaevu projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused L.L-ele Atra
külas Kitse kinnistule joogiveetorustiku ja reovee
puhastussüsteemide projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused T.K-ile Päidla
külas Tomsoni kinnistule joogiveetorustiku ja reovee
puhastussüsteemide projekteerimiseks.
Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Pastaku külas
Pastaku F2 pingeparandusele.
Väljastati kasutusluba M.R-ile Lutike külas Rippina
kinnistule valminud reoveepuhasti kasutamiseks.
Anti kolm ühekordset toetust a´ 20 eurot
majanduslikesse raskustesse sattunud peredele.
15. oktoobril korraldati:
Moodustati Palupera valla noortevolikogu valimiste
läbiviimiseks 7-liikmeline valimiskomisjon: vallavolikogu
esindaja Marika Viks, vallavalitsuse esindajateks määrati komisjoni vallavalitsuse liikmed Heli Elbson ja Maire
Lemberg ning noortevolikogu esimehe ettepanekul Willi
Pastak, Triinu Rannala, Maria Voolaid ja Krista Lokk.
Asendusliikmeteks nimetati noortevolikogu esimehe
ettepanekul Hanna Voolaid ja Merli Heitur.

NOORTEÜRITUSED

Noorte tantsutrennide
järgmised ajad on
18. oktoober kell 17.00,
25. oktoober kell 17.00 ja
30. oktoober kell 19.00.

Oled oodatud Nõuni kultuurimajja:
25. oktoobril
kell 20
esineb Elva noorteansambel KYBERORAVAD,
pidu jätkub DISKOrütmis

26. oktoobril
kell 12 KELLA KAHETEISTKÜMNE KONTSERT
esinevad meie valla väikesed ja suured taidlejad.
Buss ringile: 11.15 Palupera-Hellenurme-Nõuni

kell 15 HELKURI MEISTERDAMISE ÕPITUBA
kell 20 SIMMAN

Ise tehtud, hästi tehtud
Palupera Põhikooli algklasside õpilased küpsetasid
leiba Hellenurme vesiveski uues leivakojas. Veskiemand Mae Juske juhendamisel tegime ühiselt
valmis leivataina. Leivaastjas olevale juuretise
segule lisasime soola, suhkrut, köömneid ja rukkijahu. Kui tainas sai sõtkutud, jagati see väikesteks
tükikesteks. Iga laps tegi valmis oma leivakakukese.
Väikesed leivakesed olid erineva kuju ja huvitavate
meistrimärkidega. Veskiemand tõstis leivalabidaga
kakukesed ahju küpsema. Uudishimulikud silmapaarid jälgisid kõike ootusärevalt. Kõige tähtsam
oli meelde jätta oma pätsi välimus.
Leibade küpsemise ajal tegime ringkäigu üle saja
aasta vanuses vesiveskis. Veskiemand Mae avas
turbiini ja vee jõul töötav veski läks naginaga tööle.
Huviga jälgisime kuidas kotitäiest nisuteradest sai
jahu ja manna, kuidas terad eraldati sõkaldest ning
kuidas „püksid püüli sõelusid“.
Aeg kadus kiirelt ja õpilaste valmistatud leivapätsikesed ootasid ahjust väljavõtmist. Enne kakukese
kotti panemist kaunistasime leivakotid. Omatehtud
leib võiga viis keele alla ja tassitäis kuuma piparmündi teed oli väga hea.

tantsuks mängib RAEN VÄIKENE
pilet 5 eurot

Juba 5. korda mängiti
Palupera külade karikale

Ise tehtud ja hästi tehtud leival oli võrratu maitse.
Südamest tänud veskiemand Maele, perenaise abilisele Kristiinale ja veskimees Harrile ehedate emotsioonide eest leivakojas ja vesiveskis.
Tekst ja foto RELIKA KALBUS

Palupera staadionile oli laupäeva, 12. oktoobri
hommikul kogunenud jalgpallihuvilisi mitmest
külast. Kuna meie külad on väikesed ja mängijaid vähe, esinesid Palupera ja Hellenurme
ühendvõistkonnaga.
Väga kirgliku ja võistlusliku mänguga
võitis karika ja medalid Räbi küla võistkond.
Auhinnaks saavad nad külastada kogu võistkonnaga meie hea toetaja, Taagepera Lossi
sauna. Teiseks jäi Palupera-Hellenurme ühendvõistkond, kes läheb nüüd nautima Andu
Puhkemaja sauna. Kolmanda auhinnalise koha
ja Palu-Veski sauna külastuse võitis väga tubli
Nõuni küla. Kõiki võistkondi premeeris Palupera kool maitsva kommikarbiga.
Väga kauni ja sportliku päevaga jäid kõik rahule ning kõigi soov oli, et traditsioon jätkuks.
Järelkasvu pärast ei pea ks muretsema, sest
kogu päeva mängisid mini-arenal väiksemad
jalgpallurid. Suur tänu kõigile headele toetajatele, lisaks eelpool nimetatule ka Palupera
vallale!
Kokkuvõtteks võib öelda, et jalgpallimäng
külades elab siiski, ainult on vaja organiseerijaid, kes võistkonna kokku kutsuksid.
KALEV LÕHMUS

Elas kord ...
..nii algavad muinasjutud, meenutatakse
toredaid inimesi.
Hellenurme kandis sündis kunstnik KONRAD MÄGI, kelle elust ja loomingust koostame Palupera koolis uurimustööd.
Hea inimene, kes sa tead mõnda fakti või
lapsepõlvest on jäänud mõni meenutus selle
kunstilukku jälje jätnud kuulsa mehe kohta
– anna märku!
Aitäh juba ette!
Eleriin Kikas, Marika Viks
tel. 53465648, viks.marika@gmail.com

Teatrisse
23. oktoobril kell 19.00

etendus „MAAKAD” Ugalas.
Buss väljub:16.30 Nõuni Kultuurimaja;
16.45 Hellenurme Noortekeskus;
16.55 Palupera Pritsikuur.
Oled oodatud, kui Sa oled noor, kes käib:
põhikooli lõpuklassides, keskkoolis, kutsekoolis,
ülikoolis, tööl või on kodune!
Registreeri end ja oma sõpra 20. oktoobriks: deivi.
sarapson@gmail.com või 56665643.
Projekti toetajateks on Eesti Noorsootöö Keskus ja
Palupera vald.
Teatriskäik toimub projekti „PALUPERA VALLA
NOORTE TEGEVUSTE MITMEKESISTAMINE”
raames.

14. oktoobril külastas Palupera põhikooli
AHHAA Keskuse teadusteater.
Teemal “AHHAA, õnnetus ei hüüa tulles”
korraldati osalusmäng 6.-9. klassi õpilastele ja kogu koolile samateemaline teadusteatri etendus.
Pildistas Reet Allak.
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Avati renoveeritud Aakre rahvamaja saalid

Mihklipäeva laat Puka
Keskkoolis

Ü

le pika aja 9. oktoobril toimus Aakre rahvamajas taas kultuuriüritus. Seekord oli
see pühendatud suure ja väikese saali remondi lõpetamisele.
Pean tunnistama, et kõige meeldivam hetk avamispidustustelt oli see, kui mitmed inimesed enne
algust uudishimulikult üle ukse saali piilusid ja
reageerisid nähtule spontaanselt – vau, kui ilus.
Arvan, et tegijatele oli see kõige parem kiitus.
Saali avamiseks võttis sõna vallavanem ja rääkis
kuidas kõik on alguse saanud ning mida on tehtud.
Maja remontimiseks tuli alustada katusest, sest see
jooksis läbi nagu kurn. Õnneks toetas meie pojekti
Valga maavalitsuse juures olev komisjon ning
EAS eraldas raha hasartmängumaksust laekunud
vahenditest.
Tõeline rõõmusõnum oli ka Aakre Rahvamaja
energiatõhususe parandamiseks esitatud projekti
rahastamine CO-kvootide müügist. Remonditi ja
soojustati välisseinad, vahetati aknad ja uksed ning
remonditi valgustust. Maja sai väljast korda, aga
tegemist vajasid sisetööd.
Esitasime taas EASile projekti hasartmängust
laekunud vahenditest rahvamaja siseremondi
tegemiseks. Kahel korral ei leidnud taotlus toetust,
kuid kolmandal korral õnnestus toetust saada.
Ehitaja leidmiseks korraldatud hankele esitas
pakkumise 11 ehitusfirmat. Odavaima esitas
Raian OÜ ning selle firmaga sõlmisime lepingu.
Kohe ehituse alguses selgus ka selle töö murekoht. Põranda alla oli kavandatud enne valamist
paigaldada tasanduskihiks ligikaudu 10 cm kiht
kruusa. Pärast põranda lammutamist aga selgus,
et seal all laiutas suur auk. Saime sellestki murest
üle ning ehitustööd valmisid tähtaegselt. Koheselt
algasid ka koristustööd ja ettevalmistused avamiseks. Tublid olid niiöelda oma maja inimesed ja
koos tehti ära suur töö. Seekordne töö kiitis tegijat
ja tahan siinkohal tänada Helgi ja Enno Punga,
Lea Madissovi, Kati Kõivu ja Riina Siiki. Ruumid
on kenad!
Et rahvamajal ja kultuuritööl Aakres elu läbi
aastate sees püsiks, on oma panuse andnud ja
väärivad tänu endised rahvamaja juhatajad Marju
Pahva, Eha Päiviste, Ilme Hanson, Kristi Nagla ja
endine kolhoosi esimees Aare Kruusamäe.
Tänukiri toetuse eest Aakre rahvamaja renoveerimisel anti Valga maavalitsusele ja tänukiri hea
koostöö eest Raian OÜle.
Aakre rahvast õnnitles Valga maavanem
Margus Lepik ja soovis inimestele värskelt korrastatud maja aktiivset ja meeldivat kasutamist. Rahvamaja avamisel kultuuriprogrammi eest hoolitses Voldemar Kuslap, kes tunnistas, et on Aakres
esimest korda, kuid tuleb meeleldi tagasi. Loomulikult ei saa ju pidupäev toimuda ilma sõpradeta.
Õnnitlema oli tulnud mitmeid partnereid ja kol-

26. septembril toimus Puka Keskkoolis 12. klassi
korraldatud Mihklipäeva laat. Müüjaid oli kokku
lausa 15. Müüdi erinevaid maiustusi: muffineid,
küpsiseid, saiakesi, mett ja muud. Samuti ka
ehteid ja muud laadakaupa.
Laada õhkkond oli kindlasti olemas, sest kuulda sai head muusikat, näha pingsat kauplemist ja
tunda mõnusat küpsetiste lõhna. Kõige suurem
kauplemine toimus esimese kolme vahetunni
ajal.
Korraldati ka palju muud huvitavat. Näiteks
müüs 12. klass õnneloose, kus iga pilet tagas
auhinna ja mille juures oli igal vahetunnil suur
järjekord.
Esimese vahetunni ajal toimus moeshow, kus
võis näha selle aasta sügisel moes olevaid stiile.
Kolmanda vahetunni ajal korraldati oksjon, kus
müüdi maha 3 korvi, täis moose, kurke, mahlu
ja palju muud maitsvat. Viienda vahetunni ajal
said vanemad õpilased osa võtta viktoriinist, kus
selgitati välja kolm nutikamat.
Mihklilaat on tore iga-aastane üritus ja loodetavasti see traditsioon jätkub veel pikka aega.

leege. Piduliku avamise lõpetas
ühine tordisöömine.
Endale kena vormi saanud
rahvamaja tuleb sisuga täita
meie kultuuri- ja spordiinimestel. Olles näinud kui palju aktiivsemaks muutus pärast remonti
rahvamaja kasutus Pukas, usun
sama juhtuvat ka Aakres.
Oleme kultuuriobjektide korrastamisega jõudnud lõpusirgele,
sest Aakres jääb veel remontida
raamatukogu ruumide ja koridori osa. Kuigatsis lõpetatakse
külamaja saali remonti.
Usun, et tehtud investeeringud ja tegevused kultuuri valdkonnas aitavad tublisti toetada
Puka valla arengut tulevikus, ent
muutuste toimumine vajab siiski
aega.

Laada korraldajate nimel
ENELIIN JÜRISE

Toimus traditsiooniline
Puka sügislaat

Parimat meile soovides
vallavanem HEIKKI KADAJA

2013. aastal esitatud Puka vallavolikogu liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:
1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ametipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, kinnistu number); 6. Riiklikku registrisse kantud sõidukid; 7. Aktsiad ja muud väärtpaberid;
8. Pangaarved; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta; 10. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud regulaarsed tulud;
12. Deklaratsiooni koostamise kuupäev.

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmised majanduslike huvide deklaratsioonid:

1. 1. Ilme Hõbemägi 2. Volikogu liige 3. Puka
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaad Pärnu
maakonnas Varbla vallas, kinnistu nr-d 2950006/29500
ja 3984406; 6. Sõiduautod Ford Mondeo 2006, mootorratas Yamaha 2008 ja omavalmistatud sõudepaat
(kõik abikaasade ühisomandis) 7. Ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto; 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Aakre LasteaedAlgkooli direktori töötasu, vallavolikogu ja komisjonide
tööst osavõtu eest hüvitis, pension 12. 25.04.2013
2. 1. Kalev Kiisler 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Tammemäe 4 kinnistu
Komsi külas (2521040) 6. Sõiduautod Toyota Corolla ja
Mazda 6 (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu Puka
Keskkoolist ja hüvitis volikogu töö eest, pension 12.
30.06.2013
3. 1. Kalle Põldmägi 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. puudub 6. Sõiduauto Toyota
Avensis ja traktor T-25 7. AS Valmap Grupp aktsiad 8.
SEB ja Swedbank arvelduskontod 9. ei ole 10. ei ole 11.
Töötasu ASist Valmap Grupp, hüvitis volikogu tööst
osavõtu eest 12. 30.04.2013
4. 1. Andrus Looskari 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomandid üks Puka vallas
Aakre külas (2186440) ja üks Tallinnas (12303301),

elamumaad 3 kinnistut (1792540, 2000940, 2197140)
Puka vallas Aakres ja Nõos 1 kinnistu (1434004), tulundusmaad 3 kinnistut( 2439340, 2290440, 2492040)
ja transpordimaa (2492140) Aakre külas. Elamumaa
Nõos (1434004) 6. ei ole 7. Balti Kliima OÜ, Coolest
OÜ, Swedbank AS pensionifond K4. 8. Swedbank
arvelduskonto ja kogumispensioni konto 9. ei ole 10.
ei ole 11. Balti Kliima OÜ tegevjuhi töötasu, hüvitis
volikogu töö eest 12. 30.04.2013
5. 1. Jaanis Veskimets 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. ei ole 6. sõiduautod BMW 318
I ja Audi 80, ratastraktor MTZ-82 7. ei ole 8. Swedbank
arvelduskonto, krediidikonto 9. ei ole 10. ei ole 11.
töötasu AS-ist Kiilung, hüvitis volikogu töö eest 12.
20.05.2013
6. 1. Kajar Tilga 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Puka vallas Kolli külas
(249840/2498, abikaasade ühisvara) 6. sõiduautod
Ford Escort Turnier, traktor T-40 (abikaasade ühisvara),
7. ei ole 8. SEB arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11.
hüvitis volikogu liikme töö eest, töötasu Driblet OÜst
12. 30.04.2013
7. 1. Aare Jaama 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Kinnistu ja elamu Soontaga külas, 6.
sõiduautod Ford Sierra, Ford Mondeo, Nissan Terrano,

Niva 7. ei ole 8. SEB pank ja SWEDBANK, arvelduskontod 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogus tehtud töö
eest 12. 20.03.2013
8. 1. Anu Uint 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4.
Puudub 5. ei ole 6. Sõiduauto Wolksvagen Passat (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto
9. ei ole 10. ei ole 11. Töötasu Puka Vallavalitsusest,
OÜlt Laadi ja Kõrgesaar ja hüvitis volikogu töö eest 12.
30.04.2013
9. 1. Avo Sarnit 2. volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. Puudub 5. ei ole 6. Audi 100, Ford Transit, VW Passat
Variant, 7. ei ole 8. SWEDBANK arvelduskonto 9. ei ole
10. ei ole 11. ei ole 12. 29.06.2013
10. 1. Irja Sõnum 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. puudub 5. Kinnistud Puka alevikus Ääre tn 2 ja Võru
maantee 12 6. ei ole 7. ei ole 8. Swedbank arvelduskonto
9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogu töö eest, töötasu
Karni-Voor OÜ, üür 12. 15.05.2013
11. 1. Maiu Püüa 2. volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu
4. Puudub 5. elamumaa Puka vallas Palamuste külas
(1480140/14801) ja maatulundusmaa Palamuste külas
6. Opel Vectra (abikaasade ühisvara) 7. ei ole 8. SEB
arvelduskonto 9. ei ole 10. ei ole 11. hüvitis volikogu töö
eest, pension , töötasu põhitöökohal 12.15.05.2013
12. 1. Karin-Kaja Liigand 2. Volikogu liige 3. Puka Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Ääre 12-4, Puka
alevik 6. ei ole 7. ei ole 8. SWEDBANK, SEB 9. Ei ole 10.
käendusleping (õppelaen) 11. Töötasu Puka Keskkoolist,
hüvitis volikogu töö eest 12. aprill 2013
13. 1. Helgi Pung 2. volikogu liige 3. Puka vallavolikogu
4. puudub 5. korteriomandid (2) Puka alevikus ja Valga
linnas 6. KIA PICANTO sõiduauto 7. ei ole 8. NORDEAPANK 9. ei ole 10. käendusleping 11. pension, töötasu
vallavalitsusest, hüvitis volikogu töö eest 12. 30.03.2013

12. oktoobril toimus traditsiooniline Puka sügislaat.
Seekordne laat ei toimunud aga Rahvamaja juures
nagu tavaliselt, vaid hoopis Puka kaupluse juures.
Traditsioon on küll vana, kuid mis tingis uue koha
valiku?
Nagu Puka rahvas teab, on juba mõnda aega
olnud meie valla plaanides soov leida koht turuplatsile ja rajada sinna turuhooned. Selline ettepanek laekus inimestelt siis, kui loodi turuplats Rõngu
valda.
Nüüdseks on turuplats ka meil peaaegu valmis.
Siiski on veel tööd vastu võtmata ja seepärast päris
avamist teha ei saanud. Aga me proovisime, kuidas
inimesed selle paiga omaks võtaksid.
Peab tunnistama, et laadal rahvast oli ja jagus
ka müüjaid. Nurinat oli kuulda vaid selle kohta, et
toidukauba müüjaid ei olnud.
Tuleb loota, et järgmisel korral tulevad nemsdki
kohale. Kokkuvõttes jäi mulje, et inimestele uus
koht sobib ja ka hooned meeldisid. Loodame, et
neist hoolitakse ja neid hoitakse.
HEIKKI KADAJA

Puka Keskkooli 245. aastapäeva
tähistamine
toimub laupäeval, 19. oktoobril algusega
kell 15.00.

SÜNNID
Lenna Sarv

7. oktoobril
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE
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www.sangaste.ee

Sügisheietused lossivaimult

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogu istungil
10. oktoobril:
Võeti vastu Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks
2014 – 2017.
Muudeti Keeni Põhikooli hoolekogu moodustamise korda
ja töökorda.
Lõpetati Sangaste valla osalemine sihtasutuses Valga
Piirkonna Keskkonnakeskus.

Sangaste Vallavalitsuses
Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kümnele isikule
kogusummas 1087,10 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
summas 15 eurot.
Määrati septembrikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale
isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 167,94
eurot.
Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Leidlike taaskasutusideede konkurss
Seoses novembrikuus toimuva üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädalaga kuulutab Keskkonnaamet
välja leidlike taaskasutusideede konkursi. Konkursile on
oodatud fotod põnevalt teostatud taaskasutuslahendustest, kuidas seisma jäänud asja uuesti kasutusele võtta.
Konkursile „Leidlik taaskasutus” oodatakse fotosid eposti aadressile konkurss@keskkonnaamet.ee hiljemalt
8. novembriks. Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad ning parimaid premeeritakse noorte tunnustatud
loodusfotograafide fotode ning seinakelladega.
Kõikide tähtajaks laekunud tööde hindamisel arvestab
žürii nii põnevat ideed kui ka huvitavat teostust. Töid on
võimalik näha Keskkonnaameti kodulehel ning igaüks
saab oma lemmikule hääle anda ameti Facebooki lehel.
Konkursitingimustega saab tutvuda: http://www.
keskkonnaamet.ee/public/Tingimused-2.pdf
Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal
toimub sel aastal 16.-24. novembrini. Nädala eesmärk
on pöörata tähelepanu säästlikule tarbimisele ning võidelda prügitekke vastu, et säästa keskkonda. Väljakuulutatud konkurss on üks osa Keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise
võimaluste tutvustamisele.
Lisainfo:
Merle
Kiviselg,
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, e-post: merle.
kiviselg@keskkonnaamet.ee, mob 556 02 292.

Uudiseid Sangaste
Pansionaadist
Sangaste Pansionaat on üldtüüpi hooldekodu. Oleme
tegutsenud kaksteist aastat. Alguses vallaasutusena,
hiljem mittetulundusühinguna.
Pansionaat tegutseb kahes eraldi majas. Aastal 2010
toimus peamaja renoveerimine, mille tulemusena paranes maja ventilatsioon, hoolealuste heaolu ja töötajate
töötingimused. Majja ehitati lift läbi kolme korruse,
nüüd saavad kergesti liikuda ka ratastoolis ja raske
liikumispuudega hoolealused vastavalt vajadusele.
Remondiga seoses saime voodikohti juurde, neid on
praegu 30.
Samas majas võimaldas vald ruumid perearstipraksisele. Selle aasta veebruarist avati ka apteek, mis on
teinud meie ja vallarahva elu lihtsamaks.
2011. aasta septembris avati tervisemaja, mis asub
endistes Sangaste algkooli ruumides. Kuna need seisid
kasutuna, tekkis pansionaadi juhtkonnal mõte ruumid
renoveerida ja need sisustada. Tervisemajas pakutakse
teenust eakatele, kelle tervis ei lase kodus talvituda (nt.
puude vedamine, ahjude kütmine ning kellel on kodus
tervis alt vedanud või on lihtsalt vajadus seltskonna
järele). Kohti on seal 24le elanikule. Hetkel ongi nii,
et mõlema maja kohad on kõik täidetud. Aga tahtjaid
oleks veel ja veel. Kuna kohtade nõudlus on suur,
plaanime tulevikus tervisemajja juurde saada 8 kohta.
Tervisemaja juurde on plaanis teha väike peenramaa.
Selle maja seltskonnas on päris mitu rohenäppu, kellel
kevade tulles hakkavad sõrmed sügelema.
Tähtpäevade tähistamisel kutsume erinevaid etlejaid
nii oma vallast kui ka kaugemalt, et ikka tegusamalt aeg
mööduks.
Kliendid on meie poolt pakutavate teenustega kõik
rahul olnud. Seda on meie töötajatel alati hea kuulda.
AGNES ARENG

P

öörane suvi on selleks korraks lõppenud ja
kuldne sügis täies jõus. Nii on ka lossi ümbruses hommikuti põõsastel ilutsemas ämblike
niitidest pitsilised kaunistused ja langenud lehtedes kuuleme sügise rutakaid samme. Öösiti on jahedavõitu aga päevane päike pakub silmailu. On
sobilik aeg haarata tass pärnaõieteed meega, teha
jahisaali kaminasse tuli ja võtta kokku, kuidas meil
läinud on.
Lühike suvi kuhjab hulgaliselt üritusi ja pidusid
just kolmele kuule. Sangaste lossi kõik suvised
nädalavahetused olid põhiliselt täidetud pulmapidudega. Vaatamata erilistele soovidele ja suurele
töökoormusele õnnestusid kõik üritused ja rahulolevad külalised laususid vaid kiidusõnu. Õnneks
oli ka neid, kes oskasid nõu anda, kuidas veel paremini saaks. Aitäh neile! Suurima tänu aga tahan
öelda kõigile töötajatele ja abilistele, kes suurele
pingele vapralt vastu pidasid ja ikka huumorimeele säilitasid!
Õues sai uueks lossi juurest parki viiv kõnnitee,
millest sai vahva kivitee. Loodame, et vihmavee
hammas selle peale ei hakka ja edaspidi saab jalutamist nautida. Lisakülalisi on meie õuele toonud
ka säravkollane National Geographicu aknake.
Kes pole veel seal pilti teinud, siis nüüd on kollaste
lehtede taustal selleks eriti hea võimalus.
Hetkel on loss igapäevaselt küll uksed sulgenud,
kuid see ei tähenda, et ta päris kinni on. Vastupidi,
askeldame nende tööde kallal, mis suvel ajapuudusel tahaplaanile jäid. Püüame hostelitubadele ja
teistele ruumidele nägusamat väljanägemist anda

ja teeme muid ettevalmistusi. Pealegi käivad tänu
ESTLATRUS-i programmile ettevalmistused
suuremateks ehitustöödeks talveaiapoolses keldriosas ja taastamisele läheb ka talveaed ise. Hetkel
askeldavad töömehed aknaraamide ja küttetorude kallal.
Õnneks jagub kliente ka sügiseks ja talveks
ning ühtegi tühja nädalat ei paista ka sel hooajal
tulevat. Vaheldust püüdsime pakkuda Mahavoki
kontserdiga 12. oktoobril ja Sangaste Lossi Live
õhtuga 18. Oktoobril. Lisaks tavapärasele on lossis
tänu Aare Jaamale avatud väike topistenäitus, kus
võimalik imetleda ka karu ja hunti.
Lossi restoranis on toimunud ka omajagu muudatusi, nii inimeste kui ka toitude näol. Menüüs
leiab palju uut ja on võimalik mekkida ka ulukiliha. Pakume toitu nii koha peal kui ka cateringteenusena. Lossikeldrisse on varutud õunamahla
ja murakamoosi ning muidki hõrgutisi on purkidesse ja karpidesse pakitud. Seega võib julgelt
talvele vastu minna.
Koostöös Rukkiküla liikmetega pakub loss
oma klientidele ka sauna, metsasafari teenuseid
ning erinevaid maitseelamusi. Vahel peame ka
majutamisel abi paluma. Märkimata ei saa jätta,
et üllatavalt palju on tulnud külalistelt positiivset
tagasisidet Sangaste kohta üldse. Kiidetakse meie
piirkonna väljanägemist, võimalusi ja sõbralikke
inimesi.
Soovime lossipere poolt kõigile jätkuvalt kena
sügist ja ootame alati külla!
Parimate soovidega HEILI FREIMANIS

R

kutsub kõiki huvilisi
neljapäeval, 24. oktoobril 2013. a
algusega kell 12.00
Sangaste Seltsimajja

SÜGISPEOLE.
Külla tuleb Põltsamaa Pensionäride
Ühendus „KULDNE IGA“.
Laua katame ühiselt.
Täpsem info :tel. 56 56 64 52
(Vaike Tuisk).
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).

Ootame kõiki

Raha ja ratsavägi
ahast räägitakse ja raha teenitakse. Raha
vihatakse ja raha armastatakse. Läbi selleta aga siiski ei saa. Kuigi Gruusia vanasõna
ütleb, et raha on lihtsalt masin ja emotsioone pole
siin üldse vaja, on just raha üks enim emotsioone
tekitav asi meie elus. Rahapuuduse taha varjavad
valitsused oma tegevusvõimetust ning teenimatu
rikkusega ärritatakse ühiskonna õiglustunnet.
Lääne tarbimisühiskonna rikkus on enamasti
virtuaalne. Virtuaalselt virutatakse pahatihti vaesematelt kihtidelt ja ka rikkus koguneb kahjuks
tihti raharingluse seaduste parema ärakasutamise
võimalustest, kui millegi uue loomisest või tootmisest.
Läänemaailm on muutumas ühiskonnaks, kus
suurem osa rahvuslikust rikkusest läheb illusoorse
heaolumulli rõhu all hoidmiseks ning tööteesklusele.
Riikide kaitsevõime ei saa kaua toetuda pensioni- ja sotsiaalfondide jääkidele ning enesekaitset
ei taga end mittetaastootev rahvas. Virtuaaliseeruv majandus ei anna meile ei head vanaduspõlve
ega jätkusuutliku majandust koos kaitsevõimega.
Praeguse näilise rahamulli najal ei suuda mõned
Euroopa suuremad riigidki varsti enam vanal
moel ratsavägegi ülal hoida, sest seebivahuraha on
justnagu palju, aga lihast ja luust tegelik hobune
maksab veelgi enam. Kaerakilost rääkimata.
Rahamaailm on kõverpeeglis, sest tootmine kandub itta ja laineist mahajäänud valge vaht
hajub varsti.
Selles kontekstis ei ole õige hoida oma rahva
niigi nappe resursse tema kõhu kõrvalt kokku
ning pikendada sellega hukulemääratute agooniaid. Meie lihtsameelsust kuritarvitatakse ja ei ole
mõtet ise lambana pügaja ees lömitada. Maksame
oma rahvale töö eest sandikopikaid ja oleme omamoodi neerudoonoriteks teistele.
Ütlevad, et kui enam oma kauba ja töö eest väljastpoolt hinda küsime, siis ei osteta?! Ikka ostavad

Sangaste Valla Pensionäride Ühendus
„Härmalõng“

endise Keeni sovhoosi ja Sangaste kolhoosi
töötajaid

ja maksavad ka õiglast hinda, kui enam muidu
ei anta. Pole ju seda odavat ja head poolmuidut
sugugi niipalju enam maailmas võtta, sest Aasia
on ka juba targem ja rikkam.
Omaenda elanikond ka vananeb ja immigrandidki on pahatihti vaid sotsiaalsüsteemi tarbimisele suunatud. Lihtsalt nii väikese rahva riik
peaks julgemalt oma rahva eest seisma ka töö eest
õiglast tasu tagades. Samas on meil oma riigi palgaaadel, kes pistab tasku kümneid ,,keskmisi“ ja
vaatamata viitele mingist tohutust vastutusest ei
vastuta reeglina millegi muu eest, kui kontonumbri õigsuse eest.
Sealsama kubiseb riik nn palgakehvikutest, kelle
täistööpäeva palganumber võimaldab arvestuslikku elu vaid pool päeva. Nende teise poole päeva
raha läheb ülepaisutatud ahelbürokraatia toitmiseks, rikaste riikide tarvis töötajate koolitamiseks
ja hurraalollustesse riigiaparaadis. Lisaks veel igasugune selline ,,abi“, mis läheb otse hõimupealikule Aafrikas uue kalašnikovipartii liisimiseks.
Oma kogukonnas tuleb rakendada õiglasemat
palgapoliitikat, vähendada seda tohutut lõhet palgaaadlike ja igapäevapalgaliste vahel ning lõpetada raha vahustamine silmailu tarbeks ja liigkasuvõtja hüvanguks.
Öeldakse, et raha ei haise. Natuke ikka haiseb
küll, kui ühise koguproduktiga halvasti ümber
käiakse! Ka rahaasju võib võtta rahulikult, kui
need lähtuvad õiglustundest ja kui need, kellele
usaldatud ühine kaugas, sellega hästi ümber mõistavad käia.
Raha paneb rattad käima ja meie asi on
vaadata, et järjest vähem inimesi sinna rataste
vahele satuks
Ilust ja edukat isiklikke rahaasjandust kõigile!
KAIDO TAMBERG

26. oktoobril kell 12
Sangaste seltsimajja

“Meenutuste pärastlõunale”.
Täpsem info 56611398 Kati või 5112318 Viive.

RMK uuendab Valgamaa
metsades pooleteise
miljoni euro eest teid ja
maaparandussüsteeme
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) uuendab või rekonstrueerib aasta lõpuks 360 kilomeetrit metsateid ja 18 300 hektarit metsakuivendussüsteeme. Valgamaal valmib 13 objekti,
millesse investeeritakse 1,44 miljonit eurot.
Valgamaa tänavuste metsaparandusobjektide
hulgas on Vana-Sangaste ja Peku-Nakri maaparandussüsteemid kogupindalaga 1534 hektarit
ning 11 teed pikkusega kokku 25 kilomeetrit.
Peku-Nakri maaparandussüsteemi teede rekonstrueerimise käigus saavad korrastatud ka
osa Sangaste pargi teedest.
“Praegu valmib RMK metsades üle Eesti peaaegu iga päev mõni objekt – rekonstrueeritud
metsatee, metsakuivendussüsteem, suur truup
või sild,” ütles RMK metsaparandustalituse
juhataja Margus Reimann ja lisas, et sarnases
mahus jätkatakse metsaparandustöödega ka
järgmistel aastatel.
Metsakuivendussüsteeme uuendatakse
metsas selleks, et säilitada varasemast saavutatud puidu lisajuurdekasv ja puidu parem
kvaliteet. Uuendatud metsateed lihtsustavad
metsamajanduslike tööde korraldamist, tagavad
ligipääsu metsapõlengute korral ja aitavad kaasa igaüheõiguste mugavamale kasutusele.
RMK hallatavast metsamaast ligikaudu pool ehk
üle 400 000 hektari on kaetud metsakuivendussüsteemidega, metsateede kogupikkus on 8300
kilomeetrit.
RMK on metsaseadusega moodustatud
riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK
kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab
metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid
ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks
loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse
võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis
ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti
metsadest.
Lisainfo: RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann.
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Valimisreklaam

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

KUULUTUSED
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Info telefonil 5383 7099
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu, 51978500
Müüa kuiv kask 50cm, märg lepp
30-50cm koos kohale toomisega.
Tel 5056867

Eterniidijäätmete kogumisest
Ajalehe Otepää Teataja reklaami- ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3,
Otepää Vallavalitsus korraldab:
1. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamihinnad vastavalt
reklaamipinna mahule järgnevalt:

1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

350.- EUR;
180.- EUR;
140.- EUR;
100.- EUR;
60.- EUR;
45.- EUR;
30.- EUR;
20.- EUR.

2. Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
3. Kehtestada korduvreklaami tellijatele punktis 1 toodud hindadega
võrreldes 10%line hinnasoodustus.
4. Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
5. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
5.1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
5.2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
5.3. kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
5.4. kuulutus fotoga
8,00 EUR.
6. Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
7. Korraldus jõustub 1. novembrist 2012. aastast.

VALVE SILLASTE

Tänaseks on kõik eterniidijäätmete kogumise registreerimislehed
analüüsitud, projekt on koostatud ning Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud. Rahastaja otsus selgub detsembris/jaanuaris. Positiivse otsuse korral toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt kevad-suvel 2014. Registreeritud isikutega võetakse eelnevalt ühendust.
Isikud, kes pole avaldust tähtajaliselt esitanud, ei saa kahjuks
seekord eterniidijäätmete tasuta äraandmises osaleda. Soovitame neil jälgida vastavat infot oma kohaliku omavalitsuse kodulehel, sest plaanis on tegevust edaspidi analoogse projekti raames
jätkata.
Keskkonnaspetsialist ILONA MATSUJEVA

Pühapäeval valima!

V

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

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Tel. 5093 453;
7654 300
OÜ NIKPO teeb keskküttesüsteemid, maaküttesüsteemid, santehnilised süsteemid. Annab garantii.
Tel. 5068 509
Müüa kuivi küttepuid. Tel. 5131 968
Ostan 2-4toalise korteri Otepääle,
otse omanikult. tel. 5157020
Müüa saematerjali. Terrassi-/põranda- ja voodrilauda. Transpordi
võimalus. Kuulutus ei aegu. Tel.
5258911

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

506 7848
ehitusest@gmail.com

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

alimispäeval, 20. oktoobril saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik elukohajärgse valimisjaoskonna valijal taotleda hääletamist ka
kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valimisjaoskonnale või valla- või linnavalitsusele hiljemalt valimispäeval kell 14 kirjalik taotlus.

Ostan vanu postkaarte, münte,
raamatuid. 84 ja 875 hõbe. Tel
5395 8295 Madis

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

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

Hääletamiskasti saab koju tellida ka telefoni teel, kuid seda ainult
valimispäeval kell 9–14.

Ema on Jumala abiga Looja,
andes elule alguse.
Mõte emast ka siis annab sooja
kui Aeg viib ta silmist valguse.

EVI KULASALU

5.09.1930 - 16.10.2013

21.11.1936 - 15.10.2013

Avaldame siirast kaastunnet Ene
Sillastele ema

Südamlik kaastunne Toomasele
kalli ema

VALVE SILLASTE

KOIDULA MASPANOVI

surma puhul.

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Enele, Endlile ja
Silverile.

Palupera kooli 1979. a lõpetanud
klassikaaslased.

Madis perega

Töökaaslased Pro Fiksumist

KOIDULA MASPANOV
Mälestame

VALVE SILLASTET

Head abivalmist naabrit

TIIT JAAGUNDIT
mälestavad perek. Uibo, Moorits,
Edesi, Nelli, Hilja, Ülo, Ksrla.

20. oktoobril süütame küünlad js
meenutame...

AVO KÕIVU
1. surma-aastapäeval.
Leinavad ema, tütar perega, õdede
ja venna pered.

31.07.1921 - 06.10.2013

Mälestame auväärset memmekest
ja avaldame siirast kaastunnet poeg
Peetri ja Toomase peredele ema,
ämma, vanaema ja vanavanaema
kaotuse puhul.
Aime-Mare, Markian ja Lea
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MITMESUGUST

18. oktoober 2013

Valgamaa austab
abielupaare
7. novembril peetakse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses austamisgaala abielupaaridele,
kellel täitus või täitub tänavu 25, 50 või enam
abieluaastat. Traditsiooni algatajaks on Valga
Maavalitsus koostöös Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusega.
Üritus hakkab kandma nime „Kaunimad
aastad“ ja selle raames pakutakse abielu traditsioonide hoidjatele kontserti ja kaetud on tordilaud.
Austamisgaala eesmärgiks on tunnustada ja
väärtustada abielu ja pere traditsioone ning teha
kummardus neile, kes pikkade aastate möödudes on hoidnud abieluväärtust siinsel tuulepealsel maal.
Korraldajad paluvad austamisgaalal osalejatel
endast teada anda 31. oktoobrini telefonil 766
9970; 5332 7622.
Registreerimisel küsitakse nime ja infot selle
kohta, kus ning millal abielu sõlmiti.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Kellel ma ääle annassi
August Kizberg (1926)

Küll jooseve ja sõidave na ringi
ja kuluteve raha, suud ja kingi.
Ja igaüits püüd puru silma aia,
et muku esi jälle pukki saia!
Kik kiitve ennast, laitve tõisi vahvast,
ja keski see ei hooli maast ja rahvast.
Las minna krooni kurss ka nulli pääle,
kui iki annassime neile ääle!
Mis kasu on nüüd kennigi tost saanu,
et nuu om rahva vastakuti aanu?
Et üits on sots ja tõine enamlane
ja kolmas – kuri tiid mis nimeline.
Kik nema omma essitiile viitu,
kas lugegu end maa- või taivaliitu.
Ja tüü- ja rahvaerakonnalise
om üttemuudu – lüüdu inimese!
Kes rahva kasust kõneleva, trükva
ja esi muku valitsema tükva?
Nuu om vaja asjast iimal aia,
siss võiss ehk asjast tsugu asja saia.

Sulev Keeduse filmi otsitakse meie piirkonnast
massitseeni osalisi
Valgamaal filmitakse uut mängufilmi,
milles löövad kaasa Peeter Volkonski,
Üllar Saaremäe jt ning mille tegevus
toimub 19. sajandi lõpupoole. Üks
stseen filmitakse Hellenurme vesiveskis 6. novembril. Seose sellega kutsutakse massitseeni toredaid inimesi (25
tegelast).
Hea, kui õnnestuks veel selliseid ehedaid vanaaegsete nägudega
kohalikke mehi kampa haarata ja
häid memmesid, kellel sellised head
näod nagu pildil näha. Oodatud
on MEHED KARVIKUD
20-

65aastased; kõhnad ja ka turskemad SEGAPIDI HABEMETEGA, NAISED PIGEM MATSAKAD, aga ka KÕHNEMAID, eri
vanustes, 20-65.
„Sobivuse testimine“ ehk pildistamine toimub 22. oktoobril kell 15
Hellenurme kultuurimajas.
Tule ja jäta oma jälg tulevastele
põlvedele Eesti kultuurilukku!
Täpsem info:
Marika Viks, tel 53465648, viks.
marika@gmail.com,
Kalev Lõhmus, tel 5139071.

Üks ammune kiri Otepää Teatajale

Otepää vajab Eesti lipu keskust

T

Eelhääletas 24,4% valijatest
Eelhääletamise lõpuks, 16. oktoobril kella 20ks on oma hääle andnud ca 265
000 valijat, mis moodustab 24,4% valijate üldarvust. Interneti teel hääletamise
võimalust kasutas seitsmel päeval kokku 133 808 valijat.

äna, 20. augustil 2013, Eesti iseseisvuse taastamise 22. aastapäeval
mõlgutan taas mõtteid ka Otepääst
ja Eestist, sinimustvalgest ja Otepää kirikumõisast. Täna esitles Aili Miks raamatut Otepää ärkamisest 25 aastat tagasi,
nii et suur tükk ajalugu on saanud kaante
vahele.
Kuid Otepää oma rikkaliku ajalooga
väärib enamat. Vajab enamat. Loodetavasti on suuteline enamaks. Pean silmas
Eesti lipu keskust, mis on projektina juba
olemaski, kuid mida siiski olemas ei ole.
2014. aasta 4. juunil möödub 130 aastat
Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipu
õnnistamisest Otepää kirikumõisas. See
fakt on paljudele teada, vähem juureldakse selle üle, miks see lipp, hiljem riigilipuks saanud sinimustvalge, just Otepääl
õnnistati. Olid isikud, kes Otepää väiksusest hoolimata siin soodsa fooni lõid. Sest
ikka ja alati on ettevõtmiste taga konkreetsed eestvedajad, keda Mart Laar
nimetab oma samanimelises raamatus
äratajateks.
Otepääl lõi sellise pinnase Jakob Hurt,
siinne kirikuõpetaja 1872-1880, kes tegi
mitmeid uuendusi ka koolihariduses ning
lõi kirikumõisa omalaadse vaimse salongi.
Tema ei olnud 1884. aastal enam siin, kuid
ta järeltulija Burchard Sperrlingk riskis
venestusaja keeldude kiuste lipuõnnistuse Otepääle tuua.
Kui mõelda toonaste teede ja liikumisvõimaluste peale, siis ei olnud Tartu
Otepääst 40 minuti kaugusel, vaid siia
jõudmiseks tuli omada aega ja hobuseid.
Kui juba kohale jõuti, siis oldi kohe mitu
päeva paigal. Kas seda teekonda ja kogu
olustikku ei võiks me kuidagi interaktiivselt kogeda?
Eesti võib tunda uhkust, sest meil on
alles kõige esimene lipp, mida 2004. aastal

Otepää kirikus ka eksponeeriti.
Otepääl tähistatakse igal aastal 4. juunil
lipupäeva ja on olemas
Eesti lipu tuba ning
Jakob Hurda tuba kirikumõisas, kuid praeguse aja vajadustele nende
ekspositsioonid enam
väga ei vasta. Nüüd
on vaja pigem keskusi,
kus ise kogeda, midagi
katsuda, millestki osa
saada.
Olles hiljaaegu
Teel Eesti lipu 125. sünnipäeva tähistamisele Otepääl.
taas külastanud Maanteemuuseumi Varbusel,
tekkis tunne, et ka lipu lugu peaks olema
ajalugu konkreetsete lugude ja tegevuste
taolisel atraktiivsel viisil eksponeeritud.
kaudu, alustades juba Hurda salongist ja
Keskusi on Eestis tekkinud mitmesuguesimese lipu õmblemisest. Üleilmastuseid, näiteks Jääaja keskus, Ajakeskus
mise taustal ei oleks liigne rohkem oma
Paides, Ahhaa, Lennusadam, samuti
ajaloo ja identiteediga tegeleda.
seikluspargid ja seiklusturismi keskused
Saan aru, et keskuse projekt on mingil
jne. Neil kõigil on oma eripära, nad on
kujul olemas, aga toppab tavapärase rahaleidnud tunnustust ja rohkelt külastajaid.
probleemi tõttu. Igapäevast tööd tehes
Otepääd tuntakse talvepealinnana ning
tundub ehk paljudele, et taoliste pehmete
spordikeskusena, siin on koolimuuseum
teemadega tegelemine ei ole mõistlik
ja uudse väljapanekuga Talispordimuuning kellele seda keskust ikka vaja, sest on
seum.
palju tähtsamaid asju.
Kuid Otepää ajalooline pool on vähem
Kuid juba 19. sajandil mõisteti, et meil
tuntud ning peamiselt loetav õpikutest ja
ei ole võimalik saada enne rikkaks ja siis
raamatutest. Kui siia tuleks Eesti Lipu
hakata kultuurseks, vaid kultuuri tuleb
teha ja toetada kõigi muude tegemistega
Keskus asukohaga kirikumõisas, siis saaks
Otepää ajalugu rohkem väärtustatud, aga
koos. Ilma kultuurita ja minevikuta ei saa
selle kaudu kogu Eesti ajalugu.
me kuidagi läbi.
Keskusele võiks aga lisanduda ka
Arvan, et Eesti lipu keskust on Otepääaudiovisuaalsed (giidiks tahvelarvuti?) või
le ja Eestile vaja.
reaalsed õpperajad Otepää kirikusse, linOtepää Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnamäele ja vanale kalmistule, miks mitte
naõpetuse õpetaja HEIVI TRUU,
ka Pühajärve äärde ja kaugemale.
Kujutan ette, kuidas huvitavalt planee20. augustil 2013
ritud ekspositsiooniga keskus näitaks lipu

