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Otepääl tähistati Taasiseseisvumis-

päeva näidislahinguga
 

Septembrikuu
 on tähtis kuu:
 siis aabits uus,
 siis ranits uus,
 uus vormipluus -
 kõik, kõik on uus
 septembrikuus!

     Olivia Saar ”Üks tähtis kuu”

Head kooliaasta algust kõigile 
õpilastele, lapsevanematele ja 
õpetajatele!

 Otepää Vallavalitsus
 Otepää Vallavolikogu

Otepää vallas 
alustab esma-
kordselt kooli-

teed 44 last

Eesti Taasiseseisvumispäeva, 20. au-
gustit, tähistati Otepääl perepäeva-
ga, kus sai jälgida põnevat Kaitse-

liidu näidislahingut.
Kaitseliidu Otepää Üksikkompanii 

poolt läbi viidud näidislahing kogus hul-
galiselt pealtvaatajaid. Näidislahingu 
eesmärk oli tutvustada kaitselahingut. 
Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää 
Üksikkompanii tankitõrje rühma vanem 
Andrus Sumberg, kes oli üks lahingu 
korraldajatest, ütles, et lahingus kasuta-
ti erinevat relvastust ja sõidukeid, käiku 
läksid ka paukpadrunid ja suitsupom-
mid.

Perepäeval oli kõigil huvilistel võima-
lik tutvuda Kaitseliidu ja Naiskodukaitse 
tegevusega, väljas oli relvanäitus. Oma 
tööd tutvustasid Politsei ja Päästeamet, 
kohal olid ka politseilõvi Leo ja tuletõr-
jekoer Nublu. 

Palju huvilisi kogunes Eesti Õdede 
Liidu telki, kus Tartu Ülikooli Kliiniku-
mi taaselustamise töörühma juht, õde 
Marina Beljaev ja kliinikumi erakorrali-

se meditsiini õde ning Eesti Punase risti 
esmaabiõpetaja Kaire Tsäro näitasid 
põhilisi esmaabivõtteid ning andsid nõu, 
mida teha erinevate õnnetusjuhtumite 
korral.

Perepäeva üks korraldajatest, Otepää 

Naiskodukaitse esinaine Mari Mõttus 
kutsus kõiki sööma naiskodukaitse poolt 
keedetud sõdurisuppi.

Taasiseseisvumispäeva perepäeva 
lõpetas meeleolukalt Otepää kirikus 
Gourmet Duo kontsert, kus kõlasid 
Eesti autorite lood. Duo on koosseis, 
mis tekkis 2010.

Perepäeva korraldasid: Valgamaa 

Kaitseliidu Malev, Valgamaa Päästeosa-
konna Otepää komando, Naiskodukait-
se Otepää jaoskond, Eesti Õdede Liit, 
Politsei, EELK Otepää Maarja kogudus, 
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Valla-
valitsus.

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Kohe on kätte jõudmas uus kooliaasta. 
Otepää vallas alustab esmakordselt oma 
kooliteed 44 last, keda vald toetab 100 
euro suuruse nn ranitsatoetusega.

Ranitsatoetust makstakse Otepää valla 
elanikuna registreeritud ja 2014. aasta 
septembris Otepää valla üldhariduskoo-
lide 1. klassi minevatele lastele. Mujal 
valdades kooli minevatele Otepää valla 
kodanikele toetust ei maksta.

Toetust saab taotleda kuni 30. oktoobri-
ni, vastavad avaldused koguvad kokku 
klassijuhatajad, kes edastavad need val-
lavalitsusele.

Otepää Gümnaasiumis avatakse kaks 
esimest klassi kus kokku õpib 34 last. 
Otepää Gümnaasiumis kokku õpib hetke-
seisuga 23 klassikomplektis 392 õpilast.

Pühajärve Põhikoolis alustab 1. klassis 
kooliteed 10 last ja kokku õpib koolis tän-
ase päeva seisuga 86 õpilast.

Otepää vallas on ka üks erakool – Au-
dentese Spordikooli Otepää filiaal 50 õpi-
lasega.

Otepää Muusikakoolis õpib 104 last, 
neist esimeses klassis 15 õpilast.

Uut aastat alustavad ka lasteaiad, Ote-
pää Lasteaias on 185 last ja Pühajärve 
Põhikooli lasteaias 28 last.

Avaaktused Otepää koolides on järgne-
vatel aegadel:

Otepää Gümnaasium - 1. septembril 
kell 9.00,

Pühajärve põhikool ja lasteaed - 1. sep-
tembril kell 10.00,

Audentese Spordigümnaasiumi Ote-
pää filiaal - 1. septembril kell 10.00,
Otepää Muusikakool - 1. septembril kell 
13.00, eelklassi avaaktus on 4. septembril 
kell 18.00. 

Otepää lasteaed Pähklikese maja ja Võ-
rukaela maja - 1. septembril kell 10.00.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsus tänab Kaitseliidu Otepää Üksikkompanii kaitse-
liitlasi suurepärase näidislahingu läbiviimise ja Otepää Naiskodukait-
set perepäeva korraldamise eest, politseid, päästeametit, Eesti Õdede 
Liidu Tartumaa jaoskonda, EELK Otepää Maarja kogudust ning kõiki 
vabatahtlikke, kes andsid oma panuse perepäeva korraldamiseks. 

Tänusõnad ka Sirje Ginterile ja Otepää Kultuurikeskusele meeleoluka 
perepäeva kontserdi korraldamise eest.

Otepää Vallavalitsus koostöös Rii-
gikantseleiga korraldas Eesti li-
pulugu tutvustava bareljeefi idee-

konkursi, mille võitis skulptor Gea Sibola 
Hansen. 

Tänaseks on skulptoril valmis saanud 
üks täismõõdus bareljeefi kipskavand. 
Skulptor on alustanud töö kivisse raiu-
mist.

Kokku valmib kaks bareljeefi, mis pai-
galdatakse Otepää Maarja kirikumüüri 
piirdepostidele. Ühel bareljeefil on kuju-
tatud sinimustvalge rahvuslipu toomist 
Otepääle, teisel öölaulupidu, kui Eesti 
taasiseseisvumise sümbolit. Bareljeefid 
avatakse tänavu novembris.

Esimene sinimustvalge lipp pühitseti 
Otepää kiriklas 4. juunil 1884. a. Eesti 
lipuloole pühendatud bareljeef toob 
veelgi esile Otepää linnaruumis seda nn. 
lipupealinnaks olemist. 

Pastoraadi kompleks lipumuuseumi, 
Jakob Hurda monumendi ning Otepää 
kirik 1934. aastast pärit ja uute bareljee-
fidega moodustavad ühtse terviku. Kogu 

Otepää kõneleb sinimustvalge ajaloost.
1935. aastal avati Otepää kiriku lää-

neseinal skulptor Voldemar Melliku 
loodud Eesti lipulugu tutvustavad barel-
jeefid. Need hävitati 1950. a, taastati 
skulptor Mati Variku poolt ja taasavati 
1989. aastal. 

Selleks, et rahvuslipu pühitsemist vää-
rikalt tähistada ja paremini lipulugu välja 
tuua, otsustas Otepää vald koostöös 
partneritega jätkata Eesti lipuloo tutvus-
tamist Otepää Maarja kiriku juures ning 
algatada ideekonkursi. Eesti lipu 130. 
aastapäeva tähistamisel Otepääl tehti 
teatavaks võidutöö autor.

Lisaks Otepää kiriku seintel olevate-
le bareljeefidele on Otepää pastoraadis 
Eesti lipu tuba, mida on plaanis koos-
töös partneritega välja arendada Eesti 
Lipu Keskuseks, et Eesti lipulugu oleks 
väärikalt eksponeeritud.

Otepää Vallavalitsuse  
kommunikatsioonijuht

MONIKA OTROKOVA

Eesti lipuloo bareljeefi 
kipskavandid on valmimas

Skulptor Gea Sibola Hansen
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Otepää Vallavolikogus 

11.08.2014
 Otsusta esitada pöördumine Valga maavanemale.

Otepää Vallavalitsuses 

07.08.2014
 Väljastati Illo Hansingule projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 maaüksusel elamu 
rekonstrueerimiseehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati Elektrilevi OÜle projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 4b kinnistu 
liitumise elektriprojekti koostamiseks.
 Väljastati Elektrilevi OÜle projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org kinnistu liitu-
mise elektriprojekti koostamiseks.
 Väljastati Otepää vallale projekteerimistingimused 

Sihva külas Uue-Kooli kinnistu maakütte kollektori ehi-
tusprojekti koostamiseks.
 Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile pro-

jekteerimistingimused Vidrike külas Pisi-Inni maaük-
susel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

 Väljastati Margit Predele kirjalik nõusolek Vidrike 
külas Mäeotsa maaüksusel väikeehitise (kaev) püstita-
miseks.
 Väljastati Villa Müllerbeck OÜle ehitusluba Otepää külas 

asuval Rukkimäe maaüksusel ehitise püstitamiseks.
 Väljastati Kärt Kelderile ehitusluba Arula külas asuval 

Tapumäe maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks.
 Määrati neljale isikule sünnitoetust 1536 eurot.
 Määrati Tõutsi külas asuva Ilmjärve katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:003:2570) uueks lähiaadressiks 
Koljomõisa.

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 12. septembril.

SÜNNID
Ranno-Artur Kukk  22. juulil
Remy Klopets  25. juulil
Kristella Reijo  30. juulil
Laur Põrk  3. augustil
Rosanna Väärsi  4. augustil
Hendrik Jurken  7. augustil
Andreas Juhkam  8. augustil

Koguperefilmi „Supilinna Salaselts“ võtted jõuavad 
augusti lõpus Otepääle, kus toimub ka filmivõtete 
lõpetamine.

Filmivõtted toimuvad 31. augustist 2. septembri-
ni Otepääl Kastolatsi kirikus. Produtsendi Diana 
Mikita sõnul valiti Otepää filmivõteteks just selle 
omanäolise ehitise tõttu. „Kastolatsi kirikul on 
filmis oluline ja põnev roll kanda, millelt enne filmi 
esilinastumist ei saa saladuseloori kergitada,” selgi-
tas Mikita. „Erinevalt Tartus toimunud filmivõte-
test, kus võttepaigad võimaldasid ka linnaelanikel 
filmimaailma telgitagustega tutvuda ning mõnest 
stseenidest osagi võtta, siis Kastolatsis asub võtte-
plats nii kitsal ja piiratud alal, et paraku ei saa me 
kohalikel elanikel paluda võtteplatsi külastama 
tulla”.

Võtete ajal saab Otepääl näha nii filmi väikesi 
peategelasi kui ka tuntud näitlejaid, näiteks Mirtel 
Pohlat ja Soome näitlejat Sampo Sarkolat. Kogu 
võttemeeskond ja näitlejad peatuvad sel perioodil 
GMP Clubhotel’is.

Filmi tegijad loodavad filmi valmis saada käesole-
va aasta lõpuks, et osaleda sellega ka Berliini filmi-
festivali võistlusprogrammis. Eesti kinodesse jõuab 
„Supilinna Salaselts“ 2015. aasta kevadel.

“Supilinna Salaselts” on Mika Keräneni lasteraa-
matutel põhinev seikluslik koguperefilm, mille tege-
vustik toimub Tartus. Filmivõtted algasid selle aasta 
juunis ning on kestnud kogu juuli ja augusti. Neli 
supilinna last Mari, Sadu, Olav ja Anton loovad 
oma salaseltsi ülesandega leida üles aarded, mille 
Mari vanaisa, eakas ülikooli professor on nende 
jaoks hiilgava meisterlikkusega ära peitnud. “Supi-
linna Salaseltsi” peaosalised on Gregor Kelder Saa-
remaalt, Olivia Viikant, Karl Jakob Vibur ja Hugo 

Soosaar Tallinnast, Arabella Antons Tartust, Sten-
Markus Rohtla Rakverest ning Meriliis Lillemägi 
Pärnust. 

Filmi tootja on Eesti produktsioonifirma Nafta
Films koostöös Soome produktsioonifirmaga 

Solar Films. Filmi rešissöör on Margus Paju, pea-
kunstnik Jaagup Roomet, operaator Meelis Vee-
remets, stsenaristid Mihkel Ulman ja Christian 
Gamst Miller-Harris Taanist. Filmi produtsendid 
on Esko Rips ja Diana Mikita. Filmi finantseeri-
vad Eesti Filmi
Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvus-

ringhääling. “Supilinna salaseltsi” toetab ka Tartu 
linn ja osa filmi tulust antakse Tartus loodavasse 
filmifondi.

Täiendav info filmi kohta: Diana Mikita 522 
9120, diana@nafta.ee.

MONIKA OTROKOVA, foto: HEIKKI LEIS

Uue koguperefilmi “Supilinna Salaselts” 
tegelased seiklevad Otepääl

1. septembril alustab koolibussiring oma sõitu 
tund aega hiljem tavapärasest graafikust. Taga-
si sõidab koolibuss oma teed kell 11.30 Otepää 
Gümnaasiumi juurest vaba graafiku alusel.

Alates 2. septembrist sõidavad õpilasliinid 
eelmise kooliaasta graafiku alusel kuni 12. sep-
tembrini. Eelmise aasta graafikut saab vaadata 
valla kodulehelt rubriigist „Transport ja teed“. 
Alates 15. septembrist hakkavad kehtima uued 
graafikud. Uus bussiliinide graafik avaldatakse 
järgmises Otepää Teatajas.

Avaldused koolibussiliinide kohta palume 
esitada klassijuhatajate kätte. Palume avaldusel 
märkida peatus, kus peatust soovitakse ning 
kool, kus laps õpib.

MONIKA OTROKOVA

Koolibussiliinidest
uuel õppeaastalToimus Aarne Steinbachi 

mälestusturniir petankis
Individuaalturniiril osales 28 võistlejat Tartust, Võ-
rust, Valgast, Riidajast ja Otepäält. Võistlejad olid 
jaotatud kahte vanusegruppi (mehed alla 60 ja üle 
60 aasta ning naised alla 55 ja üle 55 aasta vanad). 
Mängud olid huvitavad ja põnevad.

Vanusegruppide võitjad olid:
naised alla 55 – 1.AnnaLiisa (Valga), 2.Anneli (Val-
ga), 3.Inge(Võru);
naised üle 55 1. Arija (Võru), 2. Ruti (Võru), 3. Marta 
(Tartu);
mehed alla 60 1. Tarvet (Võru), 2. Aimar (Tartu), 3. 
Tõnu(Otepää);
mehed üle 60 1. Tõnu (Tartu), 2. Mati (Tartu). 3. 
Arno (Riidaja).

Naiste finaalis kohtusid AnnaLiisa ja Arija, võitis 
AnnaLiisa. Meeste finaalis võitis Tarvet.

A.Steinbachi nimelise rändkarika võitis alles 
11aastane AnnaLiisa Valgast, kes oli otsustavas 
kohtumises parem Tarvetist.

Tänan Valgamaa SVS ja osalejaid! Kohtumiseni 
sügisel K.Tigase mälestusturniiril duodele.

Turniiri korraldaja TÕNU AINSOO

6. septembril peab Valgamaa oma 94. sünnipäeva. 
Juba aastaid on traditsiooniks pidupäeva tähistada 
Valgamaa koostöömängudega, mis sel korral toi-
muvad 3.-5. septembrini.

Selleks, et vastastele vastu astuda, tuleb:
- kokku panna 4liikmeline võistkond, millel peab 

olema nimi ja esindaja;
- end registreerida kas 2. septembrini e-postil: kaja.

mots@valgamv.ee või kohapeal;
- olla õigel ajal õiges kohas.

Osalema on oodatud nii noored, täiskasvanud 
kui ka ettevõtjad. Kõigi rajale minejate vahel loo-
sitakse välja toredaid auhindu. Kõige eriilmelisem 
meeskond saab eriauhinna! Lubatud kasutada eri-
nevaid kostüüme ja atraktsioone (peaasi, et jõuate 
neid kogu trassi vältel kanda).
Võistlejatele jagatakse sünnipäeva puhul sooja 

sööki ja sünnipäevatorti. Kolm esimest võistkonda 
saavad autasuks Valgamaa koostöömängude karika 
ja kingituse.

Tegu ei ole spordivõistlusega, vaid mõnusa lii-
kumisega võistkondadele ettevalmistatud rajal, 
kus ootavad mitmed huvitavad kontrollpunktid. 
Igas kontrollpunktis on osalejale nutikas ülesan-

ne, mis aitab kaasa teadmiste tõestamisele. Tähtis 
pole raja läbimise kiirus vaid teadmised, loovus ja 
uudishimu.

Igas võistkonnas (s.o. võistlustrassi koos läbiv 
seltskond) on 4 liiget. Võistkondi ei pea moodusta-
ma kooli, klassi, suguvõsa,  soo, usutunnistuse või 
mis iganes muu tunnuse järgi. 

Võistlustrass on võistkonna poolt vabalt valitud 
marsruut liikumisel stardist finišini, ühest kontroll-
punktist teise. Võistlustrassil võib liikuda ainult 
jalgsi. Võistlustrassil võib kasutada teatmeteoseid, 
telefoni, arvuteid jms ning vajadusel küsitleda lin-
nakodanikke mistahes võõrkeeles.

Valgamaa koostöömängude rada kulgeb linnas 
ja on ca 6 km pikk.

3. september 14.00 - Tõrvas Tõrva avatud noor-
tekeskus, Spordi 1.

4. september 14.00 - Valgas Isamaalise kasvatuse 
püsiekspositsioon, Pikk tn 16a.

5. september 14.00 - Otepääl Otepää gümnaa-
sium, Koolitare 5.

Rohkem infot valga.maavalitsus.ee.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht KAJA MÕTS

Valgamaa koostöömängud viivad 
seiklema ja kodukanti tundma

Kevadel saatsime teele järjekordse lennu: tublid, 
ettevõtlikud ja huvitavad õpilased. Nad andsid 
endast killukese Pühajärve kooli ajalukku. Karl 
Kimmel ja Priit Peterson pälvisid kiituskirja väga 
hea õppimise eest ja 4 õpilast lõpetasid ainult 
heade tulemustega. Rasmus Jaagant lõpetas III 
kooliastme kahe aastaga, see sai teoks tänu Ras-
muse pere, klassikaaslaste ja õpetajate toele. 
Priit Peterson on silma paistnud virtuoosliku ki-
tarrimänguoskusega. Kooli seina kaunistab uus 
seinamaaling „LENNUK – läbi raskuste tähtede 
poole!“. 

Oma järgneva haridustee valiku on kooli 
lõpetajad juba teinud: 5 õpilast jätkavad Otepää 
Gümnaasiumis, 2 Tartu Hugo Treffneri Gümnaa-
siumis, 1 Tartu Tamme Gümnaasiumis, 1 Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumis, 1 Heino Elleri nimelises 
Tartu Muusikakoolis ja 1 Tartu Kutsehariduskes-
kuses.

Eelmisel kooliaastal rõõmustasid õpilased 
kooliperet heade esinemistega aineolümpiaadi-
del ja spordivõistlustel. Meeldejäävaks kujunes 
LIIKUMISE aasta, mis lõppes kooli II olümpia-
mängude läbiviimisega. Rõõmu oleme tundnud 
koolimajas tegutsevatest lasteaiarühmadest ja 
lastesõbralikest õpetajatest. Head tulemused 
ja positiivne tagasiside rahulolu-uuringutest on  
saavutatud tänu meie lasteaia ja kooli tublide 
õpetajate järjekindlale tööle. 

Õpilaste sportimisvõimalused on laienenud 
sulgpalli ja vibulaske treeningute lisandumise-
ga. Plusspoolel on eesmärgistatud kooliaastad, 
mis pakuvad õpilastele erinevaid tegutsemis-
võimalusi, osalemine kogu kooliperega prangli-
misvõistlustel ja erinevatel loodusüritustel ning 
püüe toetada haridusliku erivajadusega õpilasi. 
Kindlasti on oma osa ka meie väikesel koolima-
jal, turvalisel keskkonnal ja toetaval kogukonnal.

Suvemälestused on veel väga eredalt meeles 
meie 2.-3. klassi rahvatantsurühma liikmetel, ne-
nde juhendajatel Krista ja Aile Sumbergil ja Aili 
Mägil. Ka minul koolijuhina, sest tundsin hästi 
suurt uhkust oma kooli üle, marssides peo rong-
käigus ning nautides tantsu- ja laulupidu.

Eesolev kooliaasta on pühendatud läbivale 
teemale KESKKOND. Kooli õpilaskond täieneb 
kümne 1. klassi õpilasega, keda hakkab juhen-
dama klassiõpetaja Aili Mägi. Kogemustega 
logopeed Krista Sunts lahkub koolist ja tema 
ametikoha võtab üle Epp Rätsep. Kehalise kas-
vatuse õpetaja Janika Kilk alustab klassijuhataja 
karjääri 5. klassi juhendamisega. 

Ees on ootamas 175 huvitavat koolipäeva.

Pühajärve kool 
uue õppeaasta 

lävel

Soovid Otepää vallaelanikele: Usku, lootust, 
armastust meile kõigile on vaja. Selleks säiligu 
naeratus Teie näol, sest iga hommik algab ju 
päikesetõusuga... Soovin Teile ilusaid hetki, häid 
sõpru, tugevat tervist, õnne ja rõõmu!

Pühajärve Põhikooli direktor MIIA PALLASE

Eelmise Otepää Teataja artiklis „Pilkusel 
tulid kokku Otepää külad“, on eksikombel 
viga. Kaarna järve jooksul osales Meriliis 
Kukk, mitte Merike Kukk. 

Palume vabandust!

Valga maavanem Margus Lepik pöördus Otepää 
Vallavolikogu otsuste õiguspärasuse osas haldus-
kohtusse. Samuti taotles maavanem kohtult esialg-
se õiguskaitse korras keelata Otepää Vallavoliko-
gul võtta päevakorda teemasid ja vastu otsuseid 
uue vallavanema valimise osas. Tartu Halduskohus 
otsustas jätta rahuldamata maavanema taotluse 
esialgse õiguskaitse kohaldamiseks.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal kuu-
lutas välja vallavanema konkursi, kuhu laekus 17 
avaldust. Kolamapäeval toimunud tööintervjuule 
kutsuti 10 kandidaati.

Vallavanemaks soovijaid intervjueerisid Otepää 
vallavolikogu liikmed. Vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal ütles, et väljavalitute seas oli palju tugevaid 
kandidaate, kes kõik sobiksid olema Otepää valla-
vanemaks. „Seda arvasid ka kohalolnud volikogu 

liikmed. Siinkohal tunnustan volikogu liikmeid, 
kes osutasid kaasabi vallavanema demokraatli-
ke valimiste läbiviimisel,“ selgitas Jaanus Raidal. 
„Volikogu liikmed valivad kümnest kandidaadist 
välja kolm, kes kutsutakse vallavolikogu esimehe 
poolt homme toimuvale volikogu istungile.“ 

Jaanus Raidal lisas, et kandidaadid olid nii 
tugevad, et kui ta oleks täna peaminister, siis oleks 
kõik kandidaadid olnud sobivad ka ministrikohta-
dele.“

Otepää vallavanema konkursist 

Tähelepanu! 
Alates 21.08.2014 on muutunud liini nr 112 Tallinn-
Antsla bussiliini graafik. 
   SIIANI  NÜÜD
Tallinn    7.15
Tartu   12.30 10.00 
Otepää   13.20 10.45
Antsla   14.15  11.40

Tagasi sõidab buss vanal kellaajal: 
Antsla    14.35
Otepää   15.35 
Tartu    16.30 
Tallinn    19.05 

Buss on käigus iga päev (E-P). 

Eile, 28. augustil toimus Otepää Vallavolikogu 
istung, kus oli kavas valida vallavanem ja kin-
nitada uus vallavalitsus. 

Otepää Teataja läks trükki enne volikogu 
algust, seega saame tulemustest kirjutada alles 
järgmises lehes.
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KULTUURIÜRITUSED

7. sept.  kell 14.00 Otepää kultuurikeskuse pargis kontsert 
“Vanaemade laulud”. 

14. september on kalendri  järgi vanavanemate päev.
Otepää kultuurikeskus korraldab aga nädal aega varem kontser-

di, kus lõõtspillidel mängivad ja laulavad oma vanaemadelt 
kuuldud laule Martin Müller ja Asso Int.

Kontsert on tasuta. Vihmase ilma korral toimub kontsert 
Palveränduri kirikus! Korraldab Otepää Kultuurikeskus. 

SPORDIÜRITUSED

Lõpus ja alguses 

Otepää Gümnaasiumi koolipere suve-
puhkus on otsa saanud. Juba mitu nä-
dalat on koolimajas näha puhanud kol-

leege, kel üksteisega palju jagada ning ühiselt 
plaane pidada. Terve suve on meie kooli ruumi-
de võimalusi kasutanud erinevad treeningrüh-
mad üle Eesti, kool on olnud partneriks suurü-
rituste korraldamisel. Oleme maja remontinud, 
läikima löönud ja valmis taas õppetööks uksed 
avama. 

Õpilasi on meile oodata rohkem kui möödu-
nud õppeaastal, koolipere suureneb. Ka klas-
sikomplekte avame sel õppeaastal lausa 23. 
Muudetud ja suvega täiustatud on gümnaa-
siumi õppekava, mille järgi alustavad sel õppe-
aastal 10. klassid. Et gümnaasiumi algus oleks 
ladusam ja kõik küsimused saaksid õigeaegselt 
vastuse, oli 10. klassidele 26. augustil infotund. 
Uue õppekava rakendamine annab loovaid 
võimalusi meie tänastele õpetajatele ning 
toob lähiaastatel kooli ka inimesi väljastpoolt 
kooliperet. 10. klasside juhatajatena jätkavad 

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 Lootos,  
 Tehvandi staadion.
3. sept. Valgamaa orienteerumispäevak. Rulli, tähistus Pikasilla- 
 Tõrva teelt. 
5.-7. sept. Eesti lahtised MV ja Baltic Cup 2014 suvebiatlonis
 Tehvandi
7. sept. Otepää valla lahtised meistrivõistlused rattakrossis 

Apteekrimägi.
7. sept. kell 17.00 III liiga mäng FC Otepää vs Tartu JK Welco  
 Elekter II, Tehvandi staadion
10. sept. Valgamaa orienteerumispäevak. Annimatsi, tähistus  
 Pühajärve-Puka teelt. 
12. sept. kell 16.00 (U11) FC Otepää vs JK Tõrva, Aedlinna  
 jalgpalliväljak
13. sept. Otepää valla meistrivõistlused kergejõustikus. 
 Tehvandi staadion

õpetajad Kerri Rauk ja Anu Kikas.
Kooliteed alustab kaks klassitäit lapsi, klas-

sijuhatajateks Merlin Jalajas ja Tiie Jaaniste.
Meie seast lahkub kaks kolleegi, kes Otepää 

kandi lapsi pikka aega õpetanud, kuid otsus-
tanud võtta vastu teistsuguseid väljakutseid. 
Soovime neile turvalisi valikuid, head tervist ja 
palju rõõmu edaspidises! 

Otepää vald on gümnaasiumi pidanud 
mõistval ja toetaval viisil, koolihooned on 
korras, õpikeskkond ilus ja kaasaegne ning 
materiaalsed võimalused õpet toetada head. 
Koostöös ja uue perioodi arengukava kaudu 
loodab kool tänase hea veel paremaks teha nii 
sisus kui vormis. Kooli hoolekogu on olnud 
valmis kooli murede üle arutlema, õla alla 
panema ja ideid pakkuma – nii on hea töötada, 
kui on selline kindel tagala!

Õpilaste ja õpetajate rahulikuma koolielu 
tagamiseks oleme töid sisemiselt pisut ümber 
korraldanud, sotsiaalpedagoogil ja psühholoo-
gil on nende jaoks nüüd rohkem aega. 

22.-24. augustini peeti Prantsusmaal Pont de 
Vaux is järjekordne 12tunni kross Quadidele. 
Võistlustel osales: 17 riiki, 86 võistkonda, 257 
pilooti. Esindatud oli näiteks ka Austraalia ja 
Kanada.

Võistlus koosnes kolmest eraldi kiiruskat-
sest. Esimene neist sõideti laupäeval kestvu-
sega kolm tundi. Teine öösel kestvusega viis 
tundi ja kolmas pühapäeva õhtupoolikul. 
Enamiku sõidust püsis meie meeskond 20.-30. 
kohtade vahel. 

Parima positsiooni sõitis teise katse alguses 
välja Martin Toovis, olles mõnel ringil koguni 
seitsmes! Ootused ja lootused oli kõrgel.

Siis aga algas viperuste jada, mis päädis 
mootori rikkega viimase katse viimastel rin-
gidel. Meeskond langes tabelis kivina ja ruu-
dulipu lehvides avastasime end 52. kohalt.

Järgmine ja Henri jaoks väga oluline start 
on juba selle nädala lõpus Taanis, kus ta peab 

Otepäälane Henri Mündi aasta 
suurimal krossil Prantsusmaal

Vahva uudis on, et sellel õppeaastal alustab 
koolis tööd robootikaring, mida juhendab ja 
veab õpetaja Jaana Mihailišina. Robootika-
ringi peamine sihtgrupp on Otepää Gümnaa-
siumi ja Pühajärve Põhikooli 6. ja 7. klasside 
õpilased. Piisava huvi korral avatakse õppe-
aastas kuni 4 gruppi, ühes grupis on 12 õpilast. 
Töötatakse paaris, seega on vajalik paarisarv 
osalejaid. Üks grupp töötab paar kuud, kuni 
saab oma tööd valmis ja seejärel saab alustada 
uus grupp.

Kõigil robootikaringi soovijatel palun anda 
oma soovist teada 15. septembril kella 12.00ks 
kooli huvijuhi Terje Aasarohu e-aadressil: 
terje@nuustaku.edu.ee. Infotund robootika-
ringi huvilistel (registreerinutele) on 15. sep-
tembril, täpse aja teatab õpetaja kooli kodu-
lehe kaudu.

Ilusat lahkuvat koolivaheaega ja kohtume 
juba 1. septembril kell 9!

Otepää Gümnaasiumi direktor KÜLLE VIKS

Eesti Koolispordi Liit korraldas 11.-13. augus-
til Hiiumaal koolinoorte IX suvemängud 
„Meri ja Päike“, kus osales 300 õpilast kõigist 
maakondadest. Otepää Gümnaasium võttis 
suvemängudest osa 14 õpilasega. 

Esimese päeva üritus algas vihmaga, siis sai 
iga võistkond mängida saalis ühe mängu söö-
dupalli. Pärast algas sõprusteatejooks Kärdla 
randa, kus sai mängida võrkpalli, mölkkyt, dis-
kgolfi ja teha sky jumpi. Õhtul toimus rong-
käik läbi linna Kärdla linnaparki, kus toimus 
suvemängude avamine ning jätkus disko Villa 
Laos.

Järgmisel päeval ootas meid päikesepais-
teline ilm ja osalemine heakorrastustalgutel. 
Pärast lõunat algas haarav võistkondlik ori-
enteerumismäng Kõpu tuletorni ümbruses, 
kus saavutasime 4. koha. Õhtul jällegi disko. 
Kolmandal päeval toimusid teatevõistlused ja 
suvemängude lõpetamine linnapargis.

Kolm päeva ja 2 ööd möödusid kiirelt 

Otepää Gümnaasium suvemängudel „Meri ja Päike“ Hiiumaal

– leiti palju uusi sõpru ja tuttavaid. Hiiumaal 
toimunu andis positiivse elamuse enne algavat 

uut kooliaastat. 
Kehalise kasvatuse õpetaja MAIVE PULLES

kaitsma oma 3. kohta Euroopa meistrivõistlus-
te sarjas. Loodame, et saame fänne rõõmusta-
da juba pühapäeval!

Meeskonna manager AARE TAMME

Suvi hakkab tasapisi otsa saama ja ühes sellega 
ka suvised tööd ja tegemised. Otepää vallava-
litsusel on plaanis tunnustada tublisid noori 
suvetöötajaid. Seetõttu kutsume üles Otepää 
vallas suvel töötanud noori endast märku 
andma.

Kui Sa oled kuni 18aastane noor, kes töötas 
sel suvel, siis palun saada oma nimi, ettevõt-
te nimi, kui pikka aega töötasid ja mida tegid 
kuni 15.09.2014 e-posti adressile: Janika.
Kulaots@otepaa.ee.

Hea ettevõtja, kui Sinu juures töötas tubli 
ja vahva kuni 18aastane noor, siis palun 
saada tema nimi, vanus, töötamise aeg 
kuni 15.09.2014 e-posti adressile: Janika.
Kulaots@otepaa.ee.

Täiendav info: Janika Külaots 766 4826, 512 
5745, Janika.Kulaots@otepaa.ee.

Head ettevõtjad ja 
töökad noored!

Käesoleval õppeaastal on muusikakoolis palju uusi õpilasi, I 
klassis alustab õpinguid 15 õpilast , plokkflöödi grupiõppes 
7 ja eelklassis 17 õpilast. Sellel aastal oli konkurss muusika-
kooli väga suur, kahjuks ei olnud võimalik kõiki lapsi vastu 
võtta. Meie kooliperre kuulub sellest sügisest 104 õpilast ja 
neid hakkavad õpetama 10 õpetajat.

On ju nii, et kui midagi luua, peab oskama ja et osata, peab 
õppima ning sellega hakkamegi tegelema päevast päeva.

Tere tulemast uutele alustajatele ja soovin kogu koolipere-
le sisutihedat ja teadmisterohket uut õppeaastat.

Otepää Muusikakooli direktor MERIKE ROOP

Otepää Muusikakool alus-
tab õppetööd 1. septembril

Tartu SS Kalev ootab igas vanuses 
koolinoori kergejõustiku treeningutele

Trennid toimuvad esmaspäev ja kolmapäev, kell 15-16 (I 
rühm) ja 15.45-17 (II rühm) ning laupäeval, kell 12- 13. Asu-
koht: Tehvandi staadion.
Hind: 12 eurot (2 korda nädalas) või 18 eurot (3 korda näda-
las).
Täpsem info: 56 621 859; halliste@msn.com. 
Toomas Halliste

Pühajärve Põhikool 
kuulutab välja konkursi 

lasteaia 
sõimerühma õpetaja 

ametikohale (1,0) lapsehoolduspuhkuse ajaks alates 
septembrist.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
koopiad saata 
4. septembriks aadressil: Sihva, Otepää vald, 67301 
Valgamaa.

Info: kool@pyhajarve.edu.ee, 7668555, 5076285

18.-20. augustil toimus Kappermäe seltsima-
jas ja Sangaste vallas Antsoti talus IX Otepää 
piirkonna laste looduslaager. Laagrist võttis 
osa 32 last vanuses 4-17 aastat. Ringi liiguti 
ratastega ja ööbiti telkides. 

Kolme päeva jooksul tutvusid laagri-
lised nii teoorias kui ka proovisid praktikas 
lindude uurimise meetodeid. Lapsed tutvusid 
metsas hakkamasaamiseks vajaliku varustu-
sega, , õppisid tundma taimi ja orienteeru-
mise põhitõdesid, tutvusid hobuste pidamise 
ja küüslaugu kasvatamisega ning kaasaegse 
kalapääsu ja hüdroelektrijaamaga, nägid vana 
vesiveskit, said tuttavaks Otepääl uue pesitse-
va linnuliigi soo-loorkulliga, ratsutasid, sõitsid 
vankriga, nägid hobuseraua vahetust, puhas-
tasid küüslauku, valmistasid kabjanaelast 

kaelaehteid, tegid kasevihtasid, käisid oma 
vihaga saunas, grillisid hamburgereid, orien-
teerusid pimedas vihmaga võidu, sumpasid 
poris, ujusid tiigis, võitlesid herilastega, panid 
teadmised proovile viktoriinis ja küpsetasid 
koos vanematega pliidiraual käkke.

Pikem lugu ja pildid aadressil http://pkpro-
jektid.weebly.com/2013-2014.html

Täname kõiki lapsi, kes looduslaagris osale-
sid. Te olite väga-väga tublid!
Tänusõnad toetajatele: SA Keskkonnainves-

teeringute Keskus – laagri rahastamise eest, 
Anniki Kreek ja Imre Õim – emotsionaalse 
õppepäeva eest teie talus. Te pakkusite lastele 
palju elamusi! Indrek Kapp – Sangaste veski-
paisu kalapääsu, elektrijaama ja veski ajaloo 
tutvustuse eest, Eve Koser ja Kalju Saaremäe 

– hea toidu ja kakkude idee eest, Kristel ja 
Lauri Nämi – vastutulelikkuse ja tehnilise abi 
eest.

Laagri korraldasid: Pühajärve Põhikool, 
Otepää Loodusselts ja Keskkonnaamet, 
juhendasid: Pille Kangur, Peeter Kangur, 
Tarmo Evestus ja Margit Turb.

P.S. Järgmisel aastal on kümnes Otepää piir-
konna laste looduslaager. Ootame kõiki laagri 
vilistlasi laagrisse õpetajaks. Kes mida oskab, 
seda õpetab. 

PILLE KANGUR

Toimus IX Otepää piirkonna laste looduslaager
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AMETLIK INFO

Nii arvas vanaema, kes tuli pisikesele tuttavale 
duatlonistile pöialt hoidma. Ja tõepoolest, 3. augus-
til toimud juba üheteistkümnes triatlon ümber 
Nõuni järve oli vahva ja sõbralik koos sporditege-
misest rõõmutundmine, olgu siis rajal või raja ääres. 
Stardis olid nii emme ja issi kui ka perepoeg. 

Selle üheteistkümne aasta jooksul on mõndagi 
muutunud – väikesest duatlonistist on kasvanud 
noorteklassi võistleja. Noored, toona veel vastar-
munud, tulevad juba võistlema pisikese pesamuna-
ga. Ja meie kõige pisemad: emme süles, kolmerat-
talisele tuld andes – täis tõelist spordiindu, vahvalt 
finišeerumas. Nii mõnegi auhinnalise koha saatus 
otsustati sekundite võistluses. 

Aga see koht oluline, sest auhindu jagus kõigile 
osalejatele ning pirukaid ja jäätist samuti. 

Hellenurme lasteaia 2014/2015 
õppeaasta eesmärk on 

„Al.Th. von Middendorffiga seotud paigad 
Hellenurmes ja pärimuskultuur“

Palupera valla Noortevolikogu 
kuulutab välja 
logokonkursi

Kui Sul on mõni hea idee, siis tee 
arvutiga või joonista PVNKle logo.

Lisainfo ja tingimused: 
noored.palupera.ee.

Konkurss kestab kuni 14. septembrini.

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

22. augustil 2014
 Kehtestati Hankekord Palupera vallas.
 Toimus Palupera valla terviseprofiili 2014 I luge-

mine.
 Anti nõusolek maavara kaevandamisloa kehtivus-

aja pikendamiseks 5 aasta võrra Miti kruusamaardla 
Palupera kruusakarjääri mäeeraldisel.
 Otsustati algatada Palupera farmi kinnistu detailp-

laneering (planeeringuala 55400 m²) eesmärgiga kaaluda 
võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone 
laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike too-
mishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise 
ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati 
detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vaja-
duse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonna-
kaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.
 Anti informatsiooni eelarve reservfondi vahendite 

kasutamisest ja vallavara võõrandamiseks tehtud eel-
toimingutest.

Palupera Vallavalitsuse istungil 
5.08.2014 korraldati:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise 
kestusega 6.08.14 – 31.12.17, kuna taotleja omab naabriga 
ühist kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut.
 Väljastati Elektrilevi OÜle projekteerimistingimused 

Makita külas Sillakese kinnistul elektrivõrgu liitumis-
punkti projekteerimiseks.
 Määrati ühele põhikooli lõpetajale toetust 20 eurot, 

ühele paljulapselisele perele toetust 50 eurot kooliaasta 
alguse puhul ja ühele lapsevanemale toetust 100 eurot 
lapse 1aastaseks saamisel.
 Anti MTÜle Leigo Kontserdid luba korraldada 8.-9. 

augustil 2014 Leigo Järvemuusika festivali valla haldus-
territooriumil. Vastutaval isikul tuli tagada ka etteantud 
nõuded teavitamise, maaüksuste kasutamise, korista-
mise, liikluse korraldamise jms osas.

15.08.2014 korraldati:
 Eraldati 2014. aasta vallaeelarve reservfondist ettenä-

gematute kulude katteks raha summas 200 eurot (ürituse 
“Eestiaegseid traditsioone järgiv rahvatantsupäev” kor-
raldamisele 50 eur ja raamatu “Vana-Otepää – seitsme 
professori noorpõlvemaa” trükkimisele 150 eur).
 Palupera mõisakooli valguskanali piirde valmista-

mise ja paigaldamise leidmiseks laekunud pakkumused 
(3) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pakkumused 
tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks tunnis-
tati Kestev Ehitus OÜ pakkumus 3730 eurot käibemak-
suta.
 Tunnistati OÜ KOLMETI ja Kestev Ehitus OÜ ühis-

pakkumus Palupera mõisakooli akende valmistamise ja 
paigaldamise objektiivsetel asjaoludel lisandunud töödele 
vastavaks ja edukaks mahus 1535 eurot käibemaksuta.
 Väljastati kasutusluba Andrus Pastakule Pastaku 

külas Pastaku kinnistule valminud kanalisatsioonito-
rustikule ja kohtpuhastile.
 Väljastati kasutusluba Piret Vaerandile Päidla külas 

Savikoja kinnistule valminud kohtpuhastile.
 Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korras-

tamisest määrati Kraavi 1 uueks lähiaadressiks Kraavi 
mets; Kivistiku 1 uueks lähiaadressiks Pähkli; Tsorro 
1 uueks lähiaadressiks Tsorro mets; Lillemetsa 1 uueks 
lähiaadressiks Ronga; Lillemetsa 2 uueks lähiaadres-
siks Rongametsa ja Lustimäe tee uueks lähiaadressiks 
5820078 Lustimäe juurdepääsutee.
 Määrati seitsmele perele augustikuu vajaduspõhist 

peretoetust kogusummas 124,67 eurot.
 Määrati ühele kõrgkooli lõpetajale toetust 35 eurot, 

kolmele perele lapse kooliminekutoetust 65 eurot/laps.

21.08.2014 korraldati:
 Kiideti heaks ja kinnitati Andrus Pastaku hajaasus-

tuse programmi projekt „Pastaku küla Pastaku talu kana-
lisatsioonisüsteemi väljaehitus“. Toetusest maksmata osa 
198 eurot kantakse toetuse saaja arvelduskontole.
 Kiideti heaks ja kinnitati Piret Vaerandi hajaasustuse 

programmi projekt „Päidla küla Savikoja talu kanalisat-
sioonisüsteemi väljaehitus“. Toetuse saajal tagastada pro-
jekti odavnemise tõttu kasutamata müünud vahendid 
summas 883,80 eurot.
 Vä lja s t at i  projek teer i m i s t i ng i mu sed OÜ 

Keskkonnaprojektile Hellenurme külas Liivamäe kin-
nistu peakaitsme suurendamise projekteerimiseks.
 Nimetati Palupera vallavalitsuse esindajaks MTÜ 

Hellenurme Mõis eralasteaia nõukogusse 2014/2015 õppe-
aastaks vallavanem Terje Korss.
 Kinnitati Palupera põhikoolis 1. septembrist raken-

duv toidupäeva arvestuslik maksumus pikapäevarühma 
einele 0,20 eurot ja kooli töötajate lõunasöögile 1 euro.

SÜNNID

Arabella Saaremets   25. juulil
Sten-Tõnu Kutsar    21 .augustil

 Määrati augustikuul hooldajatoetust 18 isikule kogu-
summas 347,66 eurot.
 Määrati augustikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 

isikule kogusummas 224,44 eurot.
 Määrati augustikuul toimetulekutoetust 4 perele 

kogusummas 430,53 eurot.
 Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattu-

nud perele ühekordne toetus 20 eurot, kahele lapse-
vanemale toetust 100 eurot lapse 1-aastaseks saamisel, 
ühele perele lapse kooliminekutoetust 65 eurot, kol-
mele paljulapselisele perele toetust kooliaasta alguse 
puhul kogusummas 150 eurot ja üks matusetoetus 130 
eurot.
 Väljastati ehitusluba R.P-le ja A.V-le Päidla külas 

Väike-Ööbiku kinnistul asuva majandushoone 
rekonstrueerimiseks.

AMETLIK INFO

Seekordne triatlon oli tõeliselt tore 
kogupereüritus!

Lasteaiaõpetajana oli minul võimalus osaleda 12.-
14. augustil Olustveres õpetajate suveakadeemias 
„Pärimuskultuur väärtuste kandjana“, mille korral-
das Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õpe-
tajate täienduskoolituse ja kutseaasta keskus. 

Rahvalaule ja mänge õpetasid Terje Puistaja 
ning Marju Järvepõld. Kursust läbivaks teemaks 
oli „Maailma loomine“. Saime teadmisi erinevatest 
pärimusmaastikest, pühapaikadest, hiiepuudest, 
loomadest, lindudest, esivanemate uskumustest ja 

rahvatarkustest. 
Õppisime valmistama söepliiatsit, põimima 

lõngast pea-ja käepaelu, valmistama Ilmalindu 
rahvusliku ornamentika elementidega. Kolmepäe-
vane kursus oli üles ehitatud lõimumismetoodika-
ga, mis läbib lasteaia õppetöö kõiki valdkondi. 

Suveakadeemias õpitu andis mitmeid uusi ja 
huvitavaid ideid tööks mudilastega.

Hellenurme lasteaia õpetaja LIA KIISK

Ning ilm, see oli ju fantastiline nii nagu kogu 
üritus! 

MARIKA JA KALEV

SUUR; SUUR AITÄH sulle, kes sa meile pöialt 
hoiad, et meil ikka vahvasti läheks!

Palupera valla naiskoor

Seoses endise noortejuhi õppima asumisega 
kuulutab Palupera vallavalitsus taas välja 

konkursi 
Hellenurme-Palupera 

piirkonna 
noortejuhi 

töökoha täitmiseks.

Tööaeg – 1 koht (0,75 Hellenurme noortekeskus + 0,25 Palupera pritsikuur).
Tööle asumise aeg – septembris 2014. 
Tööülesanded:
•    Kavandada, korraldada, koordineerida noortele (7-26) vaba aega sisustavaid 

tegevusi.
•    Nõustada noorte omaalgatuslikke projekte, arendada noorte vastutust.
•    Propageerida ja toetada noorte omaalgatust.
•    Otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja -vahendeid.
•    Töötada välja ja osaleda noortekeskusele vajalike dokumentide, kavade välja-

töötamisel.
•    Propageerida mitteformaalset õppimist ning töökasvatust.
•    Ruumide korrashoid.
Soovitused kandidaadile: varasem noortega töötamise/koostööprojektide kogemus, 

hea pingetaluvus, huumorimeel, aktiivsus, organiseerimisvõimelisus, usaldusväärsus, 
enesekindlus, suhtlemisoskus, soovitavalt vähemalt omandamisel kõrgharidus (eria-
laks noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, psühholoogia või kultuur), B-kategooria 
autojuhiluba ja võimalus kasutada sõiduautot, inglise keele oskus ametialase sõnavara 
valdamisega, hea arvuti kasutamise oskus, projektijuhtimise kogemused.
Omalt poolt pakume: rutiinivaba tööd, arenemisvõimalust, koolitusi, paindlikku töö-

graafikut, kuupalka 355 eurot.
CV-d ning motivatsioonikirja, kus toodud ära ka nägemus teostamist vajavast esi-

mesel aastal ootame hiljemalt 2. septembril aadressile: palupera@palupera.ee. Info 
Terje Korss, 5174740, terje@palupera.ee. Meie noortest ja valla noortevolikogust 
http://noored.palupera.ee/

Palupera Põhikool alustab õppetööd
1. septembril kell 11.00.

Palupera valla koolibuss sõidab 1. septembril eel-
neva kooliaasta graafikust tund aega hiljem. Ote-
pää Gümnaasiumi juurest aktusele järgnevalt toob 
buss õpilased tagasi alustades ringi kell 11.30.
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23. augustil toimusid taas Puka 
valla lahtised kergejõustikuvõistlus-
ed. Need võistlused toimuvad meie 
arvestuste kohaselt juba 11. korda ja 
seega võib rääkida väljakujunenud 
traditsioonist.

Võistluste korraldamise ajaloos 
ei ole need veel ära jäänud. Peab 
ütlema, et mulle meenub ka kriiti-
lisemaid hetki, kus rahaliste vahen-
dite nappusel on aruteluks olnud 
võistluse ära jätmine, kuid siiani 
oleme suutnud traditsiooni katke-
matuna hoida. Loomulikult tuleb 
selle eest tänada meie korraldustii-
mi ja kindlasti võistluste pikaajalist 
peakohtunikku Lembit Leppikut. 
Lembit on olnud abiks nii kohtunike 
leidmisel, kui ka võistlusvahendite 
hankimisel ja loomulikult juhtinud 
võistluste läbiviimist, kusjuures on 
teinud seda kõikidel 11 korral. Heal 
tasemel on ka meie sekretariaat ja 
võistluspaikade ettevalmistusmees-
kond ,kes on läbi aastate saanud 
kogemusi ja seeläbi karastunud. Eks 
viimane eksam oli neile ju Võrtsjärve 
mängude läbiviimisel sellel suvel.

Ka tänavusel võistlusel olid kõik 
tegijad kohal ning võistlus sujus 
hästi. Suure tänu peame ütlema 
sellel korral ilmataadile, kes andis 
meile vihmavaba võistluse ja sadama 
hakkas alles pärast võistlust.
Võistlusalad on olnud juba pikka 

aega samad ja seega teavad ka 
võistlejad, milleks valmistuda. Võis-
teldi 60 m,100 m, 800 m, 1500 m 
jooksus, kaugushüppes, kettahei-
tes, kuulitõukes, laste palliviskes ja 
odaviskes. Vanuseklassid oli jagatud 
9-12aastased poisid ja tüdrukud, 13-
15aastased poisid ja tüdrukud, 16-
18aastased neiud ja noormehed, 19-
39aastased mehed ja 19-34aastased 
naised ning veteranid siis vastavalt 
35 ja vanemad naised ning 40 ja 
vanemad mehed.  

Mängude algusest peale on olnud 
võistlejate hulgas populaarsemad 
alad just heite- ja tõukealad. Nii 
oli ka seekord ja võistlejate poolest 
suurema osavõtjate arvuga ala oli 
taas odavise. Ei oskagi öelda miks 
see nii on? On ju heitealad tehnili-
selt keerukamad ja vajavad oskusi, 
kuid eestlane ei karda vist raskusi ja 
paistab, et sellised alad on juba aja-

looliselt meie inimestele lähedased 
olnud. On ju eestlaste hulgas palju 
tuntud odaviskajaid olnud.

Kokkuvõttes jäi mulje, et võistle-
jad jäid rahule, sest tänati aplausiga 
korraldajaid ja loomulikult tegi see 
rõõmu ka korraldajatele.
Tänan kõiki abilisi ja kohtunikke 

ja usun, et kohtume järgmisel aastal 
uuesti.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Tulemused
Tüdrukud 9-12 a: 
  Kadi Kertu Elias (pallivise I, kaugus 

I,  60m jooks I); Sandra Jürise pal-
livise II, kaugus II, 60m jooks II)

Poisid 9-12 a:
   Steve Vahi (pallivise I, kaugus I, 

60m jooks I), Stenver Vahi (60m 
jooks II, kaugus II, pallivise 4) Ras-
mus Prii (pallivise II, 60m jooks III, 
kaugus III), Kalev Koort 60m jooks 
4, kaugus 4, pallivise 4), Rainet 
Tamm (60m jooks 5, kaugus 5, 

pallivise 5)

Poisid 13-15 a 
800m: Kaido Margus I,Rene Tamm 

II, Steve Vahi III, Tanel Muusikus 4,  
Stenver Vahi 5, Eiki Puiestee 6)

Kaugushüpe: Andri Luik I,  Kaido 
Margus II,Rene Tamm III, Tanel 
Muusikus 4, Eiki Puiestee 5.

Kuulitõuge: Andri Luik I, Karel Kuus 
II, Kaido Margus III, Rene Tamm 4, 
Eiki Puiestee 5,  Tanel Muusikus 6.

100m: Kaido Margus I, Rene Tamm 
II, Tanel Muusikus III, Eiki Puies-
tee 4.

Oda: Andri Luik I, Tanel Muusikus II, 
Rene Tamm III, Eiki Puiestee 4.

1500m: Karel Kuus I. 

Tüdrukud 13-15 a
100m: Marge Anette Koort I, Sandra 

Kuus II, Merit Letlane II, Kaidi Pui-
estee III Birgit Mumm III.

800m: Birgit Mumm I,  Kadi Kertu 
Elias II,  Kaidi Puiestee III, Marge 
Anette Koort 4, Merit Letlane 5.

Kaugushüpe: Sandra Kuus I, Merit 
Letlane II,  Marge Anette Koort III, 
Kaidi Puiestee 4, Birgit Mumm 5.

Odavise: Kaidi Puiestee I,  Kadi Ker-
tu Elias II, Birgit Mumm III, Sandra 
Kuus 4, Sandra Jürise 5, Marge 
Anette Koort 6.

Kuulitõuge: Kaidi Puiestee I, Birgit 
Mumm II, Sandra Kuus III,

Neiud 16-18 a: 
   Marcella Liiv odavise: I, kettaheide 

I,kuulitõuge I, kaugushüpe I.

Noormehed 16-18 a: 
   Oda: Mihkel Tamm I; Kaugus: Karl 

Kivi I, kuulitõuge: Erki Kuus I; ket-
taheide: Andri Luik I,  Erki Kuus II.

Puka valla lahtised kergejõustikuvõistlused

Segakoori esimene proov toimub 
Tsirguliinas 15. septembril.

Buss väljub 17.15 rahvamaja juurest.

Naised 19-34 a: 
   Aili Popp (800 m I, 100m I, ketta-

heide I, kaugushüpe I, odavise I, 
kuulitõuge II) ; Inger Zimmer (800 
m II, 100m II, kettaheide III, kau-
gushüpe II, odavise II, kuulitõuge 
III); Margit Mumm (800 m III, 100m 
III, kettaheide II, kaugushüpe III, 
odavise III, kuulitõuge I).

Naised 35 ja vanemad: 
   Diana Prii (800m I, 100m I,  kau-

gushüpe I), Kaire Elias (kaugus-
hüpe II, kuulitõuge III, odavise 4),; 
Mare Külv (kettaheide I, kuulitõuge 
I, odavise III);  Kristi Nagla (ketta-
heide II kuulitõuge 4, odavise II); 
Piret Vahi (kettaheide III, kuulitõu-
ge II, odavise I). 

Mehed 19-34 a: 100m: 
   Ergo Tamm I, Henri Püüa II; kau-

gushüpe: Jaan Sõrra I, Henri Püüa 
II; odavise: Ergo Tamm I, Jaan 
Sõrra II, Martin Lõõndre III, Timo 
Teearu 4; kettaheide: Jaan Sõrra 
I,  Ergo Tamm II, Timo Teearu III, 
Martin Lõõndre 4, Henri Püüa 5; 
kuulitõuge: Jaan Sõrra I,  Timo 
Teearu II,  Ergo Tamm III, Henri 
Püüa 4.

Mehed 60 ja vanemad: 
   100m: Tõnu Ainsoo I; kettaheide: 

Harri Mägi I, Allan Teder II, Eerik 
Tamm III, Albert Veesaar 4, Tõnu 
Ainsoo 5; kuulitõuge: Harri Mägi I, 
Allan Teder II, Tõnu Ainsoo III, Ee-
rik Tamm 4, Albert Veesaar 5; oda-
vise: Allan Teder I, Eerik Tamm II, 
Tõnu Ainsoo III, Albert Veesaar 4; 
kaugushüpe: Tõnu Ainsoo I, Eerik 
Tamm II, Albert Veesaar III.

Head kooliaasta algust! 
Puka Kunstikool alustab õppetööd 

3. septembril.

Ootame I–IV klassi õpilasi eelõppesse ja alates 
IV klassist põhiõppesse. 

Täpsem info tel. 5662 9357.

Kärt Piirisild        17. augustil

Augustikuu 19. päeval kogunes vaatamata vihma-
sele ilmale Puka seismendale öölaulupeole rekor-
darv lauljaid. Vihma valas veel enne peo algust ja 
oli küsimus, kas kolida kogu seltskonnaga saali.

Aga veidi ootamist ja ilm lubas alustada, kuigi 
ega ilma vihmata saanud. Lauljad olid tublid ja ei 
lasknud end sellest segada, ka suured laulupeod on 
vaatamata ilmale peetud. 

Puka vallavanem Heikki Kadaja tänas oma tervi-
tuskõnes kõiki osalejaid ja soovis head peotuju. On 
ju meie öölaulupidu pühendatud taasiseseisvumis-
päevale. 

Koorid kogunesid ühislauludeks ja lauldi laule, 
mida esitati ka Tallinnas suurel peol. Edasi tuli järg 
noorte lauljate kätte. Värskelt loodud tütarlaste 
ansambel ja solistid esitasid omad laulud ning 
teenisid tugeva aplausi. Iga-aastased sõbrad Tõrva 
meesansamblist panid laululava kõlama oma võim-
sate häältega. 

Teine osa kontserdist oli pühendatud Balti keti 
25. aastapäevale. Koos koorilauljatega laulis ka 
publik, nüüd lauldi kõigile tuntuid rahvuslikke lau-
le. Pidu lõppes lauljate tänamise ja traditsioonilise 
ilutulestikuga. 

Kellel oli tahtmist ja külm polnud liiga teinud 
võisid veel tunnikese tantsida ja tunda mõnu kor-
daläinud peost. 

Kellel aga hakkas külm, sai saalis edasi laulda, 
lauluviisid võttis akordionil üles pr. Maimu Kõiv Val-
ga segakoorist Rõõm. Saali olid kogunenud lauljad 
segakoorist Rõõm, Hellenurme naiskoorist ja Õru 
laulukoorist. Tantsu ja laulu jätkus kuni uue päeva 
alguseni.

Tänan lauljaid Puka-Tõlliste-Sangaste segakoo-
rist, segakoorist U-Tuur, Palupera naiskoorist, Õru 
laulukoorist, Tarvastu laulukoorist,Valga segakoo-
rist Rõõm, Haaslava valla segakoorist Priius,Tõrva 
meesansamblist, ansamblist Mimmud ja kohalikust 
tütarlaste ansamblist. 

Tänan Puka Vallavalitsust, kooride juhendajaid ja 
selle peo eestvedajaid Margit Aigrot ja Evald Raid-
mad.

Kohtumiseni järgmisel aastal! Need sõnad jäid 
kõlama kõigi lauljate poolt.

HELGI PUNG

Pukas toimus 
seitsmes öölaulupidu

 Puka Keskkool 
alustab avaaktusega 2014./2015. õppeaastat 

1. septembril kell 10.00. 

Aktusele järgneb klassijuhatajatund. 

Bussiringid alustavad kell 8.30.

 Aakre Lasteaed-Algkooli 
uue kooliaasta aktus algab 

1. septembril kell 11. 

Aktuse aukülalisteks on oma kooliteed Aakre 
koolis 25, 50 ja 75 aastat tagasi alustanud.

Aakre Lasteaia-Algkooli 1. klassi astuvad El-
len Haljasmets, Kristina Kingo, Annabel Lüüs, 
Eve-Liis Pikker ja Henri Univer. Nende klassi-
juhataja on Merle Kiissa.
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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
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Sangaste silla ja 
ristmike ehitustööd

Septembrikuu 20. päeval toimub 

XVII  PAUNVERE  VÄLJANÄITUS  JA  LAAT.

SÕIDAME KA!

SVPÜ Härmalõng tellib bussi ja sõitjad 
olete TEIE kõik.
Tasu sõidu eest on 15 eurot; laada pileti 
(3 eurot) ostab igaüks ise kohapeal.

Osavõtust teatada hiljemalt 10.09.2014:
Ilme Lepik, telefon 533 16 250,
Vaike Tuisk, telefon 5656 6452.

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.

Sügis sahistab

Kirjalik enampakkumine 
kinnistu müügiks

Sügis sahistab puulehti ja ka kahjuks ka lastevane-
mate taskuid kooli eel. Aga nii see on seatud ja see 
ongi see meie elu! Sügisene kuldselt sahisev ,,Tere 
jälle!“ vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt oma 
headele lastele, kooli- ja lasteaiaperedele ning las-
tevanematele! Teid puudutab sügis kõigepealt!

Suur rõõm teid näha on ka pisikese pikantse 
kaaastundeannusega, sest keegi peab ju jälle hom-
mikul vara ärkama jne. Aga eks igaüks meist peab 
oma risti kandma või siis kasvõi järgi lohistama. 
Sest sellest ei pääse ja kas on vajagi!?

Tulge, sest olete meil oodatud! Tulge, sest selles 
igaaastases uuestitulemises on ka palju rõõmu 
ja võlu, millesse kaasnevad pisiebameeldivused 
uputada.

Juba aegu on poenurgaoraaklid igal aastal 
vallale kadu, pankrotte ja vähematsorti veeupu-
tust ennustanud. Siiski oleme elus ja jalul ning 
isegi edasiliikumisvõime säilitanud.

Rahadega on tavapäraselt kitsas nagu ikka 
sellel, kes miskit ära teha püüab. Aga samas on 
see hädavajalik kitsas kindlalt olemas. Eks ikka 
on ka meil neid, kes vallakassas Kuveidi kulla-
kaevu näevad ja siis jalad harkis mõnda eriteenust 

nõuavad. Et küll veetagu solk ära, parandatagu 
tema tee jne. 

Endal aga on prügiregistris kirjas, et seal keegi 
ei elagi?! Kahest künast on küll tore süüa, aga siis 
palun isiklikust. Tänavu on nii, et teed hooldatak-
se neil, kes ise teavad oma täpset elukohta ning 
kel on maksud ka makstud. Samuti palun vaadata 
asjaliku pilguga üle oma sissesõiduteed, et miski ei 
segaks õigel ajal lumelükkaja tööd. 

Arvestagem, et lumelükamine koduhoovi-
ni pole vallal seadusest tulenev kohustus, vaid 
meie endi kogukonna sisemine kokkulepe. Kui 
ikka eeldusi selleks loodud pole, on õigus lihtsalt 
keelduda. Jalad harkis nõuda ju võib, aga siis peab 
ka nö. puhas särk seljas olema ning põhjendatud 
viisakad sõnad suus. Postsovjetlikke räuskajaid 
masinajuhid kuulama ei pea.

Käesoleva sügisealguse puhul tervitan heas 
meeles kogu meie kogukonda, nende seas eriti 
ettevõtjaid-põllumehi ning kogukonna kuldse-
mat vilja: lapsi ja nende vanemaid! Olgu see aeg 
Teile ikka rohkem rõõmuks ning mingu meil kõigil 
hästi!

Vallavanem Kaido Tamberg

Ilmad on jõudnud sügavasse sügisesse ja kool 
ootab suvel hästi puhanud ja rõõmsameelseid 
lapsi. Kindlasti põksub esimesse klassi astuja-

te süda ärevusest, teised aga mõtlevad: „Juba jälle 
algab…“ või „Oh, kui tore, saab sõpradega kokku!“.  
Püüame üheskoos tunda rõõmu igast päevast ja 
saada ikka targemaks ja targemaks. 

Suureks muutuseks on sel õppeaastal õpilaslii-
nide korraldus. Olete kõik saanud oma klassiju-
hatajatelt sõidugraafikud või lugenud kooli kodu-
leheküljelt (sõidugraafikud ja muu info). Kõik 
bussiga sõitvad õpilased saavad esimese nädala 
jooksul kiipkaardid, mis kehtivad kindlale õpilase-
le väljastatuna. Kaarti tuleb kaasas kanda ja alati 
bussi sisenedes fikseerida. Esmakordsed kaardid 
ostab Sangaste Vallavalitsus. Kaotamise või rik-

kumise korral tuleb uus kaart osta lapsevanemal. 
Kuni kaartide kättesaamiseni saavad kõik õpi-
lased tulla bussi ja sõita tasuta. Palun võtke esime-
sel koolipäeval kaasa õpilaspiletid, et need saaksid 
kohe pikendatud. 

Õpilaste jaoks ei ole muutuseid ajagraafikus. 
Arvestama peab aga peatustega, mis on iga lapse 
jaoks kindlaks määratud. Teisest peatusest peale 
tulles, ei saa sõita kaardiga, vaid tuleb osta pilet. 
Tegemist on maakonna liiniga. Bussis sõidavad ka 
täiskasvanud. 

Loodame, et kõik sujub hästi. Oleme ise mõist-
vad, siis mõistavad meid ka bussijuhid ja sõidu 
korraldajad.

Kohtumiseni esmaspäeval, 1. septembril!
Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Kool algab esmaspäeval
AS Sangaste Linnas, Valgamaa Spordiliit, San-
gaste Vallavalitsus, Heiti Teder, Hendrik Zimbrot, 
Sanva, Silva Agro, Sonreco, A. Le Coq, Venda 
Vihmann, Andrus Looskari, Aino Raudsepp, 
Roland Vill, Reio Vill, Maie Vill, Maive Vill, Tiina 
Kukk, Margus Pärsik, Merike Ohakas, Tiina Liiva-
mägi, Marina Varjun, Sirje Pokk, Leini Kirsimäe, 
Eve Karimõisa, Maarja Kallis, Saima Tell, Vete 
Hainsoo, Enno Kurvits, Lembit Leppik, Imre Õim, 
Rando Undrus, Mati Raudsepp, Udo Tell, Urmas 
ja Kalmer (elektrimehed).

Kõigi spordipäevast osavõtjate nimel

Sangaste spordiklubi

Täname 80. Restu spordi-
päeva toetajaid ja abilisi!

Tähelepanu! 
Alates 21. augustist 2014 on muutunud liini 
nr 112 Tallinn-Antsla bussiliini graafik. 

   SIIANI   NÜÜD
Tallinn       7.15
Tartu   12.30  10.00 
Otepää   13.20  10.45
Sangaste  13.53  11.18 
Antsla   14.15   11.40

Tagasi sõidab buss vanal kellaajal: 

Antsla   14.35
Sangaste 14.57 
Otepää  15.35 
Tartu   16.30 
Tallinn   19.05

Buss on käigus iga päev (E-P).

SANGASTE SELTSIMAJAS
19. septembril

kell 21.00

TANTSUÕHTU
ansambli SVIPS 

MUUSIKA SAATEL

Tule ja võta sõber ka kaasa!!!

Piletid eelmüügist: 6 EURi, kohapeal: 8 EURi.

Laudade broneerimine ja piletite müük:
tel: 56822022 Raili, tel: 53225069 Laura.

Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et MUJAL 
ÕPPIVATE põhikooli ja gümnaasiumi õpilas-
te bussipiletite hüvitamise avalduse esitamise 
viimane tähtaeg on 22. september 2014. a. Avaldus 
tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel, kes eelmi-
sel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud avaldusi ei 
rahuldata! 

Avalduse saavad esitada lapsevanemad val-
lamajas valmistrükitud blanketil. NB! Varem 
ostetud bussifirma Atko tasuta sõidu kaart kehtib 
füüsiliselt ka sel aastal, kuid sellega ei saa sõidu 
eest tasuda enne, kui vallavalitsus on bussifirma-

Meeldetuletuseks bussipiletitest

SÜNNID
Lauri Nõmm   31. juulil 
Tanel Ilinkov   12. augustil 
Tauri Brandt   12. augustil 

Keeni küla elanik! 
Kutsume Sind kolmapäeval, 3. septembril kell 
18.00 Keeni Noortekeskuse ruumides toimuvale 
koosolekule arutlema valla arengukava ja Keeni 
keskuse heakorra parandamise teemadel. 

Ootame aktiivset osalemist ja häid mõtteid, 
mida saaks kasutada Keeni keskuse miljöökavandi-
haljastusprojekti koostamisel. 

OÜ Maastik ja Sangaste Vallavalitsus

Teade!
Keeni raamatukogu on avatud K 9-18 ja R 9-17,
Sangaste raamatukogu on avatud T 10-16, N 10-17 
ja L 10-15.

Meeleolukat külastamist!

1.09.2014 toimunud bussiliikluste muudatustest

saab infot Sangaste valla kodulehelt 

http://www.sangaste.ee/index.php?page=78

le edastanud avalduse esitanud laste nimekirja. 
Seega: mida kiiremini avalduse esitate, seda kiire-
mini hakkab tasuta sõidu kaart kehtima. 

Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu ja 
kooli vahel ning kui õpilane õpib väljaspool Valga 
maakonda või ühiselamuga koolis, siis ka kooli 
asukohajärgse ühistranspordi piletid (nt. Tartu lin-
naliinide õpilase kuupilet). Hüvitatakse pool esi-
tatud sõidukuludest (so 50% summast), suurpere-
de lastele kõik sõidukulud, kuid mitte rohkem kui 
51,13 eurot kuus põhikooli õpilastele ja päevases 
vormis õppivatele keskkooliõpilastele. Nn. õhtu-
koolis põhikooli osas õppivatel noortele hüvita-
takse piletid täismahus vaatamata pere suurusele, 
kuid õhtukooli keskkooliosas õppivatele noortele 
sõidukulu ei hüvitata. 

NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb 
sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu 
vastavalt kooli reeglitele. Soovitan pöörduda oma 
kursuse juhendaja, õpilasnõustaja või kantselei 
poole kohe septembri alguses ning tingimused 
välja uurida. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Tule osale 13. septembril

Euroopa koostöö päeval Sangaste Lossis!

Üritus algab 14.00 sügislaada avamisega!

(Laadale registreerumine tel. +37256702374, 
e-mail: sangasteloss@gmail.com).

Sangaste Lossi talveaia ja interaktiivsete
 püsiekspositsioonide avamine.

Rahvusvahelised koristustalgud. 

Kontsert.

Täpsemat jooksvat infot jälgige 
veeebilehelt: www.sangasteloss.com.
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Nuustaku Ühisturg 
annab teada

Kes soovivad turustada 
aiasaadusi, 
palume tulla 

Techne tanklasse!

Tankla avatud kella 7.00-
21.00 igal päeval.

7K U U L U T U S E D

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

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

Ostan vanu märke ja raamatuid. 
5893 8528, Madis

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

Signalisatsiooni paigaldus, tel. 
5135148

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tel: 52 91 256

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Müüa lõhutud küttepuud kohale-
veoga. Samas müüa küttepuu klot-
se. Tel. 5117109

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

Näohooldused, depilatsioon, ju-
mestus. Ripsmete ja kulmude kee-
miline värvimine ja korrigeerimine. 
Valga põik 3, Tel. 5233628

Otepääl anda üürile k.küttega kor-
ter. 56-686-109.

Metsakorraldamine, hindamine, 
nõustamine alates 1993. a. 5165071, 
aarne.suu@metsakorraldus.ee. 

Soovin üürida 2-toalist muga-
vustega korterit Otepääl. Tel: 
53452911.

Müüa või üürida 2-toaline korter 
Otepääl. 5135044

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

MALLE LAUER 
13.06.1945-17.08.2014

AINO VESKE 
23.02.1926-11.07.2014

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

Tel. 5091575
Ants Erik

Elu on laul, on lihtne ta viis.
Heliseb korra ja vaikib ta siis.

Kallid Ülle ja Marek.
Oleme mõtetes teiega ja tunneme 

kaasa 

ISA ja vanaisa 

kaotuse puhul.

Luule, Liivia, Ülo, Maire ja Rain 
lastega.

Mälestame kauaaegset töökaaslast

ANTS KIKAST

Avaldame kaastunnet omastele.

Töökaaslased Otepää 
teepiirkonnast.

Südamlik kaastunne Valterile 
kalli abikaasa

SILVIA 

kaotuse puhul.

Eha, Ilve, Laine

Mälestame kallist

TAIVO PANTALONI
03.03.1947-21.08.2014

avaldame kaastunnet omastele
täditütar Malle ning onutütred Talvi

ja Tiina peredega.

Mälestame töökaaslast

ANTS KIKAST

Avaldame kaastunnet omastele.

AS Kagu Teed

MARE UDRAS 
30.12.1944-23.06.2014

Südamlik kaastunne 
Rein Lindsaarele ja tema 

lähedastele vanaema

ARMILDA KASE 
kaotuse puhul.

Naabrid Raik ja Helgi

ESTA-VELAINE JÕELEHT 
24.01.1928-07.07.2014

Nuustaku Pubi
Ootab oma kollektiivi 

tööle

KLIENDI-
TEENENDAJAT

Kontakt:veiko@nuustaku.ee
mob. 5299713

Veiko Võrk

ANTS KIKAS 
27.09.1952-16.08.2014

AINO TEDER 
14.06.1944-01.07.2014

Südamlik kaastunne Vello Zujevi 
perele kalli ema, ämma ja vanaema

ANASTASIA RÄTSEPA

kaotuse puhul.

Alajaaama elamu nr. 3 elanikud

Avaldame kaastunnet 
Toomas Kikasele venna

ANTS KIKASE

surma puhul.

Palupera vallavolikogu ja -valitsus

Lugupeetud õpilased!

Edgari Trahter soovib Teile teadmisterohket 
algavat õppeaastat!

Olete oodatud järgneval õppeaastal külastama meie Trahterit.

Mõeldes Teile, oleme koostanud Teie jaoks soodsa menüü: 

friikarul viineritega 2.-,
hamburger 2.-,

šnitsel 3.-,
pannkook moosiga 2.-

OLEV SISASK 
23.09.1922-30.06.2014

AUGUST KERV 
24.01.1936-18.06.2014

HILDA-ROSALIE NAHKSEP 
08.02.1918-19.08.2014

VALVE SAAREOTS 
01.08.1925-22.07.2014

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
mälestused jäävad meiega...

HELJU KONT
21.03.1926-21.08.2013

Kallist ema, vanaema ja õde 
mälestavad 1. surma-aastapäeval 

tütar perega, õe pere ja vend.

Lein ei mahu sõnadesse...

Südamlik kaastunne Üllele 
ja Marekile kalli isa ja vanaisa 

UNO KARUSE 

kaotuse puhul.

Merike, Maire, Tiina, Õnne

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda 

toateenija-koristajat.
Avaldus ja CV esitada 

aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald 
või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 553.

18. augustil kella 19.40 ajal toi-
mus Palupera tee kõrval oleval 
kergliiklusteel kahe jalgratturi 
kokkupõrge, milles sai vigasta-
da vanem daam, kes viidi kiira-
biga haiglasse. 

Sellest ajast peale on ka-
dunud tema sündmuskohale 
jäänud punast värvi mägiratas 
GT, millel on ees korv. 

Kes teab midagi ratta saatusest, 
sellel palume võtta ühendust 
Otepää konstaablijaoskonnaga 
tel nr. 76 55 809 või 5866993.

Otepää AMSi mahlapunkt 

alustab tööd Otepää AMSi 
majas J.Hurda 5.

Registreerimine tel. 7655 757.

Otepää AMSi sügislaat 

toimub 27. septembril Otepää 
AMSi esisel platsil J.Hurda 5.
Algus kell 9.
Müügil istikud, talutooted, kä-
sitöö.
Info: 5650 9770. 
Juhatus

Neeruti kooli kokkutulek 

toimub 13. septembril Otepää 
AMSi majas J.Hurda 5. 
Algus kell 13.00. Kaasa võtta 
piknikukorv ja hea tuju.
Ootame aktiivset osavõttu.

Korraldajad, info 5650 9770.

AS Parmet 

otsib oma meeskonda 

sekretär-asjaajajat.

Kandidaadilt ootame: 

 head arvuti kasutamise oskust,
 head suhlemisoskust,
 inglise keele oskust,
 töökust,
 abivalmidust,
 pingetaluvust,
 sõbralikkust.

Palun saata CV meiliaadressile: virve@parmet.ee 
või tulla kohapeale AS Parmet kontorisse.

Eelnevalt palun ette helistada 
tel. 7660 044 või mob. 5648 3746.

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse

Sügav kaastunne Vellole ja Villole 
peredega kalli 

EMA ja vanaema

kaotuse puhul

Vana-Otepää jahiselts
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...mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht...

FOTOKONKURSS-NÄITUS
toimub Techne tanklas 28. septembril.
Näitus avatud kuni 12. oktoobrini.

I koht 25 eurot ,  II koht  20 eurot,   III koht  15 eurot.

Oodatud on fotod teemadel: koduvaated, aiad, 
koduloomad.
Osalejatel helistada 5089416 või 7668292 
kuni 20. septembrini.

Tänuväärne õhtu Neeme Rauaga l.u.m.i. kohvikus

Mäesuusaklubi Väike-Munamägi 

ootab uuel kooliaastal trenni 
5-9aastasid lapsi.

Kasutusel klubi tasuta varustus.
Treener Peeter Siim, tel. 5134877, 
e-mail: siimpeeter@gmail.com.

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT
Septembri kuu jooksul E ja K 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald
Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

Tel: 506 6432
e-post: otepaa@ekds.ee
www.ekds.ee

KARATE-DO SHOTOKAI
Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

Treeni ennast julgeks ning 
enesekindlaks läbi 

OTI Spordiklubi Zahkna Team 
annab teada, et alates uuest kooliaastast (septembrist) 
võtame vastu uusi huvilisi.

Kõik noored, kes soovivad hakata tegelema atraktiivse 
talispordiala laskesuusatamisega, on oodatud ühinema 
laskesuusatajate Zahkna Teamiga.

Palume ühendust võtta treeneriga:
Ants Orasson      tel+372 509 4421    e-post: magnar15@hot.ee.

Lõuna-Eesti eriline kohvik-restoran 
l.u.m.i on kolm aastat korraldanud 
sisukaid kultuuriõhtuid. Kohaliku 

piirkonna huvilistel on võimalus tutvuda 
Eesti kultuurielus toimetavate tipptegija-
te ning tuntud inimestega. Ainulaadne on 
saada osa kutsutud külaliste tegemistest, 
nendega ise aktiivselt vesteldes ja küsimu-
si esitades. Kevadel oli üks sellistest haru-
kordsetest võimalustest kohtuda ajakirjanik 
Neeme Rauaga.

Põhjaliku kodutööna oli kohviku pere-
mees Veikko Täär omandanud teadmised 
Neeme Raua lapsepõlvest, hariduskäigust 
ja eluga seonduvast. Paarikümne aasta 
jooksul on tuntud ja tunnustatud ajakir-
janik Eesti Rahvusringhäälingu raadio- ja 
telekanalitele USAst kaastööd teinud ning 
nüüd Tallinna naasnud. Neeme Raud asub 
peagi ametisse Moskvasse väliskorrespon-
dendina. Ajakirjanik ütles, et tal on Mosk-
vaga oma suhe. Pärast keskkooli läks ta 
sinna ülikooli õppima. „Moskva on 25 
aastaga palju muutunud, tunnen seal siiski 
ära midagi väga omast, ka nostalgiat. Aja-
kirjanikutöö on seal keeruline, Moskva ei 
ole lihtne lähetus, aga kindlasti on ta välja-
kutse,“ mainis Raud.

Neeme Raual on paljude teiste Eesti 
kolleegidega võrreldes suurimad korres-

pondenditöö kogemused üldse, mistõttu 
oli huvitav kuulata kokkupuudetest kuul-
sate inimestega. Ta kirjeldas värvikalt oma 
siirdumist USAsse, õpinguid erinevates 
ülikoolides ja edukalt läbitud töötuse peri-
oodi. 

Pärast kolimist Põhja-Ameerikasse 
1990. aastal töötas Raud Toronto välisees-
ti ajalehe Vaba Eestlane asetoimetajana ja 
alustas Toronto raadiojaamas esmakord-
selt eestikeelsete uudiste vahendamist. 
Aastatel 1992-2004 oli ta Ameerika Hääle 
ajakirjanik, esmalt Washingtonis ja seejä-
rel New Yorgis, tehes samas kaastööd ka 
ETVle ja ERile. „Enne korrespondendi-
töö algust Moskvas jõudis eetrisse uus sari 
„Lähetus“, televaataja oli igal nädalal uues 
lähetuses –eetris käsitlesin diplomaatiat, 
aga ka majandus- ja kultuurisidemeid ning 
kaitsekoostööd teiste riikidega,“ rääkis 
Neeme Raud. 

Rahvusvahelise haardega külalise asja-
tundlikkus ja veenvus ning suurepärane 
kontaktide loomise oskus on andnud ligi-
pääsu ajaloolistele materjalidele ja põne-
vatele persoonidele, millel vestlusringis ka 
põgusalt peatuti.

Meeldiv oli kuulata, kuidas Eesti riigi 
head mainet on kujundanud innovatiivsus, 
silmapaistvad poliitikud, diplomaadid ja 

professionaalne välisteenistus. “Eesti riik 
on paljudes kohtades meie jaoks olemas, 
kui teda vajame,“ rõhutas Neeme Raud. 

Intervjueeritavana oli Neeme Raud 
täpne faktides, selge mõttekäiguga ja 
huvitav, valdas teemat, millest kõneles: ta 
on usaldusväärne, veenev ja suurepärane 
isiksus. Tänapäeva massiteabevahendid 
sisaldavad endast üldkultuurilist teavet, 
mille mõju on tarbijale erinev. L.u.m.i. 
kohvikus korraldatud otsene side ja isiklik 
kogemus erakordsete isiksustega rikastab 
igat kuulajat ja kogukonda tervikuna.

Siinkohal tahan innustada otepäälasi ja 
eelkõige Otepää Gümnaasiumi meediak-
lassi õpilasi aktiivselt osalema teadliku kul-
tuuri ja meedia tarbijana. Ainult vahetu 
kogemuse ja kontakti kaudu on võimalik 
isiklikku sisemist kirjaoskust parandada. 
Ideaalsem on aga suurepäraste eeskujude 
kaudu kaardistada isiklikke eesmärke ja 
noortel ka erialavalikut. 

Ootame Neemelt tulevikus, et ta kajas-
taks Vene ühiskonna elu ja selle mitmeke-
sisust eesti rahvale.

Soovin jõudu ja raugematut indu Veik-
kole edaspidiseks selliste kohtumiste kor-
raldamisel!

AIVE KALININA

Nunnukonkurss-näitus

toimub Techne tanklas 28. septembril.

Näitus avatud kuni 5. oktoobrini.

Oodatud on taimed ja taimeseaded.

I koht 100 eurot,  II koht  50 eurot,   III koht  25 eurot.

Osalejatel helistada 5089416 või 7668292 kuni 20. 
septembrini.

Toimub 31. augustil Tehvandi Disc Golfi rajal algusega 15.00.
Registreerimine:
Eelregistreerimine veebilehel www.skoorin.com.
Registreerimine kohapeal 14.15-14.45. 
Võistlema pääseb 4 vanusegrupis kokku kuni 72 võistlejat. 
Osavõtt kõigile tasuta!
Vanusegrupid:
 Mehed (1996 – 1965). 
 Naised (1996 – 1965).
 Juuniorid (2002 – 1997).
 Seeniorid (1964 ja vanemad).
Reeglid:
 Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Accociation) reeglite 

järgi.
 Mängitakse 1 ring – 18 korvi.
Autasustamine:
Autasustatakse iga vanusegrupi 3 paremat medali, karika ja diplomi-

ga. Eraldi autasud iga grupi parimale Otepää valla võistlejale.
NB! Võimalik laenutada discgolfi kettaid võistluspäeval kohapeal 

registreerimispaigas!
Korraldab Otepää vald, toetab Eesti Kultuurkapital.

Info: Tanel Ojaste, 52125893, 
Harald Laidre, 58 865315.

Otepää valla lahtised 
meistrivõistlused 

Disc Golfis 
Pühapäeval, 7. septembril algusega kell 15.00 Apteekrimäel.

Võistlused toimuvad  järgmistes vanuseklassides:
Noored
 2007 a. ja hiljem sündinud P, T
 2005-2006 a                       P,T
 2003-2004 a                       P,T
 2001-2002 a                       P,T
 1999-2000 a                      Neiud,Noormehed
Naised
 1998-1980 a                      N 16-34
 1979-1970 a                      NV 35-44
 1969 a. ja vanemad        NV 45 ja vanemad
Mehed
 1998-1975                          M 16 -39 
 1974-1965                          MV 40 -49
 1964-1955                          MV 50-59
 1954 ja vanemad             MV 60 ja vanemad

Distantsid vastavalt vanuseklassile.
Registreerimine kohapeal 14.30 - 14.45
Korraldab Otepää vald, toetab Eesti Kultuurkapital.
Üritus on tasuta ja tervisliku seisundi eest vastutab igaüks ise.
Info: Harald Laidre, 58 865315.

Otepää valla sügisesed 
lahtised meistrivõistlused 

rattakrossis

Valga Maavalitsus korraldab juba 
kolmandat aastat väga populaarse 
maakonna aaretejahi mängu, mille 
eesmärk on tutvustada Valgamaa 
ettevõtteid ja nende toodangut.

Iga omavalitsuse (13 omavalitsust) 
territooriumile peidetakse ära kin-
gikott, mille sisuks kohalik toodang, 
teenus, meene, kultuuripuhkus jne.

Laupäeval, 6. septembril hakatakse 
kell 12 raadios RUUT FM ja maava-
litsuse kodulehel jagama vihjeid aare-
tekoti asukoha kohta. See, kes esime-
sena koti leiab, saab aarded endale. 
Analoogne on üle-eestiline „Leia 
Elmar“ seiklusmäng.

Põhimõte oli ja on, et iga toote 
juures peaks olema ettevõtet või 
teenust tutvustav sisuleht (kon-
taktandmed). Seda selleks, et kin-
gituse saaja teaks, kes on kinkija ja 
kust toodet või teenust on võimalik 
ka tulevikus saada. Aaretekoti sisu 
sõltub Teie vastutulekust ja tähtis ei 
ole kingituse suur rahaline väärtus. 
Heameelt teeb iga kingitus!

Aaretejaht on mõeldud eeskätt 
maakonna inimestele, kes sooviksid 
oma kodukoha kohta rohkem teada 
ja läbi mängulise seikluse Valgamaa-
ga ning siin pakutavaga tutvuda.

Oma toodangu või teenusega on või-
malik täita: 

kas ainult omavalitsuse kingikotti, 
kus teenust-toodangut pakutakse;

kas piirkonna omavalitsuste aarete-
kotti (Otepää piirkond – Otepää Val-
lavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puka 
Vallavalitsus, Sangaste Vallavalitsus;
Valga piirkond – Valga Linnavalitsus, 

Tõlliste Vallavalitsus, Õru Vallavalitsus, 
Taheva Vallavalitsus, Karula Vallavalit-
sus;
Tõrva piirkond – Tõrva Linnavalitsus, 

Helme Vallavalitsus, Põdrala Vallava-
litsus, Hummuli Vallavalitsus);

 Valgamaa 13 omavalitsuse kingikotti.

Seoses sellega pakume Teile või-
malust osaleda Valgamaa aareteja-
hi kingikottide täitmisel, et läbi selle 
maakonna inimestele endast rohkem 
teada anda. Oodatud on kõik pakku-
mised!

Aaretejahi kottidesse ootame Teie 
tooteid hiljemalt 3. septembriks.

Ootame väga erinevaid auhindu 
(majutus, toitlustus, seiklusturism, 
käsitöö, muuseumi külastus, kont-
serdi piletid, toitlustus, kultuuripake-
tid, talutooted, erinevad iluteenused, 
vabaaja veetmise võimalused, pere-
puhkus ning sauna- ja tervisepuhkuse 
paketid-soodustu-sed, firma meeneid 
jne), mida saaksime aaretekottides 
kasutada. Kõigi toetajate nimed aval-
dame maavalitsuse kodulehel, face-
booki lehel ja vastavates pressiteade-
tes.

Lisaküsimuste korral võtke palun 
julgesti ühendust. Räägime meeleldi 
lähemalt ja täname juba ette!

Eelmisel aastal täitsid kingikotte:
Sangaste Mesi, Valga Maavalitsus, 
ED infopunkt, Otepää Vallavalitsus, 
Bacula AS, Valgamaa Arenguagen-
tuur, Valga Kultuuri- ja Huvialakes-
kus, Hargla küla, Karula Vallavalit-
sus, GMP restoran, Palupera Val-
lavalitsus, OÜ Riidaja Laastukoda, 
Hummuli Vallavalitsus, Valgamaa 
Noorte Nõustamiskeskus, Christi-
ne Gild MTÜ, Udumäe Puhketalu , 
Õru Vallavalitsus, Oti pubI, Comback 
ööklubi, Swedpank, Ööbiku ürditalu, 
Salong Sinilill, Helme Küttekontor, 
Büroomaailm, Restoran Lilli, Kris-
tiina Ilusalong, Delibalt Production 
OÜ, Conipiraator, Lande grillikoda, 
L.U.M.I restoran, EDGARI liha-
tööstus, Heleni helbed, OÜ Linnu 
Talu, Metsis restoran, Atria Eesti AS, 
Peeter Mõttus FIE, Loodusturism 
OÜ, Järve lihapallid OÜ, Karini lilled, 
Valga linn jpt.

Head Valgamaa omavalitsu-
sed, ettevõtete ja riigiasutuste 
juhid ja aktiivsed inimesed

13. septembril 
E- ja D-klass (2006- 2003) kell 10:00. Alad: 60m, kaugus-

hüpe ja pallivise.
C- ja B-klass (2002-01 ja 2000-99) kell 12:00. Alad: 60m 

(C-kl)/ 100m (B- kl), kaugushüpe, pallivise (C-kl) ja 
odavise (B-kl).
A-klass (1998-97), täisk. (1996-80), veteranid (1979 

ja varem sünd), kell 14:00. Alad: 100m, kaugushüpe, 
odavise.
Registreerimine: halliste@msn.com (nimi, sünniaeg, 

alad). Staadionil kell 9- 9:30 (kõik vanuseklassid). Täpsem 
info: 56 621 859 Toomas Halliste.

Otepää lahtised meistri-
võistlused kergejõustikus

OTI Spordiklubi Zahkna Teami liige 
Grete Gaim, noorte maailmameister.


