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3. augustil peeti Otepää Kultuurikesku-
se pargis Otepää Naisseltsi eestvedami-
sel traditsiooniline rahvamuusikute ja 
käsitöömeistrite päev ja laat. Tänavu 
toimus see juba 18. korda. 

Otepää Naisseltsi esinaise Ene Raud-
sepa sõnul oli laadal sadakond kauple-
jat. Osta sai istikuid, käsitöötööteid, 
maale, raamatuid, puu- ja metaalitöid, 
jalatseid, riideid, kangaid, toitu, jpm. 

Laadal tegutses kolm õpituba, kus 
sai õppida kudumist ning prosside tege-
mist. Lapsed said õppida külmkapimag-
netite valmistamist ja kive maalida. 
Käsitöölaada avas vallavanem Kuldar 
Veere, päeva juhtis Alar Haak. 

Laadalistele pakkusid rõõmu ja 
lusti Otepää valla kollektiivid: eakate 
vokaalansambel Relami (juhendaja 
Kaia Kivistik), rahvatantsijad Nuustaku
naisrühm (juhendaja Angela Toome), 
segarühm Nuustaku (juhendaja Kaire
Ojavee), naisrühm Vesiroos (juhendaja 
Kaire Ojavee), Otepää Muusikakooli
viiuliansambel (juhendaja Milvi Erm), 
rahvamuusik Varju Teder, rahvamuusi-
kud Otepäält, Illukalt ning Mäetaguselt 
(juhendajad Merle Soonberg ja Lille 
Tali), tantsutrupp FeelingGood (juhen-
daja Merit Nigula). Päeva lõpetas mee-
leolukalt Konguta Kapell.
Otepää Naisselts jagas kõigile laadakü-

lastajatele tasuta suppi. Toimus ka tra-
ditsiooniline laadaloterii, kus peavõi-
duks oli Hermanni Pubi kinkekaart.

Laada peakorraldaja Ene Rauds-
epp tänab laada sponsoreid: Her-
manni Pubi, Pühajärve Spa, Oteks, 
MTÜ Karukäpp, Otepää Konstaab-
lijaoskond, Kultuurikeskus, Techne 
tankla, hotell Karupesa, kohvik-resto-
ran l.u.m.i, Merano Pizza, MTÜ Anni 
Butiik, Merle Lillepood, saatesari 
„Lauluga maale!“ ja Raadio Marta. 

„Selleks, et taoline üritus õnnestuks, 

Suur laadamelu Otepääl

Eesti Taasiseseisvumis-
päeva tähistamine – 

perepäev
20. augustil Otepää kiriku juures ja 

Linnamäe orus

Kell 13.00-16.00
Kavas: kaitseliidu relvanäitus, Õde-
de Liidult esmaabi andmise õpetus,

Päästeameti ja Politsei tegevuse 
tutvustamine, näidislahing, sõduri-

supp.

Kell 16.00 Otepää kirikus 
Gourmet Duo kontsert.

Kõik perepäeva üritused on tasuta!

Korraldavad: Valgamaa Kaitseliidu 
Malev, Valgamaa Päästeosakonna 
Otepää komando, Naiskodukaitse 
Otepää jaoskond, Tartu Õdede Liit, 

Otepää Konstaablijaoskond, 
Otepää Kultuurikeskus, 
Otepää Vallavalitsus.

on vaja palju abikäsi. Tänan Otepää 
Naisseltsi liikmeid ning Indrek Naglat, 
Ranno Raudseppa, Jüri ja Juta Vaherit, 
Rain Mõttust, Aleks Mihkelsoni abi ja 
toetuse eest Otepää rahvamuusikute ja 
käsitöömeistrite päeva korraldamisel,“ 
ütles Ene Raudsepp.

Ürituse korraldasid Otepää Nais-
selts, toetasid ja aitasid Otepää vald, 
Otepää Kultuurikeskus, ning Eesti 
Kultuurkapital. 

MONIKA OTROKOVA

Tänavu suvel jõudis ETV saade “Lauluga 
maale” Eestimaa eri paikadesse juba vii-
endat aastat. Lisades selle saate eelkäija 
“Laulge kaasa” kümme tegutsemisaastat, 
oli tänavu juba 15. hooaeg.

Saadet juhtis Gerli Padar. Teise saate-
juhi Jüri Aarma vahendusel saab tele-
vaataja teada kohalikest ettevõtmistest ja 
tegusatest inimestest. 

Pühajärvel laulis rahvaga Ott Lepland. 
Saatemuusikat tegi Antti Kammiste an-
sambel. 

Laulusündmused toimuvad nagu alati 
iga ilmaga ja tasuta.

Saate toimetaja on Piret Jürman, muu-
sikatoimetaja Reet Linna, režissöörid Sten 
Lukas, Jaanus Nõgisto ja Margit Ossipova, 
helirežissöörid Urmas Voolpriit, Priit Kuul-
berg ja Maarika Kuulberg. Tootmisjuht on 
Jaak Tammearu, produtsent Valdur Sepp. 
Saatesari valmib ETV ja Maalehe koos-
töös.

Pühajärvel tehtud saade on eetris 30. 
augustil.

OT
Foto ILMO TAMM

Saade “Lauluga 
maale” oli 
Pühajärvel
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Otepää Vallavolikogus 

19.06.2014

 Otsustati lõpetada alates 30. juunist 2014. a sihtasu-
tuse Otepää Spordirajatised (registrikood 90007520) 
tegevus.

 Kinnitati Otepää valla 2013. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

 Määrat i Otepää va l lavanema töötasuks 
Statistikaameti poolt avaldatud möödunud aasta Eesti 
keskmise brutokuupalga 2-kordne määr kalendrikuus.

 Muudeti Otepää Vallavolikogu 22. mai 2014. a 
otsuse nr 1-4-32 „Otepää vallasiseses linnas asuvale 
Pühajärve rannapark kinnistule reaalservituudi 
seadmine“ punkti 2.2 ning sõnastada see järgmiselt: 
„2.2 reaalservituut seatakse tähtajaga 30 aastat ning 
valitseva kinnisasja omanikud tasuvad teeniva kinni-
sasja omanikule reaalservituudi seadmisel ühekordset 
tasu arvestusega 1 euro reaalservituudi ala m² eest;“
 Esitati umbusaldusavaldus vallavanem Kuldar 

Veerele ja vallavalitsusele.

10.07.2014

 Lugeda kaheksa poolthäälega korduvkinnitatuks 
19.06.2014 volikogu istungil Jaanus Raidali poolt esitatud 
puhkuse tühistamise avaldus.
 Avaldati umbusaldust Otepää vallavanem Kuldar 

Veerele. Määrati Otepää Vallavalitsuse liige Ülle Veeroja 
vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimi-
seni.

17.07.2014 

Otepää Vallavolikogu erakorraline istung jäi kvoorumi 
puudumisel toimumata.

Otepää Vallavalitsuses 

31.07.2014

 Väljastati Merilyn Kasepuule kirjalik nõusolek 
Vidrike külas asuval Männisalu maaüksusel väikeehi-
tise (puurkaev) püstitamiseks.

 Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Tammö 10/0,4 
kV mastalajaama, Tammö 0,4kV maakaabelliinide ja 
0,4kV õhuliini püstitamiseks Koigu külas.
 Väljastati OÜ-le Pasila ehitusluba Nüpli külas asuval 

Põhjakalda maaüksusel ehitise püstitamiseks.
 Väljastati Ain Fjodorovile ja Aares Fjodorovile ehi-

tusluba Sihva külas asuval Aaraini maaüksusel ehitise 
(tootmishoone) püstitamiseks.
 Rahuldati Margit Prede, Külli Vuksi, Erki Saare, 

Peeter Eina hajaasustuse programmi taotlused.
 Jäeti rahuldamata Lea Ruuveni, Reivo Orava, Rainer 

Jõemetsa hajaasustuse programmi taotlused.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse 

toetust alljärgnevatele kultuuriühingutele:
1.1. Mittetulundusühing Eveko Koor, Eveko segakoori 
25. a kontserdi ja juubelipeo korraldamiseks 500 eurot;
1.2. Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts „Otepää 
Aianduse ja Mesinduse Seltsi 35. aastapäeva tähistamine“ 
korraldamiseks 200 eurot;
1.3. mittetulundusühing Karukäpp „Kindapärade õpi-
tuba käsitöölaadal“ korraldamiseks 25 eurot.

24.07.2014

 Kinnitati Priit Lello taotlusel projekteerimistingi-
mused Vana-Otepää külas Kasepika kinnistul (katastri-
tunnus 63602:001:0051) elamu ja abihoonete ehituspro-
jekti koostamiseks.

 Kinnitati Kristjan Fedossejev taotlusel projektee-
rimistingimused Kääriku külas Mäe-Margo kinnistul 
(katastritunnus63601:002:1013) elamu ja abihoonete ehi-
tusprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Villa Müllerbeck OÜ taotlusel projekteeri-
mistingimused Otepää külas Rukkimäe kinnistul (kata
stritunnus63602:001:0900) tiigi ja tuletõrje veevõtu koha 
ehitusprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Tõutsi külas Tõumetsa kinnistu 
liitumise elektriprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-

AMETLIK INFO

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: Margit Prede, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 29. augustil.

gimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Kasepika 
kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimis-
tingimused Otepää vallasiseses linnas Kuuse tn 1 
kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
 Väljastati Ene Laksile kirjalik nõusolek väikeehi-

tise (saun ehitisregistri kood 111008987) laiendami-
seks asukohaga Pühajärve küla Uuetoa maaüksusel 
(katastritunnus 63601:002:0053).

 Väljastati Tore Kaubandus OÜ-le ehitusluba 
Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 1 maaüksusel 
(katastritunnus 55601:004:0210) ehitise (korterelamu 
ehitisregistri kood 111033760) rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Mihkel Kapile ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Kolga tee 9 maaüksusel (katastritun-
nus 55601:007:1670) ehitise (elamu ehitisregistri kood 
111028215) laiendamiseks.

 Väljastati Otepää Vallavalitsusele ehitusluba Otepää 
vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel (katastri-
tunnus 55601:004:1870) ehitise (tiigi) rajamiseks.
 Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke 

“Otepää valla õpilasveo korraldamine“ hindamis-
komisjoni otsused. Tunnistati pakkuja osaühing ESNO 
Otepää vastavaks hankedokumentides esitatud kva-
lifitseerimise tingimustele.
Tunnistati pakkuja osaühing ESNO Otepää poolt esi-
tatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele 
hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes 
hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumi-
test tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja osaü-
hing ESNO Otepää poolt esitatud pakkumus, kui vas-
tavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima 
hinnaga pakkumus.

 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõppa-
ruanne summas 4 176 (neli tuhat ükssada seitseküm-
mend kuus) eurot.
 Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 11-le 

kinnistule.

17.07.2014
 Väljastati Keskkonnaekspert OÜ-le kirjalik nõu-

solek väikeehitise (puurkaevu) rajamiseks asukohaga 
Pühajärve küla Metsasalu maaüksusel (katastritun-
nus 63601:002:0163).

 Väljastati Evita Consult OÜ-le kirjalik nõusolek väi-
keehitise (kolm maasoojuspuurauku) püstitamiseks 
asukohaga Nüpli küla Laane maaüksusel (katastri-
tunnus 63602:002:1820).

 Väljastati KÜ-le Kopli 8 ehitusluba Otepää vallasi-
seses linnas Kopli tn 8 maaüksusel (katastritunnus 
55601:004:1100) ehitise rekonstrueerimiseks.

 Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, 
Pargi tee 12 Viimsi 74001) luba paigaldada alates 14. 
juulist 2014. a kuni 16. juulini 2014. a reklaamplakatid 
(40 tükki) suurusega 42 cm x 59,5 cm Otepää vallasi-
seses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ja 
määrata reklaamimaksu suuruseks 76,8 eurot.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 
isikut.
 Määrati matusetoetust neljale isikule kogusummas 

512 eurot.
 Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas 

1152 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusum-

mas 192 eurot.
 Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 

kuuele kinnistule.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a kor-

ralduse nr 2-4-144 “Spordiüritustele toetuse määra-
mine” punkti 1.14 ning sõnastada see järgmiselt: „1.14 
MTÜ’le Rally Estonia 5000 eurot Auto24 Rally Estonia 
2014 läbiviimiseks;“.

27.06.2014
 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 

kokku 10 540 eurot s.h:
1.1. eelarvereale „päästeteenistus“ 1 610 eurot ran-
navalve teenuse katteks;
1.2. eelarvereale „muinsuskaitse“ 490 eurot Ilmjärve 
kiriku restaureerimisprojekti kaasrahastamiseks; 
1.3. eelarvereale „SA Otepää Spordirajatised“ 4 440 
eurot spordirajatiste kulude katteks; 
1.4.eelarvereale „vallavalitsus“ 4 000 eurot IT vahen-
dite soetamiseks.

 Määrati koolilõpetaja toetus kahele isikule kogu-
summas 90 eurot.
 Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas 

576 eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetust 128 eurot.

AMETLIK INFO

Hugo Vaher
Toimetanud Ele Jaagusoo
Kujundanud Maarika Martins
200 lk, pehme köide

Väikeses omavalitsuses kantseleiülema ametit pidanud Toomas 
saab ühel päeval ettepaneku poolte kokkuleppel töölt lahkuda. 
Et valge paberilehe asetab Toomase ette endine hea kolleeg, on 
pakkumine seda ootamatum.

Romaan jutustab ühe „omal soovil lahkumise” loo kahel paral-
leelsel ajateljel, mis lõpuks üheks põimuvad. Varjatud kavatsused, 
nurjatud poliitikamängud, alaväärsuse väljaelamine kaaslaste peal 
– need on vaid mõned nähtused, mille koorma all noor idealistlik 
teenistuja oma karjääri kestel peab ägama ja millest lahtisaamine 
saab ühel hetkel tema ainsaks eesmärgiks.
Hugo Vaheri sulest on varem ilmunud romaanid „Punk ei ole 

surnud” ja „Skvotterid”.
Ilmunud mais 2014.

Lugejate arvates on tegemist Otepää elust kirjutatud raamatuga. 
Raamatut saab osta Otepää Turismi-infokeskusest.

VALLAKIRJUTAJA KÄSIRAAMAT 
ehk Määrdemeistri mälestused

Sündmusi ja üritusi oli erinevaid, huvitavaid, tradtit-
sioonilisi ja meeldejäävaid aga alustame algusest 
peale.

31. mail toimus Läti Valkas Liivimaa Laulupidu 
- hilisõhtul, peale värviliste pursskaevude vaate-
mängu, alustas Pühajärve - Rõngu Puhkpilliorkes-
ter tantsulugudega ja lätlased juba oskavad pidu 
pidada - plats oli rahvast täis ja kõik tantsisid.( Tant-
suks mängis ka Läti Smiltene orkester). 

Meeleolukat marsimuusikat rongkäigus pak-
kusime Valgamaa Tantsupeol ja lastekaitsepäeval 
Tõrvas ning Eesti Lipu Päeval Otepääl. 

7. juunil esinesid Pühajärve Puhkpilliorkester ja 
Otepää tromboonikvartett rahvusvahelisel puhkpil-
limuusikafestivalil Tartus “Mürtsub pill”, kus meil 
oli võimalus mängida Tartu Raekojaplatsi suurel 
laval. 

Pühajärve Põhikooli lõpuaktus on sündmus, kus 
võib alati puhkpillihelisid kuulda. 

Rahvalikke viise võis kuulda laulupeotule vastu-
võtul. 

Traditsiooniks on saamas ka Tõutsi küla jaanitu-
lel mängimine. 

Jaanipäeval on Otepääl Surnuaiapüha - tahaks 
väga tänada kõiki pillimehi, kes on südameasjaks 
võtnud, peale suurt pidu pilli mängima tulla. Need 
tublid olid - ENN PARK, MIRJAM LEOPARD, 
MAGNUS LEOPARD, RASMUS LEOPARD, 
MAIT PETERSON, KERT ROOSE, ANTS 
ILVES. Surnuaiapüha on Eestis vana traditsioon, 
kus mälestatakse lahkunuid. 

Ja nüüd selle suve suursündmus Tallinna Lau-
lupidu - palade õppimine, ettemängud, rongkäik ja 
tore kontsert - õnne kui palju...

Aga kõige tähtsam üritus oli, meie orkestri jaoks, 
Pühajärve XVII Puhkpillipäevad, kus toimus 11 
kontserti - see oli tõesti positiivne puhkpillilaeng. 
Koondorkestri moodustasid Tapa Linna Orkester, 
Kose Kiriku Pasunakoor, Smiltene Puhkpilliorkes-
ter Lätist, Rõngu Pasunakoor ja Pühajärve Puhk-
pilliorkester. Dirigentideks olid Peteris Vilks, Priit 
Rusalepp, Kahro Kivilo, Bert Langeler ja Arno 
Anton. Kirikukontserdid, Rõngu ja Otepää Kirikus, 
olid väga sisukad - kuulda võis suurt orkestrikõla 
kui ka puu- ja vaskpilliansambleid. Kavas oli muusi-
kat 18 . sajandist kuni tänapäevani - tõeline julgus-
tükk oli esitada Dmitri Šostakovitši 5. sümfoonia 
finaali (teoses on kuulda meie ajalugu - rasked ajad 
elu ja surma peale, kuid ka ilusad helged tuleviku-
nägemused ), paljude lemmik Richard Rodgersi” 
Helisev muusika”, ilus eufooniumisoolo Magnus 
Leopardilt, vaimulik rahvaviis “Ma näen Sind, oo 
Jumala Tall” ja paljud teised ilusad lood. Loodame 
, et pakkusime oma kontserdiga palju hingerahu ja 
muusikalist kosutust. Lõpetamisel arutlesime pilli-
meestega, et maailm ei jää kunagi seisma ja seadsi-
me mõtted, järgmisteks XVIII Puhkpillipäevadeks, 
valmis...

Augustikuus toimusid veel esinemised Paistus 
Kihelkonna 780. aastapäeval ja Otepää Käsitöölaa-
dal ning surnuaiapühal Vanal kalmistul. 

Tahaks tänada Pühajärve Puhkpilliorkestri toeta-
jaid - Otepää Vallavalitsus, Pühajärve Puhkekodu, 
Otepää Maarja Kogudus, Pühajärve Põhikool, FIE 
Saaremäe, Maie Niit, Jüri Roots, Valju Aloel, Eesti 
Kultuurkapital.

Lõpuks loeks üles Pühajärve Puhkpilliorkest-
ri koosseisu: dirigent Arno Anton, klarnetid - 
Mirjam Leopard, Marie Leopard, Laura Leopard, 
Birgit Leopard, Oliver Pikk, Külli Teearu, sak-
sofon - Toomas Pihelgas, tromboonid - Rasmus 
Leopard, Magnus Leopard, Tambet Leopard, 
Markus Narusk, Mait Peterson, tuubad - Kert 
Roose, Ants Ilves, Imre Leopard, trompetid - Enn 
Park, Kaido Pihelgas, Remi Leopard, Rasmus 
Jaagant,löökpillid - Lii Petrson, Gertrud Leopard. 

Aitäh kõigile !
ARNO ANTON

Pühajärve puhkpillimängijate 
suvised musitseerimised
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KULTUURIÜRITUSED

13. aug.  kell 19.00 Poslovitsa rannas Pühajärve ääres Jaan 
Tätte kontsertpiknik “Peatus”. 

Piletid on müügil Piletilevis, Statoilis, Selveris ja kohapeal. Pileti hinnad 
eelmüügist (st. kontserdile eelneva päevani) 14 EUR täispilet ja 12 
EUR sooduspilet (pensionärid, lapsed 7-12). Kuni 6a (k.a.) on tasuta.

14. aug.  kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Peeter Oja 
stand-up etendus „Kui loll võib inimene olla“. 

Pilet 15/13 €. Soodustus kehtib pensionäridele, tudengitele ja õpilastele. 
Soodustuse saajal palume kaasa võtta soodustust tõendava doku-
mendi! Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuurikeskuses E-N kell 
9-13 ja enne etenduse algust kohapeal. Info: 5804 3215.

16. aug.  kell 19.00 Pühajärve laululaval BEST OF Koit Toome 
& unplugged live band. 

KONTSERT JÄÄB ÄRA!
20. aug.  kell 16.00 Otepää Maarja kirikus Gourmet Duo 

„Unustamatuid meloodiaid läbi aegade“. Gourmet Duo 
– Yvetta Uustalu (laul, klahvpillid) ja Tõnis Tüür (kontrabass). 

Kontsert on tasuta.

Otepää Avatud Noortekeskus
15. augustil Filmiõhtu kell 18.00. Komöödiafilm.

28. augustil Trummitöötuba, algusega 18.00. Juhendaja 
Alari Pastak.
Eelregistreerimine 26. augustini: Merit.Nigula.@otepaa.ee. 
Osavõtt tasuta!

www.noortekeskus.otepaa.ee

SPORDIÜRITUSED

Otepää delegatsioon Toksovo päevadel 

26.-28. juulini käis Otepää sõprusomavalitsu-
se Toksovo 514. aastapäeva tähistamisel meie 
valla delegatsioon, mida juhtis Otepää vallavo-
likogu esimees Jaanus Raidal. 

Programmis olid lisaks pidulikumale osale 
ka kohtumised kohaliku omavalitsuse esinda-
jate ja ettevõtjatega ning koostööseminar.

Jaanus Raidali sõnul on koostöö kestnud 
alates 2002. aastast, mil sõlmiti Otepää ja 
Toksovo omavalitsuste vahel koostöölepe 
kohaliku omavalitsuse juhtimisalase kogemu-
se vahendamiseks ning sõprussuhete arenda-
miseks hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi 
ja turismi valdkondades. 

Raidal lisas: “2009. aastal sõlmisime kolme-
poolse koostööleppe Otepää, Vihti ja Toksovo 
omavalitsuste vahel. 2012. aastal värskendas-
ime Otepää-Toksovo koostöölepet spordi-, 
kultuuri-, noorsoopoliitika- ja turismialase 
koostöö osas, millega otsustati moodustada 
2-liikmelised komisjonid mõlemas omavalit-
suses, kes koostööd koordineeriksid. Plaanis 
on viia koostöö paberilt tegelikkusesse. Juunis 
külastas Otepääd Toksovo delegatsioon ning 
seekordne külaskäik Toksovosse oli järjekord-
ne samm piiriülese koostöö arengusse.“

Otepää delegatsiooni kuulusid seekordsel 
visiidil Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal, Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres 
Arike, turismiettevõtja Peeter Pettai ja kultuuri-
turismi arendaja Jüri Makarov. Koostöösemina-
ril osalemiseks kaasati endine Otepää turismi-
arendaja ja Otepää-Toksovo turismisuhete koor-
dinaator Mare Raid ning Otepää brändiprojekti 
läbi viinud Marketingi Instituudi turundusjuht 
Marge Eelmaa. 

Aastapäevapidustustel tutvustati Otepää 
delegatsioonile kohalikke vaatamisväärsusi, 
turismiettevõtteid ning kultuuri- ja spordiobjek-
te. Põhjalik ekskursioon toimus Olümpia-tree-
ningkeskuses, mis avas oma uksed 2014. aasta 
kevadel. See on põhiliselt Venemaa sportlaste 
treeninguks rajatud kaasaegne kompleks esialgu 
300 majutuskohaga. 

Programmis oli veel öökontsert luteri kirik-
kontserdisaalis, vabaaja-seikluspargi külastus, 
tutvumine Kavgolovo hotelli ning õigeusu kiriku 
katedraali ja seal asuva hooldushaiglaga.  

Traditsiooniline rattamaratonide Estonian Cup 
sarja kuuluv Otepää Rattamaraton toimub lau-
päeval, 9. augustil stardi ja finišikohaga Tehvandi 
staadionil.

Kell 12.00 on start 64 km maratonidistantsi-
le ning orienteeruv finišeerimise aeg kell 14.00. 
Poolmaratoni pikkus on 39 km ja stardiaeg kell 
13.15. 

Algusega kell 12.10 viiakse suusastaadionil läbi 
tillu- ja lastesõidud kuni 12aastastele. Osavõtt on 
tasuta, registreerimine kohapeal.

Rattarada kulgeb Otepää valla teedel ning tava-
liikluses on seetõttu järgnevad muudatused. 

Liikluseks ajutiselt suletavad teed on Käärikul 
asuv Lükardi tee (12.15-14.45), Harimäe-Mägesti-
ku kruusatee alates Harimäe tõusust (12.30-15.00) 
ning Sporditee (rolleritee) alates Kiigemäelt kuni 
Hobustemäe teeotsani vahetult enne Saare talu 
(13.30-16.30).

10. aug. kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs Valga FC 
Warrior, Tehvandi staadion

13. aug. Tartu Kalevi kergejõustikuvõistlus. Tehvandi staadion
 Info: Toomas Halliste (56621859).
16. aug. Otepää Õhujõud Airforce Invitational. Otepää 

Rulapark. Korraldab MTÜ Suusa- ja Lumelauakool. Info: Priidik Vesi 
51935209.

17. aug. kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs Navi Vutiselts, 
Tehvandi staadion

20. aug. Valgamaa orienteerumispäevak ja Valgamaa meistri-
võistlused tavarajal. Saagjärve, tähistus Pühajärve-Puka teelt.

23. aug. Pühajärve Spinning 2014. Korraldab: Klubi Vops. Info: Aivo 
Meema 5067240.

24. aug. Otepää valla matkapäevade IX matk Tehvandi mat-
karada–Hüppemäe maandusnõlv. Sihtpunkt on avatud kell 
09.00-11.00. Korraldab: Otepää vald. Info: Helle Tallo 5661 4884, 
Harald Laidre tel. 58 865315.

24. aug.  kell 11.00 (U11) FC Otepää vs FC Helios Võru, 
Aedlinna jalgpalliväljak

27. aug. Valgamaa orienteerumispäevak. Marjamägi, tähistus 
Sihva-Vidrike teelt.

31. aug. Otepää valla lahtised MV Disk-Golfis.
 Korraldab: Otepää vald.
31. aug.  kell 13.00 (U9) FC Otepää vs FC Helios Võru, Aedlinna
 jalgpalliväljak.
31. aug.  kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs Põlva FC Loo
 tos, Tehvandi staadion.

Koostööseminaril, millest võtsid osa 
Toksovo volikogu ja administratsiooni esin-
dajad, kohalikud ettevõtjad ning ühiskondlike 
organisatsioonide esindajad, tehti kokkuvõt-
teid kohtumistest ja kavandati tulevikuplaane. 

Tõdeti, et tuntud spordi- ja turismikeskus-
tel Otepääl ja Toksovol (endine Kavgolovo) 
on palju ühist ning koostöös on veel palju 
kasutamata võimalusi. Jätkata tuleks kindlas-
ti õpilas- ja spordigruppide ning kultuurikol-
lektiivide vahetamisega. Toksovo suurimaks 
probleemiks on heakord ja jäätmemajanduse 
korraldamine. Siin on võimalik jätkata projek-
tipõhist koostööd. Ühiselt tõdeti, et vajalik on 
vastastikku üksteist turundada ning teha seda 
pidevalt, mitte hooajaliselt ning (poliitilisest) 
tuule suunast lähtuvalt. 

Alustama peaks Toksovo piirkonda, turismi-
võimalusi ning kultuuri tutvustavatest artikli-
test Otepää Teatajas ning Otepääd tutvustavate 
artiklitega Toksovo kohalikus lehes. Vene turul 
info levitamiseks peaks olema Otepää turismi-
piirkonnal konto internetikeskkonnas „VKon-
takte“, millega saaksid liituda Vene turistidest 
huvitatud ettevõtted. Otsustati, et oluline on 
moodustada kummaski omavalitsuses toime-
kas töögrupp, kes koostööd koordineerima 
ja suunama hakkaks. Toksovo sooviks enam 
õppida meie kogemustest, Otepää turismiette-
võtjad ootavad vene turistide arvukuse kasvu.

Toksovos võõrustas meid kohalik omava-
litsus eesotsas administratsiooni juht Vadim 
Kuznetsoviga. Visiidi õnnestumisele aitasid 
kaasa omavalitsuse administratsiooni esindaja 
Jevgeni Semjonov ja Toksovo Hariduskeskuse 
direktor Natalja Nikandrova, kes kohtumisi 
koordineeris ja päevakava korraldas.

Toksovo on alev Venemaal Leningradi oblastis 
Vsevoložski rajoonis. Asub Peterburist 20 km 
põhja pool Toksovo koduleht on http://www.
toksov.spb.ru/. Toksovot on esmamainitud 16. 
sajandi alguse Novgorodi maksuraamatutes. See 
oli Põhja-Ingeri suurim kihelkonnakeskus. Tok-
sovos on luteri ja õigeusu kirik ning mäesuus-
akeskus ja olümpia-treeningkeskus, paarküm-
mend järve. 

Turunduskonsultant MARE RAID

31. augustil kell 11.00 Kalmistupüha jumalateenistus Otepää 
vanal kalmistul.

Unustatuid meloodiaid läbi aegade

Gourmet Duo – Yvetta Uustalu ja Tõnis Tüür
Otepää Maarja kirikus 20. augustil kell 16.00

Gourmet Duo on koosseis, mis tekkis 2010. aastal Yvetta 
Uustalu ja Tõnis Tüüri ideest hakata koos tegema sellist muu-
sikat, mis resoneerub ka nende enda hingedega.

Yvetta on suurepärane laulja ja klaverimängija ühes isikus, 
keda võiks võrrelda Diana Kralliga. Tõnis on suurte kogemus-
tega hinnatud muusik, kes leiab, et bassi kontrameloodia on 
täpselt sama tähtis kui majale vundament.

Gourmet Duo repertuaar on mitmekesine alates jazziklas-
sikast ja lõpetades estraadimuusika pärlitega. Gourmet Duo 
poolt esitatavad laulud on eesti, vene, inglise, itaalia, hispaa-
nia ja prantsuse keeles.

Antud on temaatilisi kontserte ja enamasti pole nende sisu 
kordunud. Seekordsel kontserdil on nad valinud parimad 
palad oma erinevatest kavadest, mille helinäiteid saab eel-
kuulata aadressil www.gourmet-duo.com

Yvetta ja Tõnise esinemistel on alati olemas see miski, 
mida on raske kirjeldada – võibolla on see hing, aga võibolla 
ime.

Kontsert on tasuta!

Tartu Kalevi kerge-
jõustikuvõistlus 
toimub 13. augustil 
Tehvandi staadionil

Algus kell 11 (2003-2006. sünd) – alad: 
60 m, kaugus, pallivise.

Kell 12.45 (2001-2002. sünd) – alad: 
60 m, kaugus, pallivisekell.

Kell 14.30 (1997-2000. sünd) –alad: 
100 m, kaugus, kettaheide.

Võistlustele registreerimine: 
halliste@msn.com, registreerida saab 
kuni 11. augusti kell 23.59 (võistleja 
nimi, vanus ja soovitud alad).

Info: Toomas Halliste (56621859).

AMETLIK INFO

 Anti vallavanemale Kuldar Veerele 2014. aasta puh-
kust: 01.07.-04.07.2014. Määrati vallavanema Kuldar Veere 
puhkuse ajaks vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige 
Margit Prede.

19.06.2014
 Peeti võimalikuks jagada Suur-Poslovitsa katastriük-

sus (katastritunnus 63601:003:2482, registriosa nr 1404440) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele.
 Väljastati Ülo Reedile kirjalik nõusolek Otepää valla-

siseses linnas Kalda tn 26 maaüksusel (katastritunnus 
55601:003:0080) väikeehitise (abihoone ehitisregistri kood 
120705408) laiendamiseks.
 Väljastati Kristjan Rebasele kirjalik nõusolek 

Pühajärve külas Savikoja tn 3 maaüksusel (katastri-
tunnus 63601:001:0235) väikeehitise
püstitamiseks.
 Väljastati OÜ-le Laske&Nat ehitusluba Otepää valla 

Sihva külas Lasketiiru maaüksusel (katastritunnus 
63601:002:3194) ehitise püstitamiseks.

 Väljastati Vaho Klaamann taotlusel kasutusluba 
Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul (katastritun-
nus 63601:003:0031) asuvale saunamajale.
Väljastati Vaho Klaamann taotlusel kasutusluba 
Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul (katastritun-
nus 63601:003:0031) asuvale abihoonele.

 Väljastati Alpter Invest OÜ taotlusel kasutusluba 
Vidrike külas Väike-Punsu kinnistul (katastritunnus 
63601:003:1350) asuvale üksikelamule (ehitisregistrikood 
120601477). Väljastati Alpter Invest OÜ taotlusel kasutus-
luba Vidrike külas Väike-Punsu kinnistul (katastritunnus 
63601:003:1350) asuvale üksikelamule (ehitisregistrikood 
120601478).
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Rüa 10/0,4kV 

alajaama 0,4kV maakaabelliinile asukohaga Otepää vald 
Nüpli küla.
 Väljastati Petr Kontchalovski taotlusel kasutusluba 

Nüpli külas Puustusmäe kinnistul (katastritunnus 
63602:002:1901) asuvale palksaunale.

 Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskselts taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää 
linnas Pühajärve tee 2/4(katastritunnus 55601:004:0050) 
asuvale rekonstrueeritud rahvamaja I korrusele.

 Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskselts taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää 
linnas Pühajärve tee 2/4(katastritunnus 55601:004:0050) 
asuvale rekonstrueeritud rahvamaja II korrusele.
 Määrati haridustoetust ühele isikule 70 eurot.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 

256 eurot.
 Määrati ühekordset toetust neljale inimsele kogusum-

mas 196 eurot.
 Anti mittetulundusühingule Stamina Spordiklubi 

(registrikood 80195756, aadress Külmallika 15a, Tallinn) 
luba korraldada Pühajärve külas 5. juulil 2014. a avalik 
üritus „33. jooks ümber Pühajärve“ ja 6. juulil 2014. a
avalik üritus „Pühajärve Rahvatriatlon“.

 Anti Iljar Kabralile luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil ajavahemikul 21. juuni 2014. a kell 
20:30 – 22. juuni 2014. a kell 03:00 avalik üritus – öine 
valik-autoorienteerumisvõistlus „Lutsu suvi 2014“.
 Anti Rally Estonia OÜ-le (registrikood 11679414, aad-

ress Veerenni 56a, Tallinn) luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil ajavahemikul 17. - 19. juuli 2014. a 
avalik üritus „Rahvusvaheline Autoralli Rally Estonia
2014“.
 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatu 

väheväärtuslik vara neli ühikut summas 1 117,50 eurot.
 Määrati koolilõpetaja toetust 54 isikule kogusummas 

1962 eurot.

Liiklusreguleerijad tagavad esimesel võimalusel 
elanikele juurdepääsu oma kinnistutele.

Kiirusepiirangud võistlusraja ja maanteede ris-
tumiskohtades:
1.Otepää-Sangaste maanteel Munamäe ja Rüa bus-

sipeatus.
2.Otepää Aedlinnas Sulaoja ja Kolga tänava 

ristmik.
3.Palu-Arula maatee 3,0- 6,7 km.
4.Restu-Sihva maanteel Matu bussipeatus. 
5.Sihva-Vidrike maanteel Ilmjärve tee ristmik.
6.Pringi-Restu maantee 6,2- 7,5 km. 

Liiklemisel palume järgida ajutisi liiklusmärke 
ning politsei ja liiklusreguleerijate juhiseid.   

Korraldajad vabandavad ajutiste liikluspiirangute 
eest, tagamaks võistlejate turvalisust.  

Täpsem info, registreerimine ja rajakaart võistlus-
te kohta www.estoniancup.ee.

XV Otepää Rattamaraton toimub 9. augustil

17. augustil toimub Pilkuse kirbuturg 

Teema: seened, marjad, metsa ja aia saadused. 
Lisaks Hiina traditsioonilised meditsiinitooted - 

tutvustaja Vello Hiir.

Pilkuse külas peeti 2. augustil Otepää valla 
külade päeva. Kell 15.00 sõidutas Karl Mõts 
kõikide osalevate külade külavanemad pilli-
mängu saatel pidulikule avamisele Pilkuse küla 
mälestuskivi juurde. Heisati lipud, avakõne 
pidas Otepää vallavanem Kuldar Veere, kes 
on ühtlasi ka Nüpli külavanem, seejärel tervi-
tasid pidulisi Arula külavanem Voldemar Tasa, 
Vana-Otepää küla aktiivne eestvedaja Evi 
Vipp, Pedajamäe esindaja Jaan-Kaarel Kukk, 
MTÜ Kapermäe külaseltsi eestvedaja Peeter 
Kangur ja Pilkuse külavanem Miia Pallase.

Küladepäeval toimus palju meeleolukaid 
võistlusi nii suurtele kui ka väikestele, nii võist-
kondlike kui ka individuaalseid. Oma osavuse, 
kiiruse, nutikuse, taiplikkuse ja teadmised said 
proovile panna kõik, kes soovisid. Selgitati 
välja külade osavamad kartulikoorijad ja koo-
giküpsetajad. Maitsvama koogi auhinna sai 
kook nimega “Vana-Otepää vanad laastud” 
küpsetajaks Annely Tanni, II -IV kohta jagasid 
koogid “Pilkuse küla hobuse unenägu”, “Arula 
küla kook”, Kohupiima kook – küpsetajad 
Liisa Ruukel, Eike Tasa, Maie Tanni.

Paremat sportlikku ettevalmistust nõudsid 

Kaarna järve jooks ja rammumehe võistlus. 
Jooksu parimad: juunior T - I Merike Kukk, 
juunior P - I Kenno Ruukel, II Karl Peeter 
Ein, III Siim Annmann, mehed - I Raivo Laa-
nemets, veteranid N - I Mall Palm, veteranid 
M - I Matis Miljan, II Veiko Kukk. Rammu-
mehe esikolmik olid Janar Tanni, Alar Tanni 
ja Indrek Kukk. Võistlejaid autasustati meda-
litega. Kõige väiksemad said näidata oma 
osavust puuklotsidest torni ladumisel. Mängiti 
meeleolukaid seltskonnamänge. Tegevust, 
osavõtmisrõõmu ja pealtvaatamise lusti jagus 
kõigile. Õhtul mängis tantsuks pereansambel 
Raidsalud.

Korraldajad tänavad kõiki osalejaid, 
kellega koos muudeti see päev meeldejäävaks 
sündmuseks. Järgmisel aastal kohtume jälle!

Külapäeva rahastasid Valgamaa Kultuur-
kapitali ekspertgrupp ja Otepää Vallavalitsus, 
toetasid Karl Mõts, Viljar Teder, Villu Laks, 
Maie Niit ja Luule Saar. Selle eest, et pidu 
saaks korralikult peetud hoolitsesid perekon-
nad Tinno ja Kukk, Miia Pallase, Piret Drenk-
han, Siiri Sotnik, Merike Tootsi.

Korraldajate nimel MARIKA EIN

Pilkusel tulid kokku Otepää külad



8. august  20144 P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

AMETLIK INFO

Op.A.  Kalev Lõhmus Paluperast helistas mulle 
paar kuud tagasi. Sissejuhatavad sõnad olid temale 
vägagi iseloomulikud: ”Pipal tuleb augustis suur 
juubel. Ja ma tean, et sulle meeldib hirmsasti kir-
jutada. Pipa ei taha aga tagasihoidliku inimesena 
mingit tähelepanu. Nii et kõik on salajane!”

Lasksin kiirkorras oma mõtetel rännata poole 
sajandi taha ja siis muutusin tundeliseks: ”Eks mul 
endal ole ka mõningased sidemed selle paiga ja 
inimestega. Mu isemoodi perekonnanimigi seal-
setelt Miksidelt saadud. Ja olin minagi koos endi-
sest pedagoogist ämma ja oma pojaga mitut puhku 
Pipal külas.” 

„No näed siis! Millest me enam räägime!” Järg-
mise pooltunni kestel oli ta toimetajalt loo jaoks 
ruumi tellinud, sõnakamate ja tegusamate Pipa 
klassis õppinutele uudis-plaani teatavaks teinud ja 
mulle tagasi helistanud: „Korras! Tegutse!”

Op.B.  Kulub paar nädalat. Vilksamisi näen lin-
nakaupluses Sirjet, kellel salaplaan teada ja kes on 
rõõmsasti nõus selles kaasa lööma. Ise ta juba vana-
emaseisuses, praeguses kodus teisel pool Otepääd 
remonditööd käsil, aga Paluperas käib tihti. „Mu 
ema sealtkandist pärit, õpetaja Liivia sai mulle juba 
väikelapseeas tuttavaks.” Palupera kooli lõpetas 
Sirje (Kaibijainen) Kasemets 1966. aastal.

Op.C.  Läheb veel nädalake. Sorteerin oma 
lehekaustadest välja Palupera kooli varasemad 
juubelileheküljed, panen osa suurest Enn Miksi 
(lõpetas selle kooli 1950) fotokogumikust kooliae-
gade mälestustega Paluperast, kus Pipa teiste õpe-
tajate hulgas küll klasside lõpupiltidel, küll reisidel. 
Avastan pikema kirjutise Heljo Saarelt, kes Palu-
pera kooli 230. sünnipäeval meenutab 1955. aastal 
lõpetanute nimel oma kaaslasi.

Pärissalaoperatsioon jätkus Sirje külaskäiguga. 
Mis imeliselt palju soppe on inimese mälukurdudes: 
Sirjel oli sealt välja sobrada näiteks majaperenaise 
pruutkleidi värvus! (NB! Pool sajandit tagasi!). See 
olnud helesinine. Oligi! Seda enam uskusin nüüd-
sest iga tema meenutust kui kuldset tõde. Ja polnud 
need kõik nii väga ülistavad midagi! Näiteks suviti 
vähemalt kolm korda Palupera kooli aiandis käia 
lõppematuna näivaid vagusid ja peenraid rohimas 
polnud lapsele üldsegi rõõmuga oodatud. 

Op.D.  Kõik edasine oli juba Sirje eestvõttel. 
Tundmatuseni muutunud mõisakoolid kutsuvad 
külalisi avatud uste päevadele. Neljast juulikuu 
Palupera mõisakontserdist valis Sirje 25. juuli, mil 
esinejaks oli Reet Linna. „Kõik on Pipale ette tea-
tatud: tuleme väikese seltskonnaga pärast kontserti 
temale külla: kolm endist õpilast, endine koolitee-
nija Meeta ja pensionil ajakirjanik Aili.” Nii sain 
telefonitsi eelteate: ”Väljume aedlinnast kell 13, 
käime lillepoes, Palupera lähistel ootab meid oma 
kodus Eevi (Kase) Lõoke (1955. a lõpetanu). Pipa 
on koolisööklas 1954. aastal lõpetanud oma klassi-
ga. Sealt tulles leiab trepilt vaasist meie lilled, siis ta 
ehk puhkab. Pärast kontserti kohtume tema pool.”

Kui tahta kõike teha ülisalaja, võib mõnigi asi 
„läbi kukkuda”. Eriti Pipa-taolise erksa kuulmise, 
ette- ja läbinägelikkusega inimese puhul. Kuulnud 
ukse taga liikumist, avas ta ukse nii äkki, et pidime 
trepile istuli potsatama. Ei soovivat ta puhata ega 

pikutada! Tahab meid näha, tervitada, kohvilauda 
paluda. Polnud pääsu. Õnnitlused, eraldi tervitu-
sed ka Otepää lilleärist, kus ametis Juta (Savi) 
Meema, kes läinud Räpinasse aiandust õppima 
oma õpetaja Liivia Suu bioloogi erialast tõuget 
saanuna. Pipa kodusel lillelaual olid vaasid juba 
enne meid erinevaid õiekimpe täis. 

Op.E.  Selle päeva kõige pikemas koosolemi-
ses olime küll täielikult Pipa meelevallas. Palju oli 
lugusid ja seiku meenutada, ent Pipa vahereplii-
gid võisid temale omase üllatuslikkusega mõtted 
hoopis teistele radadele suunata. Viia meid tema 
kooliaega Otepääl. Oli näiteks klassile antud kir-
janditeema kuulsamatest juhtidest. Liivia Matsina 
(Suu) oli kirjutanud neljast habemesse kasvanud 
vanamehest (Pipaga ühest ajastust inimesena 
oletan, et need võisid olla Marx, Engels, Lenin, 
Stalin).Töö hinnati ideoloogiliselt kõlbmatuks. 
Autor saadeti direktori juurde. ”Berg võttis mind 
jutule. Kuna tal kõva häält teha polnud kombeks, 
siis lausus ta õpetussõnad: olgu ma nüüd kabinetist 
väljudes hästi kurva näoga, et kõik saaksid aru, kui 
kõvasti ma sind noomisin. Nii tegingi. Pääsesime 
mõlemad,” meenutab austatud õpetaja oma koo-
liteed neljakümnendail aastail Otepääl. 

OP.F.  Ammumöödunud minevikku või teise 
inimese salajasse hingesoppi süüvimine polnud 
meil sellel kohtumisel kindlasti mõtteski. Õhtu 
säravaim ja tegusaim osaline oli seekord kindlasti 
Maire (Nüssik) Koch (lõpetanud 1977. a). „Olime 
õpetaja Matsina tütre Anuga ühes klassis, viiest 
tüdrukust läks neli Nõo kooli,” vuristas ta kiirkõnes 
meie lühikesel esmatutvumisel. Pipa kodus selgub, 
et kaks hobuse-teemalist maali siinses majas on 
Maire kätetöö. Praegu ettevõtja.

Nn. operatsioonide märgistamine suurte tähiste-
ga selles loos ja kohtumiste reas olgu lihtsalt üheks 
suviseks meelelahutuslikuks vahepalaks. Nii oli see 
autorile ja võtku ka lugeja eeltoodut just sellise-
na. Kui poliitikud ja teised kõrgemal positsioonil 
olevad inimesed ei saa aega puhatagi, siis lihtini-
mesed leiavad veel üksteisega kohtumisest siirast 
ja südamlikku rõõmu. Just seda sain sellest suve-
päevast Paluperas tunda. 

Tänu kõigile ja siiraim soov Liivia Suule: olge 
ikka endiselt särtsakas vestluskaaslane, uute ja 
omamoodi uudissõnade eesti keelde juurutaja, 
„töökaaslusega omandatud silmanägemisega”, hea 
fakti- ja nägudemäluga, sündimisest kaasa tulnud 
huumorisoonega. Üks väheseid, kes julgeb tunnis-
tada, et alles pärast õpetajatööst loobumist olevat 
temast saanud inimene(!) Endiste õpilaste hinnan-
guis aga üks väheseid, kes oli tõeline õpetaja.

Liivia Suu tütar Anu on nüüd juba kolme lapse 
ema, elab oma kaasaga kaugel Kalifornias. Kui väi-
mehel uurimistööde rühmaga jätkates kõik laabub, 
võib kogu inimkond pääseda ühe kurja tõve hirmu-
dest ja vaevadest. Üks ema, vanaema ja ämm siin-
samas, Paluperas mõtleb, loeb ja elab kaasa kõigele 
tema lähedaste elus ja laias maailmas.

Selline seekordne juubilar Liivia Suu ongi –  IGA-
VESTI NOOR! Õnne ja jõudu jääda iseendaks! 

Tänu kõikidele „operatsioonides” osalenute-
le, kes te suudate endas kanda ja teistele jagada 
nii ohtralt südamesoojust, tähelepanelikkust ja 
headust! 

Suuroperatsioon „Õ” Paluperas

Süda selgub laulu kaudu.
Tants ju annab elujõudu.

8. augustil 
kell 14.00

TANTSUPÄEV
Hellenurme vesiveski juures.
Lavastaja – Anita Pavlova.
Esinejad paljudest maakondadest.
Õhtul simman ansambliga „Lahe“.
Info: Anita 53804299.

Mõisakontsert Palupera mõisas

9. augustil kell 15.00 esineb BONSO.

8.-9. augustil Leigo Järvemuusika 2014. 

Esimesel päeval esinevad Erik Truffaz - Prantsus-
maa tuntumaid “new jazz” artiste Kimmo Pohjo-
nen ja Saana Pohjonen.

Teine päev algab klaverikontsertiga - “Chopin” 
järvel. Seejärel saab nautida Napoli romansse Aare 
Saali (bariton, Rahvusooper Estonia) ja Tiit Kal-
luste (akordion) esituses. Õhtu lõpetab Läti Riik-
lik Sümfooniaorkester dirigent Anu Tali juhtimisel, 
ette kantakse 2 kontserti. 

Traditsiooniliselt muudab mõlema õhtu kontser-
did suurteks visuaalseteks vaatemängudeks Tõnu 
Tamme loodud tuleshow.

Info: www.leigo.ee.

AILI MIKS

I voor tasuta Otepää jäätmejaamas eterniidijäätme-
te üleandmiseks registreerunutel on läbi. II vooru 
registreerunutele avaneb see võimalus peagi, sellest 
teid veel teavitatakse. 

Kuid juba planeeritakse III vooru, sest huvilisi on. 
Taas – kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätme-
te tasuta üleandmiseks (maakondliku projekti omafi-
nantseeringu katavad kohalikud omavalitsused) tuleb 

ette registreerida. Selleks tuleb täita registreerimisleht 
(saadaval valla veebilehel, vallamajas, raamatukogu-
des) ja saata see e-postile palupera@palupera.ee või 
ise tuua/saata postiga vallamajja. Uue projekti elluvii-
mist saab hinnanguliselt planeerida 2015. aasta kevad-
suveks. Registreerimise tähtajaks on 14. august 2014. 
Hiljem jagatakse lisainfot juba uutele registreerunu-
tele täpsemalt.

Kogume eterniidijäätmed kokku!

 Laserid:
I koht - Markus Orav
II koht - Gregor Eesmaa
III koht - Adrian Puur

 Optimistid:
I koht - Kätlin Siimson
II koht - Siim Siimson
III koht - Liisa Mari Eensalu

 RS-Fevad:
I koht - Grete Lucia Kruuse, Kätlin Siimson
II koht - Markus Orav, Nöps, Maarten
III koht - Gregor Eesmaa, Helen Õunapuu

ELMO SAUL

Nõuni Regati tulemused 

Õpetaja Liivia Suu (Matsina) on kasvanud aedniku 
peres ja kogu oma elu elanud Paluperas. Ta loodu-
searmastust ning küllap ka elukutsevalikut mõjutas 
see, et juba tema vanaisa oli aednik, juba Olustvere 
mõisas. Mõisate müügi ajal tuli pere ajalehe kuu-
lutuse põhjal 1923/24 Palupera mõisaaeda ostma. 
See oli ju soodne koht, kuna raudtee oli ligidal ja 
nii sai aiasaadusi müüki toimetada Tallinnani välja. 
Tema isast sai mõisa aia ja maatükkide omanik.  

Palupera koolis on Liivia Suu töötanud 1947. 
aastast kuni 1992. aastani, seega 45 aastat, ilmselt 
kõige staažikam õpetaja Paluperas. Kuna ta oli 
bioloog, oli tema ajal kooliaed väga korras, sellest 
ilmusid pildid tollal isegi ajakirjanduses. Ka praegu 
kostitab ta külalisi oma aias kasvatatuga, õunu 
jätkub isegi kaasa panemiseks.

Kõik austasid ja armastasid oma õpetajat, kõik 
tahtsid koos temaga pildile jääda – nii poisid kui 
tüdrukud.

Lõpupeole järgnes imehästi korraldatud mitme-
päevane sõit RIIGA ja SIGULDASSE. Mis sellest, 
et veoauto kastis! Mis sellest, et ööbiti madratsitel. 
Aga me olime nii, nii õnnelikud! Loomulikult oli 
see ka kooli poolt haruldane korraldamine!!! Oli ju 
aasta 1955! AITÄH!

Ikka käivad kunagised õpilased tal külas. Ikka on 
tal meeles meie sünnipäevad. Ikka on tal aega ja 
jõudu meie probleemidesse süüvida. 

Palju õnne, kallis klassijuhataja Liivia Suu, nii 
kõrgesse ikka jõudmise puhul! Rahulikke päevi 
oma kodukooli naabruses!

Palupera kooli 1955. aasta lennu nimel HELJO SAAR
VILLI KIBENA foto

Palju õnne, kallis 
klassijuhataja!

Olete oodatud laupäeval, 30. augustil algusega kell 20 
Nõuni kooliranda

MUINASTULEDEÖÖ päikeseloojangukontserdile.
Mõnusa muusikaelamuse pakuvad Margit Tali ja 

Andres Vago.
Naudime kaunist päikeseloojangut ja lõkketulekuma 

ning küpsetame pannkooke.
PS! Kui sul on sahvririiulil üks hea moos, võta kaasa!

Vihma korral toimub kontsert kultuurimajas.

Palupera Vallavolikogu istungil

17. juulil 2014
 Toimus Hankekorra Palupera vallas I lugemine, aru-

telu.
 Oma arvamuses otsustati nõustuda Pinnasetööde OÜ-

le uue maavara kaevandamisloa andmisega.

Palupera Vallavalitsuse istungil 
27.06.2014 korraldati:
 Väljastati kirjalik nõusolek Andrus Pastakule Pastaku 

külas Pastaku kinnistule kanalisatsioonisüsteemi välja-
ehitamiseks (septik, imbväljak, torustik).
 Väljastati kirjalik nõusolek Helen Ilvesele Miti külas 

Liisa kinnistule kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamiseks 
(septik, imbväljak, torustik).
 Väljastati ehitusluba Margus Kroonbergile Urmi 

külas Vambola kinnistule salvkaevu rajamiseks.
 Väljastati ehitusluba Krista Huntile Palupera külas 

Väike-Kangrumaa kinnistule salvkaevu rajamiseks.
 Väljastati ehitusluba Janne Hallikale Miti külas Vana-

Kasemäe kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 Väljastati ehitusluba Rain Komlevile Hellenurme 

külas Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 Väljastati ehitusluba Margit Randviirule Päidla külas 

Männisalu kinnistule salvkaevu rajamiseks.
 Jagati Neeruti külas Neeruti aida kinnistu kaheks 

eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks 
järgnevalt: Mägiste kü 17495 m² ja Maissilamäe kü 24,46 
ha.
 Määrati üks majanduslikesse raskustesse sattunud 

pere ühekordne toetus 20 eurot ja kahele põhikooli lõpe-
tajale á  20 eurot, kahele gümnaasiumi ja kutsekooli lõpe-
tajale á  30 eurot ning ühele kõrgkooli lõpetajale 35 eurot 
koolide lõpetamise puhul toetus.

15.07.2014 korraldati:
 Anti nõusolek Palupera vallavalitsuse 19.11.2013 kor-

ralduse nr 1-1/220 “Hajaasustuse programmi taotluste 
rahuldamine” punktiga 1.4 rahuldatud taotluse muut-
miseks, sõnastades see: Piret Vaerand taotlus “Päidla 
küla Savikoja talu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus” 
summas 1926,50 eurot (projekti kogumaht 2889,61 eurot). 
Projekti kestus 1.12.2013-31.10.2014. Aruande esitamise 
tähtaeg 30.11.2014.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise 
kestusega 16.07.14 – 31.12.17, kuna kinnistut kasutatakse 
vaid suvilana. 
 Eraldati 2014. aasta vallaeelarve reservfondist ettenä-

gematute kulude katteks raha summas 1219 eurot (maa-
korraldajale uue arvuti ost 829 eur ja lauljate transport 
laulupeale 390 eur).
 Palupera põhikooli kuuri ehitaja leidmiseks laekunud 

pakkumuste (4) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende 
pakkumused tunnistati vastavateks ja edukaks pakku-
museks tunnistati ETE Grupp OÜ pakkumus 14933 eurot 
käibemaksuta.
 Väljastati ehitusload Palupera pargi kü-l asuva amor-

tiseerunud puukuuri lammutamiseks ja uue majandus-
hoone ehitamiseks.
 Väljastati Elektrilevi OÜ-le projekteerimistingimused 

Neeruti külas Vahe-Saare kinnistul elektrivõrgu liitumis-
punkti projekteerimiseks.
 Väljastati ehitusluba OÜ Keskkonnaekspertile 

Astuvere külas Nurme kinnistule puurkaevu rajami-
seks.
 Väljastati kasutusluba Palupera põhikooli kinnistul 

restaureeritud linnumajale.
 Määrati seitsmele perele vajaduspõhist peretoetust 

kogusummas 124,67 eurot.
 Määrati viis hüvitist lastele laagrituusikute eest maks-

misel kogusummas 325 eurot, üks hüvitis lapsevanemale 
lapsele prillide ostuks 64,50 eurot, kaheksa põhikooli lõpe-
taja toetust 20 eurot/õpilane, viis gümnaasiumi lõpetaja 
toetust 30 eurot/õpilane, kaks kutsehariduskooli lõpetaja 
toetust 30 eurot/õpilane ja kaks kõrgkooli lõpetaja toetust 
35 eurot/tudeng.

21.07.2014 korraldati:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise 
kestusega 6.02.14 – 31.12.17, kuna taotleja omab naabriga 
ühist kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut.
 Määrati juulikuul toimetulekutoetust 4 perele kogu-

summas 392,52 eurot.
 Määrati juulikuul hooldajatoetust 16 isikule kogusum-

mas 337,44 eurot.
 Määrati juulikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule 

kogusummas 235,16 eurot.
 Määrati üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot 

ja üks matusetoetus 130 eurot.
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Võrtsjärve mängude korraldami-
ne on Võrtsjärve ümber asetseva-
te valdade poolt seatud nii, et iga 
7 aasta järel tuleb kõigil valdadel 
kanda korraldamise rõõme ja ka 
muresid. 2014. aastal jõudis järje-
kord Puka valla kätte.

Ausalt öeldes tundub mulle, et 
alles need mängud Pukas olid, aga 
aeg on lennanud armutult. Varase-
mate kordadega võrreldes on selle 
ajaga muutunud see, et meil on 
olemas hea kompleks, mis sobib sel-
liste mängude korraldamiseks. On 
ju olemas rahvamaja, spordiplats, 
vabaõhulava ja ka järv koos suplus-
kohaga – seega mängude korralda-
mise kohaga muret polnud. Mängu-
deks aja valimine on aga muutumas 
järjest keerulisemaks, sest erinevaid 
üritusi tuleb aina juurde. Lõpuks 
kiitsid ka kõikide valdade juhid 
heaks 28. juuni. 

Üritasime muuta mänge atrak-
tiivsemaks ja proovisime rohkem 
kaasata publikut. Selleks toodi 
mängude kavasse mitmeid uusi alasid 
ja pakkusime mõningatel aladel kaa-
salöömise võimalust ka pealtvaataja-
tele. Uute aladena oli kavas kiiking, 
jahilaskmine, parvetamine ja triat-
lon. Tagasisidena oleme kuulnud, et 
meelepärast tegevust oli rohkelt ja 
mitmed inimesed ei leidnud seepä-
rast aega söömagi minna.

Osalemisvõimalust publikule pak-
kusime jahilaskmises ja kiikingus, 
kuid meie põhjamaa inimesed on ju 
ikka sellised, et algul ei saa vedama 
ja pärast pidama.

Pisemate laste meelt oli lahuta-
ma tulnud karussell ja täispuhutav 
liumägi. Õnneks väikesed veel ei tea, 
et nad on põhjamaa inimesed ja neil 
käimasaamisega muret polnud.

Kui rääkida mängude kogu prog-
rammist, siis päev algas nagu tava-
liselt kell 6.00 kalapüügiga Väike- 
Emajõe ääres. Punkte andsid nii 
kalade arv kui ka suurus. Kell 9.45 
toimus pidulik mängude avamine 
ja Võrtsjärve-äärsete valdade ühise 
Võrtsjärve mängude lipu heiska-
mine. 10.15 algas laste ja 10.30 täis-
kasvanute pendelteatejooks. 10.45 
algasid staadionil kergejõustiku-
võistlused. Võisteldi kiirjooksus, 
kaugushüppes, kuulitõukes ja 1500 
või 800 m jooksus.

10.45 algasid ka tänavakorvpal-
livõistlus Puka Keskkooli juures,  
petank Puka rahvamaja pargis, 
võrkpall ja laste rahvastepall spor-
diplatsil. 11.30 asusid võistlusse val-
lajuhid, kes „tantsisid“ seekord Rein 
Leppiku pilli järgi. 12.00 algas kiikin-
gu võistlus, maalimine ja jahilaskmi-

ne. 13.00 sai alguse tõsiste meeste 
ala – sangpommi rebimine. 13.50 sai 
alguse minitriatlon, kus tuli ujuda 150 
m, sõita jalgrattaga 13 km ja joosta 2 
km. 14.00 algas vesijalgrattaga või-
dusõit, 15.00 parvetamine kolmest 
liikmest koosnevatele võistkondade-
le. 17.00 sai alguse mälumäng. Päeva 
lõpetas tantsuõhtu Suloga.

Nagu ikka suurte ürituste korral-
damisel, saab kõik alguse inimes-
test. Meile oli suureks abiks seekord 
kogemustega meeskond. Paljud  
neist olid kokku puutunud ka varase-
mate mängude korraldamisega ning 
see aitas ürituse sujumisele kaasa. 
Abijõududena olid kohal kogemu-
sega Valga kohtunikud. Suur tänu 
kõikidele mängude kordaminekule 
kaasaaitajatele. Hea korraldus on ju 
oluline ja annab palju kaasa valla hea 
maine kujunemisele.

Võistluspaikade ettevalmistamisel 
olid abiks Adu Kurg, Andres Orastu, 
Endel Jõesaar, Gerdo Jõesaar, Reijo 
Jõesaar, Karl Kadaja, Helgi Pung, 
Enno Pung, Lea Trees. Mitmel 
päeval jagus tegevust pimedani.

Võistlusalade läbiviimisel vas-
tutasid: Adu Kurg kalapüügi eest, 
Lembit Leppik kergejõustikualade 
eest, olles ühtlasi võistluste peakoh-
tunik. Tänavakorvpalli viis läbi Anti 
Vasar, võrkpallimängud korraldas 
SK Viktooria, petanki Valga Petan-
que klubi, laste rahvastepalli Toomas 
Arbeiter, vallajuhtide võistlust 
juhtis Rein Leppik, kiikingu viis läbi 
Raimo Merekivi, jahilaskmise kor-
raldas Aare Jaama, maalimise eest 
vastutas  Esti Kittus, sangpommi 
rebimist vedas Enno Raudsepp ja 
minitriatloni viis läbi Rein Leppik. 
Vesijalgrattaga sõitu ja parvetamist 
juhtis Lembit Leppik. Mälumängu 
küsimused koostas Tõnu Talve.

Sekretariaati juhtisid Anita Kallis 
ja Lea Trees. Kergejõustiku proto-
kollid tegi Raul Leppik. Autasusta-
misega tegeles Helgi Pung ja kirja-
tööd tegi Saima Kõvask.

Taidlejad pani liikuma  Helgi Pung. 
Helitehnika ja meelelahutuse eest 
hoolitses Leino Einer. Kõhutäitmise 
eest hoolitsesid Sirje Ilja, Maire Saar, 
Maria Eranurm ja Malle Orastu.

Korrakaitset korraldas Arne Vihm 
õlgadel ja arstiabi Anu Uint.

Aitäh tuleb öelda ka ilmataadile, 
kes vihmaste ilmade vahele kinkis 
meile suurepärase päeva.

Kiidusõnu väärivad ka meie 
võistlejad, kes hoidsid kodus valla 
mainet kõrgel ja jätsid koju rohkesti 
medaleid.

Suur tänu veelkord kõigile! 
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA 

Võistluste tulemused

Kergejõustikus III koht (arvestusse läks 
15 parema koha eest saadud punktide 
summa)

Neiud  Meriliis Kukk( 100 m -  6, 800 m - 4, 
kaugushüpe - 8,)

Naised  Inger Zimmer (100 m - 4, 800 m - II, 
kaugus - 4, kuulitõuge - 9), Anneli Püüa 
(100m 6, kaugus-III, kuulitõuge -12)

Leelo Jegorova (100 m - 7, 800 m - 6, kau-
gus - 6, kuulitõuge - 10), Aili Popp (800 
m - I, kuulitõuge - 5)

Naisveteranid I grupp  Kaire Elias (kaugus-
hüpe - 4, kuulitõuge - III),  Piret Vahi (kuu-
litõuge - I),  Kristi Nagla (kuulitõuge - II), 
Anu Kitsing (kuulitõuge - 6)

Naisveteranid II grupp   Kaire Vilson (60 
m - III, 500 m - II, kuulitõuge - 6), Kaire 
Kuvvas (60 m - 4), Lea Põld (kuulitõuge 
- III), Tiiu Nukki (kuulitõuge - 4), Rita Vaht 
(kuulitõuge - 5)

Noormehed  Steve Vahi (1500 m - 4)
Mehed  Andry Tutk (100 m- 5, kaugushüpe 

- III), Henri Püüa (100 m - 9, kaugushüpe 
- 4, kuulitõuge - II)

Meesveteranid I grupp   Mat i  Raudsepp 
(100 m - 4, kaugushüpe - III, kuulitõuge 
- I), Kajar Tilga (1500 m - I)

Pendelteatejooks   II koht: Anneli Püüa, 
Keidi Possul, Leelo Jegorova, Inger Zim-
mer, Henri Püüa, Andry Tutk, Karl Kadaja, 
Mario Kants.

Laste pendelteatejooks  VII koht: Dagmar 
Tiirmaa, Karel Kuus, Risto Johanson, Karli 
Kõiv, Karel Sarv, Gerli Rosenberg, Gerly 
Toomsalu, Katrin Taur, Cärolan Tiirmaa, 
Geidy Toomsalu.

Pallimängud IV koht
Meeste võrkpall V koht: Dimitri Särkki, 

Gunnar Arak, Andrus Teorein, Günther 
Rannaki, Romet Arak, Margus Savisaar, 
Ain Melk.

Naiste võrkpall V koht: Rita Vaht, Kaire Kuv-
vas, Lea Põld, Kaire Vilson, Tiiu Nukki, 
Anu Kitsing.

Tänavakorvpall III koht: Mario Kants, Sten 

XLIII Võrtsjärve suvemängud korraldas Puka vald
Tiidt, Tarmo Jõesaar, Riivo Retsnik.

Veealad V koht
Vesijalgrattaga sõit  7 koht: Kristi Nagla, 

Karel Kuus
Parvetamine   5 koht: Reijo Jõesaar, Alex 

Sarapik, Inger Zimmer
Kalapüük  7 koht: Ardi Kurg, Ain Nurmetu
Vallajuhtide võistlus III koht: Heikki Kadaja, 

Kalle Põldmägi
Tarkus- ja täpsusalad I koht
Laskmine   II koht: Kaidur Pedajas, Aili 

Popp, Aare Jaama
Mälumäng   II koht: Tõnis Mark, Eerik Müts, 

Marko Koort, Agur Ostrak, Kristjan Moo-
rast

Maalimine  II koht: Esti Kittus
Petank  II koht: Kristjan Moorast, Mari Kald-

mäe, Argo Kaldmäe
Jõu- ja vastupidavusalad  I koht
Sangpomm  III koht: Karl Kadaja, Imre 

Ambos
Kiiking   I koht: Triin Talvik, Ivar Illinkov, 

Raimo Merekivi
Minitriatlon   II koht: Anette Veerpalu, Kun-

nar Vahi.

Puka Keskkool töötab riikliku õppekava alusel.
Valikained on: majandus-ettevõtlusõpetus, 

saksa keel, riigikaitse, joonestamine, majandus-
matemaatika, planimeetria, infotehnoloogia, 
raamatupidamine, Eesti lähiajalugu. 

Gümnaasiumi õpilased saavad õppida auto-
koolis soodustingimustel.

Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli 
lõputunnistuse alusel. Vastuvõtukatseid ei ole.

Dokumentide vastuvõtt:
05. augustist kuni 22. augustini 
 kella 8.30 – 12.30.

Täindav info telef. 767 1960, 767 1961 või e-
post: kool@puka.edu.ee.

Vastuvõtt 2014/2015. õppeaastal 
Puka Keskkooli 10. klassi

Puka Vallavolikogus 

27. juunil

  Kinnitati Puka valla 2013. majandusaasta aru-
anne.
  Toimus arutelu Puka Keskkooli juhtkonna, hoolekogu 

ja lapsevanemate koostööst.

Puka Vallavalitsuses

suvekuudel

  Väljastati ehitusluba Puka alevikus Metsa tn 1 maaük-
suse omanikule elamu ehitamiseks; OÜ-le Elektrilevi 
Kibenamaa  10/0,4 kV komplektalajaama, Kibenamaa 
10 kV maakaabelliini ja 0, 4 kV maakaabelliinide ehita-
miseks.

  Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni 
poolt Meegaste külas asuva Rahi kinnistu omanikule 
vee erikasutusloa väljastamisega kinnistul asuva paistiigi 
jätkuvaks paisutamiseks.
  Nõustuti Kibena külas asuva Rebase 26 katastriüksuse 

jagamisega kaheks –Vana-Rebase ja Rebase, sihotstar-
bega maatulundusmaad.
  Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing korraldas lastei-

kastele peredele ürituse Suvekool 2014, Puka vallast osales 
üks pere. Vallavalitsuse toetas 125.- euroga.

  Väljastati kirjalik nõusolek Valga mnt 6 omanikule 
garaaži ehitamiseks.

  MTÜ Puka Kooli Vilistalskogu korraldas Puka kooli 
kuld- ja hõbelennule ürituse, vallavalitsus toetas üritust 
50.- euroga.
  Vallavalitsus tunnustas Puka Keskkooli keskooli kuld-

medaliga lõpetajaid: Anni Suun ja Kersti Undrits ning 
põhikooli kiitusega lõpetajat Liisa Marie Koort.
  „Hajaasustuse  programmi” raames toetuse taotlemisel 

on nõue, et taotleja leibkonda peab kuuluma vähemalt üks 
taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18aastane isik, kelle 
alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toe-
tust taotletakse. Sellel aastal osalevad programmis kaks 
peret: Kolli külas Kivistiku talu – rajatakse salvkaev ja 
Aakre külas Koolitalu talu – rajatakse  puurkaev. 
  Nõustuti Meegaste külas asuva Mäe-Järve maaüksuse, 

suurusega 51,10 ha ostueesõigusega erastamisega.
  Nõustuti Kibena külas asuvate vaba metsamaa 

Loovuse, suurusega 8,09 ha ja Marja, suurusega 12 501 
m² erastamisega.
  Nõustuti Aakre külas asuva vaba põllumajandusmaa 

Turbapõllu, suurusega 11,23 ha, erastamisega.
  Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ taotluse alusel 

kasutusluba Puka alevikus asuvale ehitisele Roose AJ 
F2.

  Muudeti omanike kokkuleppel maaüksuste suurusi: 
määrati Kesk tn 16 mü suuruseks 2888 m² ja Kesk tn 18 
mü suuruseks 2065 m².

  Väljastati projekteerimistingimused EST Networks 
OÜ-le Pähksaare kinnistule elektrikaabli ehituse pro-
jekteerimiseks; 

  Anti nõusolek põllumaa kasutusvaldusse andmi-
seks: Pedaste külas Rukkipõllu, 2,58 ha; Pühaste külas 
Kraavipõllu 5,45 ha; Põru külas Põrupõllu, 2,03 ha.

  Maksti sünnitoetust viiele taotlejale á 150.-€. Kui lapse 
elukoht 18-kuuseks saamisel on Puka vallas, lisandub 
toetusele 200.- €.

  Maksti matusetoetust kuuele taotlejale (á 70.-€), ühe-
kordset toetust viiele taotlejale kokku summas 324.-€, 
toimetulekutoetust juunis ja juulis kolmele isikule ja 
vajaduspõhist toetust 19,18 €  ühele taotlejale.
  Puka valla koolide esimesse klassi astujatele maks-

takse ranitsatoetust 20.- € lapse kohta, sellele lisandub 
kinkekaart 30.- € väärtuses.
  Empower AS koostab MTÜ Eesti Andmesidevõrk telli-

musel Valga maakonnas Tõrva linnas, Helme, Hummuli, 
Puka ja Õru vallas EST-SIDE-4 fiiberoptilise sidevõrgu 
tööprojekti. Mittetulundusühingu eesmärk on paran-
dada elu- ja ettevõtlustingimusi tõmbekeskustest eemal, 
luues elanikele ja ettevõtetele piirkonnas juurdepääsu 
eeldused lihtsasti kättesaadava ning soodsa hinnaga 
internetiühendusele ja teistele telekommunikatsiooni 
teenustele (IP telefon, televisioon jm). Eestis on küllal-
tki hea baasvõrk suuremates asulates (linnades), kuid 
endiselt puudub kiire interneti pakkumiseks baasvõrk 
paljudes väiksema asustustihedusega aladel. MTÜ Eesti 
Andmesidevõrk ei tegele teenuste pakkumisega lõpp-
tarbijale, kuid eesmärgiks on luua parimad võimalikud 
eeldused telekommunikatsiooni ettevõtetele teenuste 
osutamiseks loodavas baasvõrgus – seda nii hinna kui 
juurdepääsu osas. Nii teenuste kui toodete (baasvõrguga 
liitumine) hinnad hoitakse võimalikult madalad, lähtu-
des kulupõhisest kalkulatsioonist. Väljavõtukohad (kil-
bid) Puka vallas Kuigatsi külas. 
Vallavalitsus väljastas ehitustöödeks projekteerimistin-
gimused.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Eva Tenno  16. mail
Marleen Mekk  30. mail
Eliise Noora Jaanus    6. mail 
Katriin Possul  26. mail
Oliver Uibopuu   16. juulil
Marelle Kahr   17. juulil
Johannes Pärn  15. juulil

Kadunud taksikoer Emma. 
Infot koera kohta oodatakse 
telefonil 510 0177.

Ootame lapsi vanuses 7-14 eluaastat. Eelnevalt palun lapsed 
registreerida Puka Vallavalitsuses, kontaktisik Marika Uibo; info 
tel 7669415.

Laager toimub 21. ja 22. augustil Puka Rahvamaja ruumides.
Lastega tegelevad ja neid saadavad kogu laagritegevuse aja 

Punase Risti vabatahtlikud. Laagris osalemine, sh toitlustamine 
on tasuta.

Ootame Teie last/lapsi mõlemal laagripäeval kohale kell 
10.00, selga-jalga mugav sportlik riietus. Laagripäevad lõpeta-
me kell 16.00. 

Laagri programm

21. august: tutvumismängud, vitamiiniamps, näitemäng „Ühe 
idee lugu“, „Aita Jussi“ esmaabi õpetamine, videofilmid 
„Lastega juhtuvad õnnetused“, lõunasöök, õpitoad „Ohutu 
kodu“ ja „Terve koolilaps“, kerge eine. 

22. august: vitamiiniamps, väljasõit Puka valla bussiga Uhtjärve 
Nõiariiki, lõunasöök, õpituba „Raudteeohutus“, joonistame-
meisterdame, kerge eine, laagri lõpetamine.

Toreda kohtumiseni!

AINA PÄÄRO ja MARIKA UIBO

Eesti Punane Rist Valgamaa Selts koos-
töös Puka Vallavalitsusega korraldab 
laste päevalaagri „Tore suvi jätkub“ 

Puka Vallavalitsus kuulutab välja 
lihthanke Rebaste-Kasumetsa tee 
remontimiseks tööde teostamise 
tähtajaga 30. september 2014.

Hankedokumendid on kättesaa-
davad Puka Vallavalitsuses 6.-22. 
augustini 9.00-16.00 või Puka valla 
kodulehel www.puka.ee <http://
www.puka.ee/>Omavalitsus-Doku-
mendid- Hanked, hankedokumen-
tatsioon - alt. Pakkumisi tööde teos-
tamiseks ootame hiljemalt 25. august 
2014 kell 16.00.

Info Adu Kurg 5164931.



8. august  2014

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku 
enampakkumise vallavara müügiks:
Väike-Maarja vallas Pandivere külas asuv Titemäe 
kinnistu (kinnistu registriosa nr 52531, katastritun-
nus 92702:001:0630, pindala 9,6 ha, sihtotstarve 
maatulundusmaa). Pakkumise alghind 18 700 eurot, 
osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 1000 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Val-
lavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, 
Sangaste vald, 67013) hiljemalt 5. septembriks 
2014. a kell 14.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga 
“Titemäe kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma 
andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampak-
kumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud 
tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks 
ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise 
kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 4. 
septembriks 2014. a Sangaste Vallavalitsuse ar-
veldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. 
Makse selgitusse märkida“Titemäe kinnistu osavõ-
tumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 
5. septembril 2014. a kell 14.15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud 
pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hil-
jemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise 
tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõ-
tumaks tagastamisele ei kuulu.

Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müü-
gilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub 
ostja.

Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.ee, tel 518 
2016.

S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee
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Ümberkorraldused bussiliikluses Sangaste silla ja 
ristmike ehitustööd

Keeni keskuse heakorra parandamine

Keeni Põhikool teatab:

Keeni Põhikool puhkab kuni 17.08.2014.

Raamatute ja töövihikute kätte saamine uueks 
õppeaastaks

22.08.2014 kell 16.00-18.00,
26.08.2014 kell 10.00- 13.00.

Palun lastevanematel järele tulla.
Direktor

Alates augusti teisest nädalast algavad Sangastes 
silla ja ristmike ehitustööd. Ehitusperioodi vältel 
on tööde tsoonis muutuv liikluskorraldus. Eelda-
tav tööde lõpp on detsembris 2014.

Tööde teostaja OÜ Tavt. Telefon 53627418.

Sangaste Vallavolikogus 

21.07.2014
 Kinnitati Sangaste valla 2013. aasta majandusaasta 

aruanne.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 31. jaanuari 2008. a 

otsus nr 1 “Pringi külas asuva Antsu-Kristoberi kinnistu 
detailplaneeringu algatamine”.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 31. jaanuari 2008. 

a otsus nr 2 “Restu külas asuva Männimäe kinnistu 
detailplaneeringu algatamine”.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 22. detsembri 2008. 

a otsus nr 29 “Lossiküla külas asuva Lossipargi kinnistu, 
Sangaste lossi kinnistu, Lossihalduse kinnistu ning 
Valitsejamaja maaüksuse ja Biotiigi maaüksuse detailp-
laneeringu algatamine”.
 Otsustati osta Eesti Vabariigilt Risttee külas asuv Raja 

kinnistu ja Lossiküla külas asuv Lahemaa kinnistu hin-
naga 59 475 eurot.

 Otsustati müüa Väike-Maarja vallas Pandivere külas 
asuv Titemäe kinnistu kirjalikul avalikul enampakku-
misel alghinnaga 18 700 eurot.
 Kehtestati koduteenuse osutamise tingimused ja kord.
 Kehtestati vallavanema kasutuses oleva ametiauto 

kasutamise kulunormiks 3000 eurot kuuekuulise arves-
tusperioodi jooksul.
 Kehtestati Sangaste Vallavalitsuse teenistuskohtade 

koosseis.
 Otsustati maksta ajavahemikul 23. – 24. mai 2014. a 

ja 3.–5. juuni 2014. a Vene Föderatsioonis välislähetuses 
viibinud vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse 
päevaraha.

 Tehti abivallavanemale Kajar Lepikule ülesandeks 
Katrin Tambergiga projekti assistendi ametikoha täitmi-
seks sõlmitud töölepingust tulenevate tööandja kohus-
tuste täitmine.

Sangaste Vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused Kalju Tiislerile 
Pringi külas asuval Kullamäe kinnistul elamu ja tehnova-
rustuse ehitusprojekti koostamiseks ning Silver Sillakule 
Restu külas asuval Linaski kinnistul elamu, abihoone ja 
tehnovarustuse ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba Rain Plaadole Restu külas asuval 

Plaado kinnistul elamu püstitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba Raul Nämile, Piret 

Nämile ja Piia Nämile Restu külas Männiku kinnistul 
asuva elamu kasutuselevõtuks.
 Kiideti heaks Sangaste valla 2013. a majandusaasta 

aruanne.
 Anti Triplex Eesti OÜ-le ilutulestiku korraldamise 

luba 12. juunil 2014. a ajavahemikul kell 13:30 – 14:30 
Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilu-
tulestiku korraldamiseks.
 Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus korraldatud jäät-

meveoga liitumisest vabastamiseks.
 Nõustuti Tiidu külas asuva Lepiku katastriüksuse 

jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega 
Lepiku ja Lepikupõllu ning Lauküla külas asuva Laose-
Andrese katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks nimedega Laose-Andrese ja Uue-
Andrese.
 Määrati maikuu toimetulekutoetus seitsmele isikule 

kogusummas 1192,76 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot. Rahuldamata jäeti ühe 
isiku avaldus.
 Määrati juunikuu toimetulekutoetus kuuele isikule 

kogusummas 544,50 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot.

 Määrati juulikuu toimetulekutoetus viiele isikule 
kogusummas 716,91 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot.
 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks 

õpilaste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule 
kogusummas 338,38 eurot.
 Määrati õpilase mai- ja juunikuu sõidukulu hüvita-

miseks õpilaste sõidusoodustused kolmeteistkümnele 
isikule kogusummas 530,98 eurot.
 Määrati juunikuu vajaduspõhine peretoetus kuuele 

isikule kogusummas 115,08 eurot.
 Määrati juulikuu vajaduspõhine peretoetus viiele isi-

kule kogusummas 86,31 eurot. Rahuldamata jäeti ühe 
isiku avaldus.
 Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 896 eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmekümnele isi-

kule kogusummas 2111,40 eurot.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 130 
eurot.
 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki par-

kimiskaart.

AMETLIK INFO

Vallasisene bussiliiklus on ümberkorraldamisel. 
Senine puhtalt koolibussidel rajanev süsteem 
muutub sügisest. Nüüdsest teenindavad koolilii-
ne liinibussid, mis teenindavad lisaks ka kõiki teisi 
sõitasoovijaid. Vahe on vaid selles, et õpilastele on 
transport kooli ja koju endiselt tasuta, teistel kõigil 
tuleb osta pilet. 

Sellega kaasnevad mõned muudatused välju-
misaegades võrreldes endisega. Avaldame graa-
fikud järgmises lehes. Kuidas asjade korraldus 
täpselt olema saab ja kas õpilased saavad ka per-
sonaalsed magnetkaardid tasuta sõiduks, anname 
teada varsti.

Suures plaanis õpilasvedu toimub sama moodi 
ja asjakohastele tasuta. Riigiliinide ümberkorral-

damise teel muutub Sangaste valla õpilasvedu olu-
liselt odavamaks tänu riigipoolsele liinide doteeri-
misele. Enne tasus kogu arve valla maksumaksja. 
Selle saavutamiseks on tehtud hulga tööd ning 
palju abi on olnud ka maavalitsuse poolt.

Kindlasti pole uus süsteem nii paindlik, et kui 
on näiteks lühem koolipäev, siis kool kutsub bussi 
kohale ja sõidame uhkesti varem koju. Liinibuss 
tuleb ikka omal ajal. Sellega tuleb arvestada. 

Hea on see, et valla tavareisjale lisandub nüüd 
võimalusi tööle- ja kojusõiduks. Kokkuvõttes on 
uus süsteem kasulikum ja paindlikum kõiki reisi-
jaid silmas pidades.

Gümnasistide koolisõit jms. jääb kõik nii, nagu 
harjutud.

Sangaste Vallavalitsus sai Leader-meetme raames 
Valgamaa Partnerluskogu ja PRIA toetuse pro-
jektile, mille käigus valmib loodetavasti oktoobri 
lõpuks Keeni keskuse (kortermajade piirkonna) 
miljöökavand-haljastusprojekt koos geodeetilise 
alusplaaniga (ehk meie poolt esitatud projektita-
otlus rahastab haljastuse projekteerimist). Projek-
teerimisest jäävad välja Keeni park ja selle kõrval 
asuv elamuala, samuti erafirmadele kuuluv töös-
tuspiirkond. 

PRIA-poolne toetus on 1833 eurot, Sangaste 
Vallavalitsuse omaosalus on 1047 eurot. Projek-
teerimise viivad läbi OÜ Maastik maastikuarhi-
tekt Priit Paalo ja aiakujundaja Anu Torim. Val-
minud haljastusprojekti peab vallavalitsus 5 aasta 
jooksul uute projektide kaasabil ka ellu viima. 

Miljöökavand-haljastusprojekt määrab ühelt 
poolt ära selle, kuhu jätta kasvama puud ja kuhu 
põõsad; kuhu istutada lilled ja kuhu rajada hekk. 
Teiselt poolt võib selle projektiga panna paika 
kortermajade tulevase välisfassaadi remondijärg-
se värvilahenduse (näiteks et Keeni 7. maja on 
kollane, 8. maja oranž, 9. maja punane jne viker-
kaare värvide järjekorras); pakkuda välja kaunid 
mustrid majade otsaseinade kaunistuseks; uute 
majanumbrite asukoha, suuruse ja kujunduse, 
ettevõteteni ja asutusteni juhatavate suunaviitade 
materjali, kõrguse ja asukoha, keskuse valgustuse 
ja veel palju-palju muud. 

Miljöökavandi-haljastusprojekti koostamise 
käigus peavad projekteerijad korraldama vähe-
malt 2 külakoosolekut, kus kõik asjahuvilised 
saavad anda omapoolseid ideid ja jagada arvamu-
si. Info koosolekute kohta pannakse välja Keeni 
poe juurde, avaldatakse Otepää Teatajas ning 
antakse teada ka ühistute kontaktisikutele. 

Siinkohal kutsun kõiki küla- ja vallaelanik-
ke kaasa mõtlema ja koosolekutel osalema, sest 
see on ainukordne võimalus rääkida kaasa oma 
koduümbruse kaunistamisel! Kaasa mõtelda võiks 
näiteks järgmistel teemadel:  

• mis meeldib Keenis, mis ei meeldi? Mida muu-
daksid, mis võiks olla teisiti? Kuidas varjata inetut, 
mida muuta ei saa, ja tõsta esile ilusat vaadet? 
Mida tahaksid teha, et keskus oleks ilusam? Kuhu 
sooviksid midagi uut rajada? 
• Mõtle, kuidas vältida tehtava lõhkumist, nt 

kus võiks olla palliplats aga kus lillepeenar, mida 
lapsed palli järele joostes ära ei tallaks? Millised 
võiksid olla avalikud pingid keskuses ja kuidas 
need vandaalikindlaks teha? 
• Kuidas tulevikus tehtavat kõige lihtsamalt hool-

dada ja säilitada pikkadeks aastateks? 
• Kuidas tagada majade vahel mängivate laste 

ohutus? Kuidas teha keskus liikumisraskustega 
eakatele turvaliselt liigeldavaks? Kus võiksid olla 
kortermajade elanike autoparklad? 
• Mis värvi võiks olla Keeni majad? Kas suuna- 

ja reklaamiviidad võiks olla puust, plastikust, 
metallist? Kuhu oleks vaja istepinke; kuhu panna 
ühised prügikastid, et nende ümbrus puhas püsiks 
(või ehitada prügimajad); kuhu teha puhkea-
la ja parkla kergliiklusteel sõitvatele turistidele? 
Kuidas kujundada kergliiklusteega kaasnevad 
plangud-aiad? 
• Millega võiks Keeni püüda läbisõitvate turisti-

de pilke? 
Projekteerijate ülesanne ongi kõik meie mõtted 

ära kuulata, parimad välja valida ja reaalselt teos-
tataval moel projektiks kokku kirjutada. 

Kui tunned, et tahad sel teemal kaasa rääkida, 
kuid koosolekule tulla ei saa, võid oma mõtted 
ja ettepanekud saata ka jooksvalt aadressil 
sangaste@sangastevv.ee märksõnaga „Keeni 
haljastuse projekteerimine“ ning meie edastame 
need projekteerijatele. 

KAJAR LEPIK, projektijuht Tel. 566 27 688

Restus toimus 80. spordipäev

Parimad

Poisid U-8 (sünd 2006. a. ja hiljem)
60m (21 võistlejat)
1.Anton Vonk (Keeni)                 11,74
2.Andro-Tago Lindmägi (Tartu) 11,89
3.Mihkel Uustal (Saaremaa)       12,28
Kaugushüpe (19 v.)
1.Mihkel Uustal (Saaremaa)         2.64
2.Anton Vonk (Keeni)                   2.59
3.Kert Soom (Lossiküla)               2.51
Pallivise (19 v.)
1.Andro-Tago Lindmägi (Tartu) 16.00 
2.Anton Vonk (Keeni)                 16.00
3.Andreas Looskari (Aakre)       14.50

Poisid U-12 (s. 2002 – 2005)
60m (10 v.)
1.Robin Paring (Aakre)                 9,39
2.Taivo Kõvask (Tõlliste v.)          9,72
3.Andreas Kiivit (Otepää v.)       10,07
800m (5 v.)
1.Andreas Kiivit (Otepää v.)     

2.58,70
2.Robin Paring (Aakre)            3.02,19
3.Taivo Kõvask (Tõlliste v.)      3.04,68
Kaugushüpe (11 v.)
1.Robin Paring (Aakre)                 3.94
2.Andreas Kiivit (Otepää v.)         3.72
3.Taivo Kõvask (Tõlliste v.)           3.40
Pallivise (10 v.)
1.Andreas Kiivit (Otepää v.)       55.00
2.Robin Paring (Aakre)               47.50

Kirjalik enampakkumine 
kinnistu müügiks

3.Taivo Kõvask (Tõlliste v.)    35.00
Noormehed U-16 (s. 1998 
– 2001)

60m (5 v.)
1.Sander Elvet (Sangaste)       8,44
2.Kevin Roio (Tõrva)                8,62
3.Jürgen Palmi (Vändra)          8,91
1500m (3 v.)
1.Sander Elvet (Sangaste)  5.34,33
2.Steven Elvet (Sangaste)  5.47,32
3.Tanel Muusikus (Hummuli)   

                                        6.20,54
Kaugushüpe (8 v.)
1.Karli Roio (Sangaste)            4.71
2.Sander Elvet (Sangaste)       4.15
3.Kevin Roio (Tõrva)                4.10
Odavise 600g (5 v.)
1.Joonas Juus (Tsirguliina)   33.32
2.Kevin Roio (Tõrva)             25.18
3.Sander Elvet (Sangaste)    18.96

Mehed (s. 1975 – 1997)
60m (7 v.)
1.Mardo Kööp (Restu)            7,66
2.Airos Lain (Otepää)              7,70
3.Silver Linde (Keeni)              7,79
1500m (7 v.)
1.Airos Lain (Otepää)         5.36,72
2.Jürgen Annus (Antsla)    5.42,69
3.Mardo Kööp (Restu)       5.44,88
Kaugushüpe (8 v.)
1.Airos Lain (Otepää)              5.61
2.Andrus Looskari (Aakre)     5.41

3.Sten Põder (Tagula)             5.19
Kuulitõuge 7,25kg (13 v.)
1.Andrus Looskari (Aakre)     11.46
2.Kuldar Kõiv (Tartu)                9.69
3.Airos Lain (Otepää)               9.61
Odavise 800g (18 v.)
1.Airos Lain (Otepää)             43.55
2.Kuldar Kõiv (Tartu)              42.95
3.Erki Marksoo (Mustla)         42.35

Meesveteranid (s. 1974. a. ja 
varem)

60m (7 v.)
1.Tõnu Ainsoo (Sihva)            8,38
2.Andres Kaas (Valga)             8,40
3.Imre Õim (Sangaste)            8,53
1500m (4 v.)
1.Alo Kullerkann (Ilmjärve) 5.32,50
2.Tõnu Kutsar (Restu)         5.39,60
3.Imre Õim (Sangaste)        6.08.02
Kaugushüpe (4 v.)
1.Tõnu Ainsoo (Sihva)              4.33 
2.Urmas Nugis (Otepää)           4.33 
3.Andres Kaas (Valga)               4.17
Kuulitõuge 7,25kg (7 v.)
1.Jaanus Hiiemäe (Aakre)       11.32
2.Mati Raudsepp (Keeni)         10.36
3.Janek Luik (Keeni)                  9.51
Odavise 800g  (6 v.)
1.Jaanus Hiiemäe (Aakre)       38.80
2.Imre Õim (Sangaste)            37.50
3.Andres Kaas (Valga)             36.22

Tüdrukud U-8 (s. 2006. a ja hilj)

60m (15 v.)
1.Annabel Kaas (Valga)          11,07
2.Kirke Viktoria Plaado (Võru)11,93
3.Annabel Hirv (Antsla)         12,16
Kaugushüpe (14 v.)
1.Kirke Viktoria Plaado (Võru)2.64
2.Annabel Kaas (Valga)            2.47
3.Laura Arak (Tallinn)               2.36
Pallivise (16 v.)
1.Annabel Kaas (Valga)          15.00
2.Laura Arak (Tallinn)             14.00
3.Annaliisa Palm (Põltsamaa)13.50

Tüdrukud U-12 (s. 2002 – 2005)
60m (5 v.)
1.Marianne Juus (Tsirguliina) 9,36
2.Kadi Kertu Elias (Puka)          9,65
3.Anette Luik (Keeni)              10,12
800m (2 v.)
1.Kadi Kertu Elias (Puka)     3.21,42
2.Triin Lass (Valgamaa)       3.50,47
Kaugushüpe (6 v.)
1.Kadi Kertu Elias (Puka)          3.71
2.Marianne Juus (Tsirguliina) 3.66
3.Anette Luik (Keeni)               3.51
Pallivise (7 v.)
1.Marianne Juus (Tsirguliina) 9.00
2.Anette Luik (Keeni)             27.50
3.Kadi Kertu Elias (Puka)        27.00

Neiud (s. 1998-2001)
60m (3 v.)
1.Janely Käärik (Restu)            9,05
2.Birgit Mumm (Hummuli)     10,49
3.Annabel Teder (Kuigatsi)    12,25
800m (4 v.)
1.Janely Käärik (Restu)       3.08,26
2.Birgit Mumm (Hummuli)  3.08,56
3.Õnne Täht (Tallinn)           3.41,81
Kaugushüpe (5 v.)
1.Õnne Täht (Tallinn)               3.60
2.Sandra Lõokene (Sangaste)3.53
3.Janely Käärik (Restu)            3.52
Odavise 400g. (3 v.)
1.Annabel Teder (Kuigatsi)    23.30
2.Birgit Mumm (Hummuli)    17.32
3.Õnne Täht (Tallinn)             10.60

Naised (s. 1980 – 1997)
60m (6 v.)
1.Maive Vill (Restu)                 9,19
2.Kelli Vällo (Sangaste)           9,24
3.Diana Heering (Räpina)        9,65
800m. (3 v.)
1.Maive Vill (Restu)             3.08,95
2.Aili Popp (Puka)                3.09,34
3.Leelo Jegorova (Puka)     4.09,99

Kaugushüpe (6 v.)
1.Aive Vonk (Keeni)                 4.26
2.Triin Krahv (Viimsi)               4.12
3.Maive Vill (Restu)                 3.98
Kuulitõuge 4kg (7 v.)
1.Mailis Palm (Otepää)            9.01
2.Aive Vonk (Keeni)                 8.63
3.Aili Popp (Puka)                    8.13
Odavise 600g.  (5 v.)
1.Aive Vonk (Keeni)               29.74
2.Aili Popp (Puka)                  24.47
3.Triin Krahv (Viimsi)             18.80

Naisveteranid (s. 1979. a. 
ja varem)

60m (4 v.)
1.Kersti Kõiv (Tartu)               10,01
2.Mall Palm (Otepää)             11,32
3.Helju Kõiv (Sangaste)         11,70
800m (5 v.)
1.Kersti Kõiv (Tartu)            3.46,76
2.Maie Plaado (Võru)          3.52,79
3.Mall Palm (Otepää)          4.11,89
Kaugushüpe (4 v.)
1.Mall Palm (Otepää)               3.10
2.Kaire Elias (Puka v.)              2.99
3.Helju Kõiv (Sangaste)           2.12
Kuulitõuge 4kg (4 v.)
1.Liia Piho (Otepää v.)             7.89
2.Kaire Elias (Puka v.)              7.82
3.Kersti Kõiv (Tartu)                 7.69
Odavise 600g. (4 v.)
1.Liia Piho (Otepää v.)           22.72
2.Kaire Elias (Puka v.)            22.46
3.Kadri Luik (Keeni)               22.08

Võrkpall (4 võistkonda) – 2 naist 
+ 4 meest
1.Kohalikud (Reelika Paomees, 
Anniki Jaama, Rein Uibo, Enno 
Kurvits, Illo Hansing, Hans Teder)
2.Puka (Teiri Teder, Kaire Kuvvas, 
Riivo Sisask, Erki Marksoo, 
Jaanus Teder, Ingemar Liigand)
3.Antsla (Jürgen Annus, Tambet 
Nugin, Sten Põder, Ragnar 
Annus, Merlin Ojaots, Egne-Riin 
Retsnik)

Sangpommi rebimine (5 v.)
1.Enno Kurvits (Ilmjärve)           22
2.Kalev Roio (Restu)                 21
3.Airos Lain (Otepää)                 20 
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KU U LU T U S E D
Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd. 56 866 157

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Korstnapitside ehitus ja remont. 
Moodulkorstnate paigaldus. Tel: 
55579399

Korstnapühkimise tööd, küttekolle-
te remont. Tel: 55579399

Kaevetööd miniekskavaatoriga, tel 
5076791.

Koldehunt OÜ pakub korstnapühki-
mise ja pottsepateenust. Kaasaeg-
sete korstende ehitus ning vanade 
renoveerimine. Konsultatsioon 
kohapeal. koldehunt@gmail.com, 
tel. 5115146.

Müüa saematerjali. Voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda. Transpordi 
võimalus.Tel. 5258911

Ostan vanu märke ja raamatuid. 
5893 8528, Madis

Ostan korteri Otepää vallas, hind 
kuni 25 000 eurot., tel. 59008721.

Ostan või üürin vaikse koha suvita-
miseks. T. 56693622

OÜ Viimval teostab katuse-, fas-
saadi-, üldehitus- ja santehnilisi 
töid. Tel 55547996

Signalisatsiooni paigaldus, tel. 
5135148

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustik-
ku.Tel: 52 91 256

Teostame ÜLDEHITUS–REMONT-
TÖID. 55514574

Südamlik kaastunne Terjele, 
Triinule, Gertrudile kalli ema ja 

vanaema

AINO TEDERI
kaotuse puhul.

OG algklasside õpetajad

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kaevan, 
puhastan 
tiike ja kraave. 

Erinevad 
pinnasetööd. 

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

AIME PEDMANSON 
07.07.1943 - 27.07.2014

Pakume tööd 

klienditeenindajale 

toitlustusvaldkonnas.

Sobilik nii noortele kui 
vanemaealistele.

Telefon: 56675535

AUGUST ORAV 
13.07.1921 - 22.06.2014

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

Mälestust Sa kaunist väärid,
väärid austust, sõnu häid.

Mälestame unustamatut 
naabrimeest

OLEV SISASKIT

Avaldame kaastunnet õele ja 
lähedastele.

Tiina ja Talvi peredega.

Sügav kaastunne Karl Mõtsale 
perega kalli

LINDA MÕTSA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Langetame leinas pea koos Karli, 
Toomase, Kaja ja Maritiga kalli 

LINDA MÕTSA 

kaotuse puhul.

Techne Töökoda

Südamlik kaastunne Toomasele ja 
Maritile vanaema ja vanavanaema 

LINDA MÕTSA 

surma puhul.

Töökaaslased Techne kauplusest

Kallis Karl!

Avaldame Sulle kaastunnet ema 

LINDA MÕTSA 
kaotuse puhul.

VL Otepää Kodanik

Sõprus läbi aja.

OLEV SISASKIT 

mälestab Jaan.

Ja nüüd jäävad vaid mälestused...

AINO TEDER

Südamlik kaastunne lähedastele 
ema ja vanaema kaotuse puhul.

Naabrid Korteriühistust Kopli

Avaldame sügavat kaastunnet 
Karl Mõtsa perele ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

LINDA MÕTSA 
kaotuse puhul.

Maaja ning Jaan ja Jüri peredega.

AINO VESKE

Mälestame endist töökaaslast 
TSIK OF päevilt.

Silva, Virve, Hele ja Laine Kuusk

OIVO EINASTE 
03.11.1941 - 29.07.2014

Kallist töökaaslast

AINO VESKET 

mälestavad endised 
Spordiinternaatkooli töötajad.

ANTS JOHANSON
21.07.1935 - 24.06.2014

Ravitseja LEILI ROODEN 

võtab vastu 

19. augustil Otepääl.

Eelregistreerimine.

Kontakt: 
energiaravi@hotmail.com 
ja tel. 5783 6928.  

Nuustaku Pubi
Ootab oma kollektiivi 

tööle

KLIENDI-
TEENENDAJAID

Kontakt:veiko@nuustaku.ee
mob. 5299713

Veiko Võrk

AINO PIKKER
 27.02.1932 - 03.06.2014

ILMAR KITS 
12.12.1936 – 16.07.2014

Südamlik kaastunne 
Estere Peltserile kalli 

ISA 

kaotuse puhul.

NKK Otepää jsk

OTEPÄÄ LASTEAED

kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 
(1 tähtajaline tööleping, 1 tähtajatu tööleping)

ja muusikaõpetaja (0,5 ametikohta) ametikohtadele.

CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 10. augustiks 
aadressil: Pühajärve tee 22, Otepää 67403, Valgamaa 

või marju.ilistom@otepaa.ee.

Südamlik kaastunne 
Valter Johannes Murulale 

kalli abikaasa

SILVIA MURULA

kaotuse puhul.
Munamäe 14 elanikud
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Otepää Palveränduri kogudus 
kutsub külla

10. augustil kell 14 

Pidulik kontsert-jumalateenistus.
Tähistame koguduse 115. Sünnipäeva.
Külas juuudimuusika ansambel Keshet.

17. augustil kell 11 Jumalateenistus
Külas muusik Kris Robbie USAst.

Rõõmsa kohtumiseni!

3. augustil peeti Otepää vallas Ilmjärve 
kirikus üle pika aja taas jumalateenistust 
(liturgiat). Viimast korda peeti teenistust 
seal 25 aastat tagasi. Pühapäeval teenisid 
Ilmjärvel Tallinna ja kogu Eesti Metropo-
liit Stefanus (pildil), Pärnu ja Saare piiskop 
Aleksander, Räpina preester Tihhon 
Tammes, metropoliidi kantseleist Vändra 
ja Kihnu preester Justinus Kiviloo, Miikse 
ja Luhamaa preester Herodion Niitvägi 
ning ülemdiakon Marius Raudsepp.

Otepää vallas Ilmjärvel asuv apostlik-
õigeusu kirik on ehitatud 1873. a Balti-
maade kindralkuberneri kindral-adjudant 
Albedinski eestvõttel. Issanda ristimise 
ehk Jumala ilmumise püha auks. Õigeusu 
kogudus tegutses siinmail aga juba 1848. 
aastal. Praegu Ilmjärvel kogudust ei ole.

Metropoliit Stefanus avaldas headmeelt 
selle üle, et jumalateenistust olid kuulama 
tulnud nii palju inimesi. „See koht, mis on 
olnud nii paljude aastate vältel alandatud 
ja rüvetatud, leiab just nüüd taas oma vää-
rikuse ja on valmis oma pühitsetud altaril 
vastu võtma püha Päästja, ülestõusnud 
Kristuse, surma võitja, püha ihu ja verd,“ 
sõnas Stefanus oma jutluses.

Ümberkaudsed külaelanikud otsustasid 
kiriku ja selle ümbruse ühiselt enne juma-
lateenistust korda teha. Nii toimusidki 
juulis talgud, mille eesmärgiks oligi kirik 
enne jumalateenistust korda teha. 

Üks talgute eestvedaja, riigikogu-
lane Priit Sibul, kes on ka ise õigeusu 
kiriku liige, sõnas, et talgutel osales üle 
40 inimese. „Kui külas seltsimaja korda 
saime, siis mõtlesime, et peaks järgmi-
se kultuuriväärtusliku objekti – Ilmjärve 
kiriku korda tegema. Külaelanikud heitsid 
nalja, et kuna tegemist on sibulkupliga 
kirikuga, siis on see sibulakirik ja justkui 
minu kirik,“ ütles Priit Sibul. „Nii tuligi 
idee teha kirik korda ja pidada siin üle 
aastate jumalateenistust. Mul on väga hea 
meel, et hoolimata usutunnistusest läheb 
selle kiriku käekäik Otepää valla inimes-
tele korda. Kirikust mööda sõites saavad 
nüüd talgulised uhkusega mõelda – see on 
minu kirik!“ 

Metropoliit Stefanus tunnustas tänukir-
jaga Priit Sibulat eestvedamise eest talgu-
tel.

Kuigi Ilmjärvel kogudust enam ei 

Metropoliit Stefanus pidas liturgiat Ilmjärve kirikus  

SA Innove avab Valgamaa Rajaleidja keskuse

tegutse, on siiski võimalik selle taasasuta-
mine. Preester Justinus ütles, et kindlasti 
sõltub koguduse taastamine kohalike ini-
meste tahtest ja võimalustest kirikut töös 
hoida. Algatuseks on koguduse jaoks vaja 
vähemalt 12 inimest, kui need inimesed 
olemas on, tuleb pöörduda metropoliidi 

poole, et siis koos nii juriidilised kui ka vai-
mulikud toimingud teha.

Kellel on Ilmjärve kiriku vastu huvi tek-
kinud, palume helistada tel 524 8433, või 
saata meil: Priit.Sibul@riigikogu.ee (Priit 
Sibul).

MONIKA OTROKOVA

1. septembril alustab üle Eestimaa tööd 15 
maakondlikku Rajaleidja keskust, sealhul-
gas üks ka Valga linnas. 

Mis on Rajaleidja keskus ja mis on tema 
põhiülesanneteks?
Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, 
mis pakub haridustugiteenuseid ehk kar-
jääri- ja õppenõustamist (sh eripedagoo-
gilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist 
ja psühholoogilist nõustamist) ning karjää-
riinfo vahendamist.

Lisaks eespool nimetatud teenuste osu-
tamisele, korraldab keskus maakondliku 
nõustamiskomisjoni igapäevast tööd ning 
vajadusel ka üleriigilise nõustamiskomis-
joni filiaali tegevust. Ühtlasi algatab ja 
osaleb keskus kohalikes projektides ning 
koordineerib teenusega seotud koostööd 
ametiasutuste ja organisatsioonide vahel. 

Keskustes tehakse tööd selleks, et lapse 
õppimise või käitumisega seotud problee-
me ennetada ja lahendada ning laste ja 
noorte toimetulekut ja konkurentsivõimet 
kindlustada. Meie tegevusest on kasu nii 

õppijale kui ühiskonnale tervikuna.

Teenustest täpsemalt
Karjääriinfo vahendamine on haridust, 
tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi 
seoseid puudutava teabe jagamine. Kar-
jäärinõustamine aga inimese toetamine 
teadlike karjääriotsuste tegemisel ja ellu-
viimisel. Õppenõustamine on kooliväline 
nõustamine, mille eesmärk on laste, lapse-
vanemate ja lastega töötavate isikute nõus-
tamine lapse võimete ja arenguvõimaluste 
väljaselgitamiseks, õppimise või käitumi-
sega seotud probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks olukorras, kus koolisisesed 
tugimeetmed ei ole kättesaadavad või ei 
ole andnud soovitud tulemusi.

Kes on peamised keskuse huvigrupid, 
sihtgrupid?
Õppenõustamise sihtgruppideks on hari-
duslike erivajadustega lapsed, nende 
seadusjärgsed esindajad, haridusasutuste 
töötajad, kohaliku omavalitsuste sotsi-
aaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. 

Karjääriteenuste huvigruppideks on vara-
kult haridussüsteemist lahkunud noored, 
töötud noored, 18- kuni 26-aastased täis-
kasvanud ning üleminekufaasis noored (nii 
põhi-, üld-, kutse- kui kõrgharidusega).

Kus uus keskus avatakse?
Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septemb-
ril, teadmiste päeval ja selle asukohaks 
on Aia tänav 9, Valga linnas. Linna ja 
maakonna inimesed teavad seda eelkõi-
ge A-Karuse ilusalongina. Uues kesku-
ses on remonttööd lõppenud, kabinetid 
sisustatud ja meeskond komplekteeritud. 
Keskuse avamisüritus ja lahtiste uste 
päevad toimuvad septembri teises pooles.

Pöördu Rajaleidja keskusesse, kui vajad 
tuge hariduse omandamisel või karjääriva-
likute tegemisel. Keskuse infotöötaja aitab 
leida sobiva nõustamisaja!

Keskuses töötab 9 inimest. Infotelefon 
58860714.

Valgamaa Rajaleidja keskuse juht 
JAANIKA KÄST

KUI LOLL VÕIB INIMENE OLLA

Autorid: Peeter Oja, Mart Normet, Erik Moora.
Muusika: Sten Sheripov.
Kunstnik: Mihkel Uba / Ghostwalker.
Produktsioon: Karl Kermes / POINT.

  POINT esitleb:
2014. aasta kevadel läks Peeter Oja 40 päevaks kõrbesse paastuma ja Ülimat 
Tõde otsima. See oli ränk teekond…

Kuid, kui ta valgustatuna meie maailma tagasi jõudis, olid tema esimesed 
sõnad jalustrabavalt sügavad: „Mida aeg edasi, seda rohkem ma imestan, 
kui loll võib inimene olla.“

Stand-up etendus „Kui loll võib inimene olla!“ on elu parimas vormis  
Peeter Oja särav ja teravmeelne tõekuulutus elust Eestis, Eesti inimestest 
ja elust Peeter Ojana.

Peeter Oja on tuntud, armastatud ja vihatud,  vilunud ühiskonnavaatleja, 
kelle kõrval kahvatub iga meie teadlane, ja kes teab, mis on Eestis mäda 
ammu enne seda, kui Marju Lauristin selle välja uurib.

Seekord ei räägi Peeter poliitikutest, vaid iseendast ja meist kõigist. Ta 
räägib minust ja Sinust. 

Aitab eneseabiõpikutest, sõbrannade ja naabrimeeste nõuannetest! Tule 
ja kuula, mida on meie kohta öelda tõelisel professionaalil. 

„Kui loll võib inimene olla!“ on 5. augustist 27. augustini Eesti parimates 
saalides etenduv Peeter Oja värske, teravmeelne, täpne ja enneolematult 
avameelne stand-up etendus.

Pilet 15/13 €. Sooduspilet kehtib pensionäridele, tudengitele ja õpilastele. Soodus-
tuse saajal palume kaasa võtta soodustust tõendava dokumendi!

Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuurikeskuses E-N kell 9-13 ja enne etenduse 
algust kohapeal.  Info: 58043215

Tehvandi staadionil toimus 25.-27. 
juulini juba viiendat korda laste jalg-
palliturniir Otepää Cup 2014. 

Kolmel päeval astus võistlustulle 
neljas vanuseklassis 44 võistkonda, 
kokku ligi 500 noort jalgpallisõpra. 
Osalejaid sõitis kohale erinevaist 
Eestimaa paigust ning Otepääd 
külastas kolme võistkonnaga ka 
Dinamo Riga Lätist. 

Kõigis vanuseklassides osales 
ka kohalikest lastest koosnev FC 
Otepää, kes saavutas erinevates 
vanuseklassides 4., 5., 5. ja 8. koha. 

Kõrgemad kohad saavutasid JK 
Tammeka (2004), FC Helios Võru 
(2005), FC Tiigrid (2006) ja Dinamo 
Riga I (2007).

Täname Otepää Cupi toetajaid 
ja kaaskorraldajaid! Aitäh Tehvan-
di Spordikeskus, Otepää Seiklus-
park, Adidas, Värska Vesi, Oti Pubi, 
Pühajärve Spa & Puhkekeskus, 
Eesti Kultuurkapital ja Hasartmän-
gumaksu Nõukogu!

Täpsemate tulemuste ja muu 
turniiri infoga saab tutvuda turniiri 
koduleheküljel cup.fcotepaa.ee.

Toimus laste jalgpalliturniir 
Otepää Cup

Algas eterniidijäätmete kogumise 
projekti III vooru ettevalmistamine.

Projekti raames saavad ettere-
gistreeritud isikud tasuta üle anda 
Valgamaa kodumajapidamistes tek-
kinud eterniidijäätmeid. Kogumis-
punktides võetakse eterniidijäätmeid 
tasuta vastu registreeritud koguses.

Juhime tähelepanu, et projekti 
koostamine ja hindamine võtab aega. 
Positiivse rahastamise otsuse puhul 
toimub eterniidijäätmete kogumise 

III voor hinnanguliselt kevad/suvi 
2015.

Registreerimisvoor on avatud kuni 
14.08.2014. Registreerimiseks saata 
täidetud registreerimisleht Otepää 
vallavalitsuse e-posti aadressile: 
vald@otepaa.ee või tuua Otepää 
vallavalitsusse aadressil Lipuväl-
jak 13, Otepää 67405. Veenduge, et 
teie registreerimisleht jõudis kohale. 
Registreerimislehe saab Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Eterniidijäätmete kogumineLaste looduslaager

Pühajärve Põhikool, MTÜ Otepää Loodusselts ja 
Keskkonnaamet

kutsuvad lapsi vanuses 8-15

IX Otepää piirkonna laste
LOODUSLAAGRISSE 18.-20. august.

Registreeru: pille@pyhajarve.edu.ee 
või helista 56653807, Pille.

Korraldajad: Pille ja Peeter Kangur, 
Tarmo Evestus, Margit Turb.

Projekti rahastab KIK.


