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Linnamäe orus käib ettevalmistus
talviste atraktsioonide käivitamiseks

T

änavu kevadel kuulutas Otepää
vald välja avaliku konkursi, millega soovis anda viieks aastaks rendile osa Linnamäe oru kinnistust. Kinnistu osa rendile andmise eesmärk oli,
et seal pakutaks avalikkusele suunatud
teenust (näiteks sportlik tegevus, snowtubing jms). Avaliku konkursi tulemusel
kuulutati uueks Linnamäe oru kinnistu
rentnikuks Ugandi Meelelahutus OÜ,
kes tasub Otepää vallale järgneva viie
aasta jooksul 25 025 eurot.
Ugandi Meelelahutus OÜ poolt Linnamäe orgu rajatav Otepää Winterplace
on kogu perele mõeldud aktiivse vaba
aja veetmise võimalusi pakkuv piirkond.
Seal leiavad huvitavaid talviseid tegevusi erinevates vanuserühmades lapsed,
noorukid ja täiskasvanud. Otepää Winterplace tähendab neli kuud kogu perele
mõeldud talvesündmusi.
Talvises pargis leiavad koha erinevad
atraktsioonid ja võimalused: snowtubingu rajad ja laenutus, maksimaalse turvalisusega uue põlvkonna linttõstuk, tasuta
kasutamiseks uisuväli, uiskude laenutus,
tasuta kasutamiseks avalik kelgumägi,
Eestis uudsete kelkude „Zypfy“ laenutus, lastele lumelinn jpm.
Loetletud tegevuste ja atraktsioonide
rajamiseks on vaja teha palju eeltööd.
Aktiivne ettevalmistus käib juba alates
augustist, kui Otepää vald väljastas arendajale nõusoleku Linnamäe oru veesilma õgvendamiseks ja osaliseks laiendamiseks. Plaanitud tegevuste realiseerimiseks on kriitilise tähtsusega kuntslume tootmine ning tasuta kasutamiseks
mõeldud kelgumäele ei oleks vanast
veesilmas olevast veekogusest piisanud.
Linnamäe oru veesilma õgvendamine
ja osaline laiendamine toimus Ugandi
Meelelahutus OÜ vahenditest.

www.otepaa.ee/ot

SA Valgamaa
Arenguagentuur
kutsub osalema
30. septembril praktiline koolitus “Maksumuudatused 2014-2015”.
Kell 10.00-15.00 Valga Maavalitsuse saalis, osalustasu 75 eurot.
7. oktoobril Valgamaa ettevõtluskonverents.
Kell 9.30-16.00 Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses.
9. oktoobril väikeettevõtja koolitus “Kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge
ning hoida kokku raha”.
Kell 9.30-16.00 Kääriku Spordikeskuses.
10. novembril alustava ettevõtja baaskoolitus. Valga Spordihallis, koolituse maht
56 tundi, osalustasu 40 eurot.
Kõigile üritustele on vajalik eelnevalt registreerida!
Rohkem infot www.arenguagentuur.ee.

Ohutuse tagamiseks langetati septembri alguses Linnamäe oru piirkonnast mõned puud. Linnamäe orus vastuvõetud Otepää Ajaloo Teemapargi
detailplaneering näeb ette, et Ugandi
Meelelahutus OÜ poolt renditaval
maa-alal tuleb planeeringu elluviimiseks
langetada kõik seal piirkonnas olevad
puud. Otepää Ajaloo Teemapargi planeeringuga aga Ugandi Meelelahutus
OÜ seotud ei ole ning tõenäoliselt teisi
puid enne ei langetata, kui Otepää vald
hakkab tegelema Otepää Ajaloo Teemapargi rajamisega.
Septembris on tehtud veel ettevalmis-

SEB 17. Tartu Rattamaratonil
osales kokku 8400 rattasõpra

Maailma suuruselt kolmas maastikurattaüritus jõudis tänavu uue tähiseni,
kui koos lasteürituste, ühistreeningu
ja pühapäevaste põhisõitudega osales
Tartu Rattamaratonil 8400 rattasõpra.
Eelmise aasta rekord 8084 sai seega
kuhjaga ületatud.
Pühapäeval toimunud 89 km pikkusel
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põhisõidul tegid puhta töö
lätlased Andzs Flaksis ja
Andris Smirnovs, kes kaksikvõidu noppisid. Flaksise nimele läks ka uus
Tartu Rattamaratoni rajarekord ajaga 2:29.11. Lätlaste järel tuli kolmandaks
ja ühtlasi Eesti maastikurattamaratoni meistriks
46aastane Alges Maasikmets, kes kõik noored
konkurendid
seljatas.
Naistest oli parim Janelle
Uibokand, kes edestas
Greete Steinburgi ja Inge
Kooli. Kokku lõpetas 89
km pikkuse distantsi 3065
ratturit ja lühema (40 km)
aga 2006 inimest.
Laupäeval
toimusid
Tartus Tähtvere spordipargis lasteüritused, kus osales 2879 last,
mis ühtlasi tähistab uut laste osalusrekordit. Kui lisada siia veel nädal varem
toimunud ühistreeningu, kus tegi kaasa
450 ratturit, siis võib öelda, et SEB 17.
Tartu Rattamaratoni üritused lausa
purustasid rekordeid.
PEETER LIIK

tusi kunstlumesüsteemi ja elektrikaablite näol. Uue vallavanema ja vallavalitsuse konstruktiivse koostöö abil on lahendatud piletimüügi ja inventarihoidmise
koha probleem. Samuti on kooskõlastatud plaanitavad atraktsioonid ja tegevused Otepää Winterplace’is. Ugandi
Meelelahutus OÜ poolt tehtav investeering talviste atraktsioonide rajamiseks on ca 450 000 eurot. Lähiajal paigaldatakse uus valgustuspost koos viie
LED-prožektoriga, et valgustatud saaks
nii snowtubingu rajad kui tasuta kasutamiseks mõeldud kelgutamise nõlv.
Samuti on Itaaliast saabumas kaasaeg-

ne ja ohutu tõstuk, kunstlumesüsteem
kahe võimsa lumekahuriga ning muu
inventar.
Loodame, et eesolev talveperiood on
enda nime vääriline ning Otepää Winterplace rajatavad atraktsioone on võimalik nii Otepää elanikel kui ka talvepealinna külastavatel inimestel võimalikult kaua nautida.

Chartresi labürint Otepääl

21. septembri keskpäevaks oli nimetatud
labürindi 1. aastapäevale kogunenud ligi
paarsada huvilist. Maakonnaleht oli
päev varem kenasti teada andnud, et see
väepaik kingib külastajaile energiat.
Labürindi looja Kullo Võrno rääkis
alustuseks selles paigas maa- ja kosmoseenergia avastamisest ning kõige
nähtava ehitamise lugu. Reikimeister
Tõnu Aru sisendusjõuliste trummilöökide saatel võis lõpuks kõik see rahvas
üksteisel kätest hoides suures ringis
sammudes mõtiskleda endisest hiiemäest, inimkäte jõul sündinust ja uuemal
ajal hoogu koguvaist esoteerilistest õpetustest.
Mõned teavad selle paiga olemasolust

telesaadete „Maahommik“ ja “Lauluga
maale“ nähtu põhjal, suurem osa kohalikest ei tea praeguseni, kus ja kes seal toimetab ja mida see paik endast kujutab.
Lühim teejuhatus: väike jalutuskäik
viib teid Otepää kirikuni, üle maantee
paistabki see endisest võsast ümber
kujundatud imepaik. Sihti aitavad seada
kaugemale paistev püstkoda, rohelistes
väätides sisseminekuväravad. Lilleklumbid, vaasid, istepingid ja pakud, haralisel
puuoksal istuv öökull, helisev tuulekell
ja kõige värskema rajatisena turismiobjektile vajalik infostend kolmes keeles –
nii võite veenduda, et meie väike Otepää
võib pakkuda omamoodi üllatavatki.
Aastakümneid giidina tegutsenud Ene
Pooland ütles lihtsa tõe: polevat siinmail
viimasel ajal peale selle energiaringi
külalistele näidata midagi UUT.
Imetlus- ja tänusõnu pälvis labürindi looja, väsimatu Kulla Võrno. Valla
omavalitsuse poolt ütles tervitussõnad
volikogu aseesimees Teet Reedi. Otepää
Turismiinfo Keskuse juhataja Ene Reedi
rääkis koostööst infostendi sünnil.
Arutlusi ja vaidlusi jätkub nüüd selle
kiviringi mõtte ja mõjude üle. Kas
uskuda või mitte selle tervendavaid
jõude. EGA KATSETAMINE KAHJU
TEE!
AILI MIKS

Teadlaste Öö täna
Otepää Talispordimuuseumis
Otepää Talispordimuuseum on reedel,
26. septembril toimuval Teadlaste ööl
kell 18-22 tasuta avatud.
Kell 20 saab kuulata loengut teemal
“Tervisetest – milline neist?”. Terviseteste on sadu, millist ja millal neist teha
tuleks, sellel teemal esineb TÜ doktorant
naistearst Aive Kalinina. Aive Kalinina
on Tartu Ülikooli doktorant, kes on oma
uurimistöös keskendunud teemale “Naise viljatuse põhjused”. Peale loengut on
reaalne võimalus oma tervist ka kohapeal
testida.
Tasub tulla!
Tartus Eesti Spordimuuseumis kõneleb kell 20 sporditeadlane Vahur Ööpik
teemal “Spordijook – millist valida?”
Spordijoogid kuuluvad kõige enam müüdavate toidulisandite hulka ning nende kasutamist regulaarselt treenivate inimeste
poolt võib sageli pidada õigustatuks.
Millist spordijooki aga kasutada ning kas
saaks eelistada naturaalsemaid alternatiive, sellest kõigest täpsemalt tuleb koos
praktiliste näidetega juttu juba kohapeal.
Vahur Ööpik, TÜ kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia
instituudi spordifüsioloogia professor, on
avaldanud ca 200 teadustööd peamiselt
spordifüsioloogia alal, sealhulgas toidu
ja toitumise mõjust treeningu efektiivsusele.

Otepää AMSi sügislaat
toimub 27. septembril
Otepää AMSi esisel platsil J.Hurda 5.
Algus kell 9.
Müügil istikud, talutooted,
käsitöö.
Info: 5650 9770.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogus
18.09.2014
Kinnitati Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve.
Loeti Otepää valla arengukava 2011-2020 läbivaadatuks ja algatati arengukava muutmine.
Lõpetati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks
2015-2018 esimene lugemine.
Seati Otepää vallasiseses linnas asuvale Kastolatsi tee
25 kinnistule reaalservituut.
Algatati Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu
detailplaneering.
Algatati Mäha külas asuva Seasoo kinnistu detailplaneering.
Algatati Otepää külas Väike-Veske kinnistu detailplaneering.
Otsustati vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine.

Otepää Vallavalitsuses
15.09.2014
Peeti võimalikuks jagada Ilmjärve külas asuv Kalda
katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0064) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele järgmiselt:
1.1 katastriüksuse (pindala 17063 m2) kohanimeks Kalda,
koha-aadressiks Kalda, Ilmjärve küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M);
1.2 katastriüksuse (pindala 1,37 ha) kohanimeks
Kaldanurme, koha-aadressiks Kaldanurme, Ilmjärve
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M);
1.3 katastriüksuse (pindala 12,12 ha) kohanimeks
Kaldapõllu, koha-aadressiks Kaldapõllu, Ilmjärve küla,
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
Väljastati Marju Ilistomile projekteerimistingimused
Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 36 maaüksusel elamu
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Ülle Pärlele projekteerimistingimused
Tõutsi külas Metsatuka maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Elering ASle ehitusluba Otepää külas Otepää
35/10 kV jaotla maaüksusel ehitise (Otepää AJ 110 kV,
ehitisregistri kood 220245681) laiendamiseks.
Väljastati Aigi Türgile ehitusluba Sihva külas VäikeJuusa maaüksusel üksikelamu (üksikelamu, ehitisregistri kood 111008941) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise ehitise
(piletimüügi ja inventari kerghoone) püstitamiseks.
Väljastati osaühingule HATIKE kasutusluba Pühajärve
külas Lehe 1 maaüksusel asuva üksikelamu (üksikelamu,
ehitisregistri kood 120601815) kasutuselevõtuks.
Väljastati osaühingule HATIKE kasutusluba Pühajärve
külas Lehe 1 maaüksusel asuva aiamaja (aiamaja, ehitisregistri kood 120601817) kasutuselevõtuks.
Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas
256 eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetust 384 eurot.
Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas
64 eurot.
Kiideti heaks Kuldar Veere poolt vastavalt Otepää
Vallavalitsuse 17. juuli 2014. a korraldusele nr 2-4-354
„Otepää valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“
ja 24. juuli 2014. a korraldusele nr 2-4-368 „Otepää valla
kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“ Otepää valla
nimel sõlmitud tehingud.
Määrati vallavanema Kalev Lauli asendajaks tema
äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale:
1.1 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu;
1.2 vallavalitsuse liige Mare Raid;
1.3 vallavalitsuse liige Marko Koosa.
Sõlmiti Ugandi Meelelahutus OÜga kokkulepe rendilepingu punktide 1.1 ja 3.1 muutmiseks järgmiselt:
“1.1. Pooled lepivad kokku, et Vallavalitsus annab
Rentnikule rendile osa Linnamäe oru kinnistust pindalaga 16 983 m², kinnistu registriosa nr 2294540, katastritunnus 55601:004:1870 (edaspidi Maa-ala) vastavalt lisale
1 (viirutatud ala) tähtajaga 5 (viis) aastat käesolevas
Lepingus sätestatud tingimustel.”
“3.1 Tasu Maa-ala kasutamise eest (edaspidi Rent) on 5250
(viis tuhat kakssada viiskümmend) eurot aastas. Esimese
aasta Rendist tasaarvestatakse Rentniku poolt tasutud
tagatisraha summas 500 (viissada) eurot.”
Planeeriti Otepää valla ja tema hallatavate asutuste
2015. aasta eelarveprojektis kõik ametiasutusele ja
tema hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja aren-

Otepää Naisselts ootab kandidaate
valla Aasta isa nimetusele
Aasta isa Aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale,
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi
ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet,
laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada kuni 20.10.2014.
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt
www.otepaa.ee rubriigist Üldinfo -> Otepää tunnustab -> Aasta isa.

Avaldused palume saata e-posti aadressil:
ylle.perv@mail.ee või tuua Anni Butiiki Riita
Aaderi kätte.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust,
tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta
isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää vallaga.

gukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja
finantseerimistegevused ning likviidsete varade muutumine.
Saadeti vallavanem Kalev Laul 24.-26. septembril
2014. a välislähetusse Valgevene Vabariiki Braslavi
rajooni külastamiseks, eesmärgiga tutvuda Braslavi
rajooniga, selle turismi- ja puhkemajanduse taristuga,
arutada piiriülest koostööd ning vahetada kogemusi
EL struktuurfondide vahendite kasutamise võimaluste
üle kohapealse parima praktika näidete varal.

MONIKA OTROKOVA

Narva on taas Eesti sügispealinn
Eesti sügispealinna austavat tiitlit kannab aastast
aastasse Narva linn. Esimest korda oli Narva Eesti
sügispealinnaks 1999. aastal ning see tiitel oli Narva
linna käes ühe nädala vältel septembris.
Pärast seda möödus 10 aastat ning alates 2009.
aastast kannab Narva linn uuesti ning igal sügisel
Eesti sügispealinna tiitlit.
Sügispealinna tiitel kohustab Narvat hoidma
sügistormid mõõdukad, saatma rändlinnud teele
ja kindlustama linnakülalistele hea meeleolu. Selle
eesmärgi saavutamiseks korraldab Narva kogu astronoomilise sügise (23.09.-21.12.2014) jooksul mitmekesist ürituste programmi.
“Narva – Eesti Sügispealinn 2014” programm
avati piduliku avakontserdiga, mis toimus Geneva
keskuse laval 23. septembril. Esines Veliki Novgo-

AMETLIK INFO

rodi keelpilli- ja kammerorkester programmiga
Bizet-Štšedrini “Carmen-süit”, dirigeeris Anatoli
Štšura.
Sügispealinna avamisel osales ka Otepää valla,
Eesti talvepealinna delegatsioon eesotsas valla kultuurijuhi Sirje Ginteriga.
“Narva – Eesti Sügispealinn 2014” raames
kavandatakse laiaulatusliku spordi-, kultuuri- ja
meelelahutuslikku programmi:
vaatemänguline näidislahing ”Ajalugu elustub
Narvas“, Narva linna sümfooniaorkestri juubelikontsert, kontserdisari Narva kirikutes (Aleksandri
ja Mihkli kirikus) ja linnuses, teatri Giraffe Royali
“Suur juubelišou”, konkurss “Fitness Model Estonia
2014” ning palju teisi kultuuri- ja spordiüritusi.

PLANEERINGUD

Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 18.09.2014.a istungil otsusega nr 1-4-53 Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Uue-Jaanimäe kinnistu (registriosa nr 884240) katastriüksuseid: Rukkiräägu (katastritunnus 63602:001:0034, pindala 19105 m², sihtotstarve elamumaa), Lõokese (katastritunnus
63602:001:0036, pindala 6266 m², sihtotstarve elamumaa), Ööbiku (katastritunnus 63602:001:0035, pindala 6389 m², sihtotstarve elamumaa), Kalmistu tee L1 (katastritunnus 63602:001:0038, pindala 2519 m², sihtotstarve transpordimaa) ja
Kalmistu tee L2 (katastritunnus 63602:001:0039, pindala 1968 m², sihtotstarve transpordimaa). Kokku on planeeritava
ala pindala 36 247 m².
Planeeritaval alal on Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a otsusega nr 1-4-10 kehtestatud Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneering.
Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva detailplaneeringu krundijaotust ning selgitada
välja võimalused elamukruntide arvu suurendamiseks. Üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuala maa kasutamise juhtotstarve elamumaa. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu
eesmärkidega.

22.09.2014
Väljastati Timo Tasujale projekteerimistingimused
Pühajärve külas Pühalepa maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Elisa Eesti ASile ehitusluba Nüpli külas
Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel ehitise (sidetrass) püstitamiseks.
Väljastati Juta Karulaasile ja Igor Schmidtile
ehitusluba Pilkuse külas Tõikamäe maaüksusel ja
Sambla maaüksusel ehitise (kraav) püstitamiseks.
Väljastati Raivo Paavelile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee 3 maaüksusel asuva
üksikelamu kasutuselevõtuks.
Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜle
(registrikood 12655732, aadress Riia tn 4 Tartu linn
51004) luba paigaldada alates 22. augustist 2014. a tähtajatuna müügiplakat suurusega 1,5m x 1 m Otepää
vallasiseses linnas Tartu mnt ja Piiri tänava ristmiku
haljasalale ja määrata reklaamimaksu suuruseks 14,40
eurot/kuus kuni müügiplakati eemaldamiseni.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kuusteist isikut.
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas
256 eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384
eurot.
Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 160 eurot.
vTagastati Agu Rillo vaie isikul vaide esitamise õiguse
puudumise tõttu.
Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa
Partnerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste
teostajaks Kalev Laul.
Määrati Argo Pä rn sihtasutuse Otepää
Tervisekeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks
alates 22. septembrist 2014. a.
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Seasoo kinnistu detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 18.09.2014.a istungil otsusega nr 1-4-54 Seasoo kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav ala asub Mäha külas ning hõlmab Seasoo kinnistut (registriosa nr 2535440; katastritunnus 63601:001:0069)
pindalaga 15825 m².
Seasoo kinnistu asub Otepää Vallavolikogu otsusega 17.04.2008 nr 1-4-30 kehtestatud Golfiväljaku ja seda teenindavate
rajatiste detailplaneeringu alal, mille kohaselt on kogu Seasoo kinnistu metsamaa juhtotstarbega ala. Planeeringuala
asub Otepää looduspargi piiranguvööndis. Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Seasoo
kinnistule hotell ja SPA.
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala spordikeskuste maal, mille Mäha küla piirkonna üheks
arengusuunaks on majutus- ja teenindushoonete rajamine. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega.

Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäeval, 1. oktoobril
kell 13.00
Vallavalitsuse 3. korruse saalis

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE
Esinevad:
tantsurühm Valguta nägusad moorid,
ansambel Lõbusad Lesed,
kandlemees Sander Tartust.
Kohvilaud.
Korraldab Otepää Pensionäride Ühendus.
Toetab Otepää vald ja
Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Otepää Vallavolikogu algatas 18.09.2014.a istungil otsusega nr 1-4-55 Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Väike-Veske kinnistut (registriosa nr 661440, katastritunnus
63602:001:0740, sihtotstarve ärimaa). Planeeritava ala pindala on 10 817 m².
Detailplaneeringu koostamise eesmärk mootorsõidukite remondi ja hooldamisega, kaubanduse-, toitlustuse- ja teenindusega seotud ehitiste ning tankla rajamise võimaluste väljaselgitamine.
Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, alale ulatuvad maaparandusobjekti kaitsevöönd, liinirajatise
kaitsevöönd ning riigimaantee kaitsevöönd.
Otepää valla üldplaneeringuga on tehtud ettepanek Otepää vallasisese linna halduspiiride muutmiseks, mille kohaselt
planeeritav ala jääb linna laienduse alale ning tulevasele tiheasustusalale. Üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuala määratud segafunktsiooniga alaks, kus on võimalik rajada kaubandus-, toitlustus-, teenindushooneid, kontori- ja
büroohooneid ning liiklust korraldava ja teenindavaid ehitisi (sh tankla, parkla, mootorsõidukite remont ja hooldus).
Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidega.

Detailplaneeringute koostamise algatamise materjalidega on võimalik tutvuda alates 02.10.2014 Otepää
valla veebilehel www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine)
ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

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

6. septembril

1. septembri 2014 seisuga toimus
muutus päevakeskuse
lahtioleku aegades.
Edaspidi päevakeskus avatud:
esmaspäeval 09.00 - 15.00;
kolmapäeval 09.00 - 15.00;
reedel 09.00 - 15.00.
Täiendav info:
Linda Merekivi, erivajadustega inimeste
päevakeskuse tegevusjuhendaja,
555 00926.

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 10. oktoobril.

26. september 2014

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Noored reipalt koolipinki
17. septembril oli Tehvandi staadion täis kooliõpilasi. Seal toimus juba mitme aastase traditsiooniga üritus „Reipalt koolipinki“. Tegemist
oli Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli ühise spordipäevaga.
Päev algas 6.-9. klassidele kell 9 JJ-Street
tantsukooli õpetajate poolt ette näidatud
soojendusharjutustega ning kell 11.30 võtsid
mõõtu algklasside õpilased. Lisaks sellele
jagasid JJ-Streedi õpetajad oma treeningute
kohta infot ning loosisid ühele õnnelikule välja
„Baltic Session 2014“ pileti. Esimeseks jõukatsumiseks oli pendelteatejooks. Lisaks võeti
mõõtu kaugushüppes, 60 m jooksus, palliviskes
ja kuulitõukes.
Kohtunike rollis anti vastutus Otepää Gümnaasiumi lõpuklassi õpilastele. Kaugushüppes
abistanud abituriendid olid laste headest tulemustest üllatunud ning tundsid lausa häbi, et
nooremad õpilased neist paremaid tulemusi
näitavad. Kuulitõuke juures olnud kohtunikud
kiitsid võistlejate pikki tõukeid ja head ilma.
Õpilased ise olid ka päevast üsna positiivselt
meelestatud. Laura Mootse Pühajärve Põhikoolist oli lootusrikas: “Tulin siia hea meelega,
sest saime koolist ära ning tahan ka tulemusi
parandada, tulin võitma!“ Ka Otepää Gümnaasiumi 6. klassi tüdrukud pingutasid, et oma
tulemusi parandada. Lisaks meeldis neidudele konkurents, sest see pani rohkem pinguta-

KULTUURIÜRITUSED
6. okt. kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi saalis õpetajate
päevale pühendatud kontsert. Esineb Lauri Saatpalu kavaga
“Isa tuli koju”. Lauri Saatpalu (vokaal), Raivo Tafenau (saksofonid, akordion), Paul Daniel (kitarr), Marti Tärn (bass), Tanel
Ruben (löökpillid). Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus
koostöös Eesti Kontserdiga, toetab Otepää vald. Sissepääs prii.

17. okt. kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis Jan Uuspõllu
monoetendus „BRÜSSELI KAPSAS“. Pilet 15/13 €. Piletid
müügil Otepää Kultuurikeskuses alates 17.september E-N kell 8-14 ja
Piletilevis. Info:7655212;58043215

31. okt. kell 18.00
Otepää Palveränduri kirikus
„Hingemuusika“ kontsert. Alla Popova (sopran), Eino Keningi
(kitarr). Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Pille
Lille Muusikute Fondi ja Otepää Palveränduri kirikuga. Sissepääs prii.

14. nov. kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis komöödiateatri etendus „KVARTETT“. Helgi Sallo, Katrin Karisma,
Hans Miilberg, Tõnu Aav või Endrik Kerge. Pilet 13/11 €.

Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses E-N kell 8-14 ja Turismiinfos.
Info:7655212;58043215.

SPORDIÜRITUSED
ma. Väga vahva oli staadioni peal kuulda võidurõõmsaid repliike: “Parandasin oma tulemust“, „Ma ei teadnudki, et nii palju jaksan
kaugust hüpata“ jms.
Kõige toredam oli vaadata algklassiõpilasi mõnda ala ootamas. Säravad ja lõbusad 4.
klasside tüdrukud istusid ringis ja mängisid

ringmängu. Mõned veel pisemad jooksid ringi
ja ajasid üksteist taga. Kõik olid õnnelikud, et
said umbsest koolimajast värske õhu kätte ning
lisaks sellele ka enda kehalisi võimeid proovile
panna, sõpradega olla ja sporti teha. Pingeline
kooliaasta sai väärika stardipaugu.
OG abiturient GRETE MADI

Otepää Gümnaasiumi esindus algatuse Huvitav Kool mõttekojas
16. septembril toimus Valga kultuurikeskuses haridus- ja teadusministeeriumi algatuse
Huvitav Kool Valgamaa mõttekoda, kuhu korraldajad ootasid õpilaste, koolijuhtide, hoolekogude, koolipidajate jt huvigruppide esindajaid,
et arutleda Valgamaa hariduse tuleviku üle.
Otepää Gümnaasiumi esindus mõttekojas oli
seitsmeliikmeline: gümnaasiumi direktor Külle
Viks, õppealajuhataja Anneli Vetka, huvijuht
Terje Aasaroht ning õpilasesindusest Sille Sööt,
Madli Lehes, Birgit Maranik, Gertrud Aasaroht. Töö toimus korraldajate poolt kokku
pandud laudkondades, mis koostati eelregistreerimise andmetele tuginedes põhimõttel,
et ühte lauda satuks väga erinev seltskond.
Arutelusid oli kokku kolm: Valgamaa hariduse tugevused, omapära ja probleemid, samade
probleemide võimalikud lahendused ning erinevate huvirühmade vastutus ja tegevused
nende lahenduste elluviimisel. Arutelud toimusid ja tulemusi esitleti laudkondade kaupa.

Huvitava Kooli mõiste, tunnused, tänase
kooli probleemid ning võimalikud lahendused
olid eelnevate üleriigiliste mõttekodade tulemusena juba määratletud ning kõikidele osalejatele tutvumiseks ette saadetud.
Aruteludes tuli välja, et laudkonnad näevad
Valgamaa hariduse probleeme ja rõõme väga
erinevalt ning üldistuste tegemine Valgamaa
kui regiooni kohta oleks päris raske. Kuid oli
ka mõtteid, mida nimetati korduvalt ja mis jäid
terveks päevaks kõlama. Näiteks toodi probleemina korduvalt välja, et Valgamaa on ebaatraktiivne piirkond uutele spetsialistidele (õpetajad
jt), parandada tuleb mainekujundust koos sisuliste tegevustega. Leiti, et kõrged hariduseesmärgid ja ülepaisutatud õppekavad on õpetajad
ära hirmutanud ning paljud neist ei riski riiklike
õppekavade nõuetest eriti kõrvale kalduda.
Õpilased aga ootavad õpetajatelt kaasaegsemaid ja julgemaid lahendusi ning rohkem
leidlikkust aine õpetamisel. Leiti ka, et erine-

Otepää Invaühingu liikmed
Traditsiooniline Mihklipäeva tähistamine toimub
14. oktoobril kell 14.00 Edgari Trahteris.
Oma osavõtust teada anda hiljemalt
11. oktoobriks tel. 5562 8634 Kalev.

vate huvigruppide ootused võivad koole liigselt
koormata ning koolide tegevust võiks nii kohalikul kui riiklikul tasandil rohkem usaldada ning
et kooli pidamine pole ainult raha vahendamine. Lahendusi leiti usalduslikus koostöös, tunnustamises, märkamises, edulugudes jms. Toodi
ka välja, et koolid peaksid tegelema asjadega,
mis on vajalikud, mõistlikud ja mõtestatud,
mitte niivõrd asjadega, mida peab tegema lihtsalt sellepärast, et peab.
Otepää Gümnaasiumi mõttekojalased
tegid järelduse, et Otepää kool ongi arutletu
ja räägitu põhjal juba üsna huvitav kool ning
me ei pea ootama aastat 2020, mis on korraldajate poolt seatud tähtajaks, kui koolist
on saanud huvitav keskkond. Ehk oligi meil
seda päeva vaja, et oma kooli kohta selliseid
järeldusi teha?
GERTRUD AASAROHT,
Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus

Otepää AMS tähistab 35. sünnipäeva
Ootame kõiki Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi liikmeid
AMSi 35. aastapäeva koosviibimisele
laupäeval 11. oktoobril algusega kell 13.00
aianduse majas J.Hurda 5.
Osavõtust palume teatada 3. oktoobriks telefonil 7655 537
või 5650 9770.

MATK ÜMBER OTEPÄÄ
5. oktoobril
14.45 kogunemine Otepää keskväljakul,
15.00 matka algus koos ettevalmistava soojendusega.
Valga mnt. – Mäe tn. – Pühajäreve tee – Sulaoja tee – Pühajärve rand – Hundisoo tee – motell Dundee(Hundu) – Pedajamäe
– J.Hurda – lasteaed Võrukael – Otepää kirik – keskväljak.
Matkarada viib mööda kohalikest vaatamisväärsustest.
Matka pikkus 10 km. Aega kulub 1,5-2 tundi. Riietu vastavalt ilmale,
pane jalga mugavad jalatsid. Võta kaasa vesi ja heatujuline sõber!
Terviseampsud kosutuseks.
Korraldaja: Ene Prants, mob. 5176599.
Toetajad: Valgamaa Tervisenõukogu, Otepää vald.

LUGEJA KÜSIB
Head Otepää Teataja lugejad!
Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aadressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipuväljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.
Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab
hiljem lehes vastused.

Otepää Palveränduri koguduses
5. oktoobril
kell 11 on külas pastor Valdo Maamägi,
kell 13 pereseminar abielupaaridele.
Eelregistreerimine telefonil 5182605 või info@palverandur.ee.
Korraldatud lastehoid.
12. oktoobril kell 11 külas pastor Jaanus Ringmäe.
18. oktoobril Suur Lastepäev “Unistuste buss”.
19. oktoobril kell 11 Jumalateenistus.
26. oktoobril kell 11 Jumalateenistus.
31. oktoobril kell 18 Hingemuusika kontsert.
Tasuta sissepääs. Olete oodatud! Asume Pärna 15, Otepää.

Kas Otepääl on kõrghaljastust ülearu, et Linnamäe
orus saeti maha täies elujõus puud?
Otepää vallavalitsuse korraldusega nr 2-4-601
9. novembril 2005. a kehtestati Otepää ajaloo
teemapargi detailplaneering.
Sellega määratleti Linnamäe orus nii muinsuskaitse- kui ka keskkonnaalased piirangud,
selgitati välja ehitusalad ning anti ülevaade tekkivast hoonestusest, teedevõrgust, rajatistest ja
kommunikatsioonidest.

Detailplaneeringuga on ette nähtud puude
maha võtmine. See tegevus jätkub ka edaspidi.
Lisaks toimub oru nõlvadelt võsa ära võtmine
freesimise teel.
Kommunaalteenistuse juhataja
URMAS KULDMAA

28. sept. kell 9.00-11.00 Otepää valla matkahooaja lõpetamine.
Otepää Spordihoones. Info: Helle Tallo 5661 4884, Harald Laidre
tel. 58 865315.

28. sept. kell 11.00 (U11) FC Otepää vs FC Helios Võru,
Aedlinna jalgpalliväljak.
5. okt. kell 13.00 (U9) FC Otepää vs FC Helios Võru, Aedlinna
jalgpalliväljak.
12. okt. kell 12.00 Otepää valla lahtised meistrivõistlused
suundorienteerumise lühirajal Kastolatsis.

Otepää Muusikakoolil
on rõõm teatada, et alanud õppeaastal jätkuvad
meie kooli pisikeses saalis avalikud õpilaskontserdid, millest on osa saama oodatud nii lapsevanemad, pereliikmed, sõbrad-tuttavad kui ka lihtsalt muusikahuvilised.
Täna, 26. septembril astuvad publiku ette erinevate puhkpillide õpilased, kes valmistuvad 17. ja 18. oktoobril Kõrvekülas
toimuvaks David Otto Wirkhausile pühendatud noorte puhkpillimängijate konkursiks.
Rõõmsate kohtumisteni muusikakooli kontsertidel!

Otepää Gümnaasiumi
lastevanemate üldkoosolek toimub 16. oktoobril
algusega kell 18.00 gümnaasiumi aulas.
Päevakord:
1. Otepää Gümnaasiumi koolikorraldus ja ettevõtmised
2014/15. õppeaastal.
2. Vanemate esindaja valimine Otepää Gümnaasiumi hoolekogusse.

Pühajärve põhikooli
juures alustab EELKOOL
7. oktoobril kell 8.30.
Ootame lapsevanemaid koosolekule 1. oktoobril kell 18.00
koolimajja.
Õpetaja Krista Sumberg

MTÜ Karukäpp
ootab kõiki kudumishuvilisi koos kuduma
30. septembril kell 18
vallamaja III korrusele.
Info tel. 527 6551; Mari Mõttus.

Otepää Avatud Noortekeskus
26. septembril kell 18.00 Filmi-ja snäkiõhtu.
2. oktoobril kell 16.00 Trummitöötuba. Juhendaja Alari Pastak.
(Arutame ka huviringi toimumist, ootame noori huvilisi oma
arvamust avaldama!)
16. oktoobril kell 16.00 reisiteemaline “Kuula ja küsi”. Noortekeskuses külaline, kes jagab oma muljeid reisimisest suuliselt ja pildimaterjaliga. Tule kuulama ja küsimusi küsima!
21. oktoobril Moekoolitus noortele. Täpsem info tulekul!
23. oktoobril Väljasõit noortega Harjumaale. Skyparki ja noortekeskuste külastus. Täpsem info: noortekeskus.otepaa.ee.
26. oktoobril kell 18.00 Tantsuklubi FeelingGood sünnipäevakontsert OG aulas.
30. oktoobril kell 17.00 Kostüümipidu “Õuduste maja”.
Otepää ANK on avatud T, N, R 13-20.00. Asume vallamaja
keldrikorrusel!
Info: noortekeskus.otepaa.ee (vaata ka tegevuskava kalendrit
kodulehelt!)
Kontakt: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Päike oli oranž ja karvane

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
16.09.2014 korraldati:
Määrati munitsipaalomandisse taotletava Vahe-Saare
elamu aluse ja teenindusmaa suuruseks 26283 m² ja nimetati maaüksus Vahe-Saare. Määrati maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa ja kinnitati maa maksumuse
määramise akt, mille järgi on maaüksuse maksumus
1059,03 eurot.
Anti seitsmele perele vajaduspõhist peretoetust septembrikuus kogumahus 124,67 eurot.
Väljastati OÜle Keskkonnaekspert kirjalik nõusolek
Astuvere külas Nurme kinnistule puurkaevu ehitamiseks.
Jagati Räbi külas asuv Kõrgemäe kinnistu kaheks
eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks
järgnevalt: Kõrgemäe (5,28 ha) ja Rensu (1,09 ha).
Jagati Räbi külas asuv Semmeni kinnistu seitsmeks
eraldi katastriüksuseks järgnevalt: transpordimaa sihtotstarbega kü 582011 Hellenurme-Palu-Räbi tee (0,71
ha), elamumaa sihtotstarbega kü Semmeni (1,84 ha) ja
maatulundusmaa sihtotstarbega kü-d nimetustega ÜlaSemmeni (5,30 ha), Semmenimetsa (4,82 ha ja 2,84 ha)
ning Semmenipõllu (6,24 ha ja 2,54 ha).
Jagati Päidla külas asuv Põdra kinnistu kaheks eraldi
katastriüksuseks järgnevalt: maatulundusmaa sihtotstarbega kü Põdra (10,09 ha) ja tootmismaa sihtotstarbega
kü Puidu (0,9244 ha).
Jagati Räbi külas asuv Marguse kinnistu kaheks eraldi
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks järgnevalt: Marguse (11,97 ha) ja Andu (2,64 ha).
Väljastati projekteerimistingimused Palmpro OÜle
Palupera külas Palupera pargi kinnistule mõisapargi
kujundusprojektiga planeeritud parkla ja Palupera põhikooli kinnistule olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimise ja rekonstrueeritava-rajatava kanalisatsioonitorustiku tööprojektide koostamiseks.
Moodustati riigihangete läbiviimiseks alaline
komisjon koosseisus: esimees, vallavanem Terje Korss;
liikmed maakorraldaja Tõnu Kukk, vallasekretär Heldi
Laks ja pearaamatupidaja Merike Terve. Vastavalt hanke
objektile kuulub komisjoni koosseisu hallatava asutuse
juht, kes määratakse komisjoni, kui kuulutatakse välja
hallatava asutusega seotud riigihange.
Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot, kahele lapsevanemale
toetust 100 eurot lapse 1-aastaseks saamisel, ühele lapsevanemale lapsele prillide ostuks toetus summas 31,47
eurot, ühele perele lapse kooliminekutoetust 65 eurot
ja ühele paljulapselisele perele toetust kooliaasta alguse
puhul 40 eurot.
23.09.2014 korraldati:
Anti Adasti OÜle luba avaliku ürituse „Öörännak“
korraldamiseks 11.-12.10.2014 osaliselt Palupera valla territooriumi läbivatel teedel ja radadel. Vastutaval isikul tuleb
tagada etteantud nõuded teavitamise, maaüksuste kasutamise, koristamise, liikluse korraldamise jms osas.
Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart E.L-le tähtajaga 30.09.2017.
Määrati septembrikuul toimetulekutoetust 4 perele
kogusummas 521,08 eurot.
Määrati septembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 9
isikule kogusummas 209,60 eurot.
Määrati septembrikuul hooldajatoetust 15 isikule
kogusummas 332,32 eurot.
Määrati kaks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale
eakale, kummalegi 20 eurot ja ühele lapsevanemale lapse
sünnitoetus 130 eurot.

SÜNNID
Stefi Lehtmäe

15. septembril

Palupera Põhikooli eelkool
alustab õppetööd

1. oktoobril kell 14.00

ruumis nr 72.
Eelkooli õpetaja Külli Laidva.

Palume abi
Palupera kooli õpilased soovivad oma jõusaali sisustada. Kool ja hoolekogu toetavad seda mõtet
igati. Tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks palume teie abi.
Kui teil on kodus jõumasinaid ja treeningseadmeid, mida ise ei kasuta, siis palume anda neid
kaheks kuuks kooli jõusaali käivitamiseks. Ootame
sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana)
või 513 9071 (Kalev).
Kui õpilaste kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli
jõusaali väljaarendamiseks.

S

ellisena nägi nii mõnigi koolikaaslane Päikest
reedel, 19. septembril Paluperas. Tegu ei olnud
erilise loodusnähtusega, vaid Palupera koolis
oli külas teleskoop Tartu Tähetornist. Vaadata sai
sel hommikul nii Kuud kui Päikest. Kuu ja Päike
olid isegi päris lähestikku. Vaadata tuli neid ikka
erinevatest teleskoopidest, sest Päikest võib vaadata ainult läbi tugeva filtri, palja silmaga Päikest vaadata ei tohi.
Pärast vaatlust kogunesime kooli saali. Meile
räägiti tähtkujudest ja teleskoopidest. Näidati
videoklippe teleskoobi ajaloost ja ehitusest. Saime
teada, et on olemas läätsteleskoobid ja peegelteleskoobid. Seejärel koostasime pööratava taevakaardi. Pööratava osa lõikasime ise kääridega kilest
välja ja kinnitasime klambriga kaardile.
Taevakaardi abil täitsime töölehe tähistaeva
kohta. Näiteks leidsime taevakaardi abil, mis kell
tulevad sügisesel pööripäeval nähtavale esimesed
tähed Orioni tähtkujus. Veel leidsime taevakaardi

Teleskoobil oli kohti, kuhu piiluda, rohkemgi
kui üks.
abil, milliseid tähtkujusid võib õhtul näha.
Palupera Põhikooli 5. klassi õpilased

Meenutusi tantsuklubi Mathilde
suvistest üritustest
16. mail toimus kultuurimajas suurejooneline
kevadkontsert. Esinemas käisid Elva muusikaansambel Big-Bänd, lauluansambel Helisev Horoskoop Juta Tigase eestvedamisel ja Palupera valla
naiskoor. Tantsuilu pakkus meie linetantsutrupp
Fiiling. Täname südamest selliseid meeldivaid esinejaid, kes lihtsalt tulevad ja pakuvad nii endale kui
külarahvale rõõmu.
14. juunil nautisime 30 isetegevuslase esituses
lavastaja Anita Pavlova estraadietendust “Kutsuv
tuluke”. Pidu oli tõeliselt lõbus nii külalistele kui ka
esinejatele. Nägime uhkeid ukrainlasi, jahmatamapanevaid indiaanlasi, seksikaid mustlasi, kauneid
linetantsijaid, võrratuid peotantsijaid, ehtsat India
tantsu Maara esituses, kes on tegelenud selle alaga
20 aastat, badišahhi võrgutavaid kõhutantsijaid.
Huvitavaks tegi etenduse see, et kõik tantsud ja
naljad olid omaloomingulised. Kohal olid ka meie
sõbrad “Lõbusad moorid” Valgutast.
Õhtujuht Riina Ivask ja sinu meeskond, suur
tänu teile! Nalja oskate teha küll! Jääb üle tänada
meie vahvaid ringijuhte, kõiki taidlejaid, Vähi
Virgot, kes oskuslikult oskas kasutada Palupera

koolist laenatud projektorit, tantsutrupp Mathildet maitsvate kringlite eest,
Augusti teisel laupäeval toimus Hellenurmes
suur tantsupidu, kus meenutati eestiaegseid vanu
traditsioone tantsides rahva- ja folktantse, mängides 1811.–1935. aastate rahvalikke mänge. Peol
osales 13 kollektiivi 150 tantsijaga Valga-, Tartu-,
Võru- ja Lääne-Virumaalt. Peale esinemist pakkus
meelelahutust Hellenurme muusikaansambel
Lahe, toimus ühine pidulik söömaaeg ja ekskursioon Hellenurme vesiveskisse, kus lahke perenaine pakkus koduküpsetatud leiba. Tantsupidu oli
tõesti tore. Palju kaunites riietes esinejaid, palju
rõõmsaid ja õnnelikke inimesi oli tulnud veetma
meiega koos oma vaba aega.
Meeldejäävaid üritusi toetasid Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Palupera vald. Eriti suur
tänu Anita Pavlovale, kes oli suurejoonelise peo
korraldaja. Kõik osavõtjad jäid rahule ja soovisid
ka edaspidi osaleda meie üritustel.
Sõnad seadis ritta ELSA Hellenurmest

Liiklusnädalal Varbusel
17. septembril oli Palupera kooli 7.-9. klasside õpilastel võimalus osaleda Maanteemuuseumis Varbusel Põlvamaal liiklusnädala raames õppeprogrammis „Risk – kas tasuv kogemus?“
Kõigepealt vaatasime MTÜ „Foorumteater“ etendust, kus näitlejad esitasid kolm stseeni:
noortepidu, alkoholijoobes autoga sõitma minek
ja olukord pärast liiklusõnnetust. Järgnes ühine
arutelu selle kohta, mis oleks saanud ja pidanudki
minema teisiti. Teistmoodi lahenduste pakkumisel
saime ise kaasa mängida. Meie koolist said peategelase rollis olla Reino, Tarmo, Andre, õpetaja
Valdis, kõige julgema ja kaasahaaravama rolli esitas
meie klassi Tuuli-Maria.
Edasi järgnes fotojaht rajal „Tee aeg“. Meid
jagati 4–5liikmelistesse gruppidesse ja siis anti
kaust ülesannetega. Iga grupp pidi kirjelduse kaudu
leidma vastava koha ja lavastama koha peal vasta-

Tartu Maratoni suusaraja viimase 5 km pikkusele lõigule
(millest 0,14 km asub Palupera vallas) tehislume valmistamise süsteemi ning valgustussüsteemi rajamiseks on valminud „Kunstlume valmistamiseks vee erikasutusloa ning
veetorustiku ja valgustussüsteemi rajamiseks kavandatud
tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne, mis on avalikustatud http://www.
keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artklid/keskkonnamojuhindamised/.
Taotleja ja arendaja – Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
filiaal Tartumaa Tervisespordikeskus. Tehislume tootmiseks vajalik vesi (max veevõtt ööpäevas on 4800 m³) on kavas
võtta vahetiigist, mida ühendab Elva jõega kraav. Vahetiigi
rajamiseks süvendatakse olemasolevat veekogu (süvendustööde maht orienteeruvalt 8-9 tuh. m³). Keskkonnamõju
hindaja Keskkonnaagentuur Viridis OÜ, otsustaja ja KMH
järelvalvaja Keskkonnaamet. KMH programmi kiitis
Keskkonnaamet heaks 31.03.2014.
Aruandega on võimalik tutvuda 15.09.-10.10.2014.
Aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.10.2014
(15172 Tallinn, Narva mnt 7a või info@keskkonnaamet.ee).
KMH aruande avalik arutelu toimub 10.10.2014 kell 13:00
Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Enne ehituslikku projekteerimist tuleb kehtestada
veel ka detailplaneering uute rajatiste kavandamiseks.
Planeeringualast jääb Palupera valda 0,10 ha.
Rahvusvahelise liikumisnädala raames
toimub Palupera vallas:
2. oktoobril algusega kell 10
Nõuni kultuurimajas loeng eakatele.
Kohvitassi taga räägime teemal „Liikumine,
tervise pant“. Häid nõuandeid ja eakohaseid
harjutusi jagab Marika Ein.
5. oktoobril Räbi küla matk.
Kella 12.00 kogunedakse Räbi külla endise
Karbi poe juurde (viidad Kintsli ristis ja Hellenurme poe juures). 9 km raja saab läbida käies
või kepikõndides. Info: 5139071 Kalev.

12. oktoobril algusega kell 10.00 toimub
Palupera staadionil
6. PALUPERA KÜLADE JALGPALLITURNIIR.
Pange oma küla või mitme naabriga
võistkond kokku ja tulge palli mängima!
Tulge küladele kaasa elama!
Info: 5139071 Kalev

ÖÖRÄNNAK
11.–12. oktoobril
Palupera valla mail.

Gretten-Gelis, Virgo, Andre, Urmo
ja Janno fotojahi ülesannet täitmas.
valt teemale stseeni ja seda pildistama. Kõik võistkonna liikmed pidid pildil olema. Peale ülesannete
täitmist kogunesime õppeklassi tagasi ja iga rühm
tutvustas oma teemat ja näitas oma fotosid.
Meie tehtud pilte saate laikida Eesti Maanteemuuseumi Facebooki lehel.
Palupera Põhikooli 7. klassi õpilane KAISA KESA

Postiteenus viiakse Hellenurme postkontorist üle
Nõuni raamatukogusse
Alates 6. oktoobrist 2014 viiakse Palupera vallas
postiteenuste osutamine Hellenurme postkontorist
üle Nõuni külas asuvasse Nõuni raamatukogusse.
Postiteenuse osutamise ümber korraldamisel on
AS Eesti Postile esmatähtis tagada piirkonna elanikele jätkuvalt lihtne ja mugav postiteenuste kättesaadavus.
Senise postkontori teeninduspiirkonnale lähim
postiteenuseid osutav asutus peale 6.10.2014 on
Nõuni Postipunkt (Nõuni raamatukogu, Palupera
vald 67515 Valgamaa). Lahtiolekuajad E, T, N, R
- 10.00-12.00, K 17.00-19.00.
Raamatukogu osutab edaspidi järgnevaid postiteenuseid:
1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja
rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. maksete vastuvõtt;

Keskkonnamõjude hindamise
aruanne avalikustatud

4. ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
5. postimaksevahendite, postikaupade müük.
Võimalused kliendile postiteenuse kasutamiseks lisaks postipunktile:
1. Kirjakandja kandeteenus 6 päeval nädalas;
2. Kirjakandja tellimise teenus (füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kes elavad või asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5
km);
3. Kullersaadetiste kohaletoimetamine 6 päeval
nädalas;
4. Iseteeninduskeskond www.omniva.ee saadetiste eelvormistamiseks.
Samas pakume võimalust kasutada Eesti Posti
teenuseid elu- või asukohast lahkumata tellides
kirjakandja koju või ettevõttesse koha peale.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgnevaid
teenuseid:
1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja
rahvusvaheline);

Sportlik-meelelahutusliku matka algus- ja lõpppunkt on Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Start 11. oktoobril kell 16.00. Võimalik valida 3
eri raja vahel: 17 km, 29 km ja 40 km.
Mängust lähemalt, hinnakiri, ohutusjuhend, registreerimine jm: http://www.adasti.eu/matkad/.

Palupera valla naiskoor

alustab uut meeleolukat hooaega.
Ootame oma pessa uusi laululembelisi
hingelt noori naisi.
Info: Merle 56626481 ja Maia 56640264.

2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida:
1. AS Eesti Posti Klienditeeninduskeskuse vahendusel telefonil 661 6616 või e-posti aadressil
info@omniva.ee. Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast laupäevani kella 9.00-18.00.
2. Eesti Posti kodulehelt www.omniva.ee.
3. Kutsekaardiga (vajadusel edastame näidise),
millel tuleb täita tühjad väljad ja postitada kirjakasti.
Kirjakandja koju tellimise teenus on kaugemal
kui 5 km elavatele, asuvatele klientidele tasuta,
maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest. Kirjakandja tuleb teie
juurde 3 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamise päevast.
Postipunktide projektijuht KRISTI MARTINSON

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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September Puka Keskkoolis

AMETLIK INFO

E

Puka Vallavalitsuses

simesel septembri aktusel said aabitsa 10 õpilast ja alustasid oma kooliteed õpetaja Eva
Kose juhendamisel.
Õpilasesinduse juhatusse valiti eelolevaks
õppeaastaks Kaimar Koslov, Dagmar Tiirmaa ja
Iris Valgepea.
„Reipalt koolipinki“ üritus 12. septembril
haaras kogu koolipere – nii õpilased kui ka õpetajad. Loosi tahtel tekkinud võistkonnad pidid
täitma pealelõunasel üritusel nii mõttespordialaseid kui vastupidavust nõudvaid ülesandeid. Eelnevalt tuli otsida teavet Valga maakonna ja Puka
valla kohta. Kõik ikka ei teadnud, mitu haridusasutust on jäänud Valgamaale või mis on Valgamaa tunnuslause. Fotojahi põhimõttel koostatud
ülesanded olid lihtsamad õpilastele, kes sagedamini on märganud enda ümber toimuvat. Teekonnalt kaasa korjatud materjalist tuli kokku panna
sügisene kompositsioon. Teatevõistlus staadionil
lõpetas toreda päeva.
Õpilaste ja õpetajate hea koostöö tulemusena
toimus koos seenenäitus.

Kümme õpilast alustasid oma kooliteed õpetaja Eva Kose juhendamisel.

Aakre kooli ja Puka Keskkooli 6. klass ühisel õppekäigul Otepää looduskeskuses. Programmi läbiviija Margit Turb tutvustas Otepää loodusparki.

Aakre kooli loodusainete õpetaja Liina Laaser
kutsus meie kooli kuuendikke ühisele õppekäigule Otepää looduskeskusesse. Programmi läbiviija Margit Turb suutis õpilasi ja õpetajaid köita
mitmel alal. Tutvustades Otepää loodusparki
püsinäituse põhjal, näidates multimeediaprogrammi „Otepää 12 nägu“, läbi viies lõbusat teadmistekontrolli võistkondadele „Villaku“ kaudu
ja tutvustades bussiekskursioonil Otepää looduspargi huviväärtusi ning õpitu ja nähtu võttis
kokku õuesõppemäng. Nii me kasvame üheskoos
loodusega.
5., 6. ja 7. klassi õpilased olid õppekäigul Kabli
looduskeskuses. Programmi teema oli seekord
„Sügis linnuriigis“. Tutvusime Kabli looduskeskuse ja linnujaamaga ning matkasime Kabli looduse
õpperajal. Eestimaa linnuriik on rikkalik. Aegade
jooksul on siinmail nähtud ja kuuldud 387 erinevat liiki sulelisi. Lindude tundmaõppimine on vaevarikas, nõuab aega ja kannatust. Seepärast oleks
mõistlik lindudega tutvust teha aastaringselt.
Lindudele algab sügis varakult, sest paljud
linnud lahkuvad oma pesapaigalt sadade või
tuhandete kilomeetrite kaugusele, rännates talvitusaladele ehk talikorteritesse. Kuid miks? Programmi käigus selgitati, milliseid ettevalmistusi
linnud selleks tegema peavad, kuhu nad rändavad

ja kes need rändurid on. Ja mis saab nendest lindudest, kes jäävad paigale. Kohe hakkame joonistama postkaarte Kablis nähtu põhjal ja saadame
sealsele keskusele tänutäheks.

Algatati hange kruusakattega teede ja tänavate
profileerimiseks, profiili parandamiseks loodusliku kruusaga ja kulumiskihi taastamist purustatud
kruusaga h=7 cm alljärgnevatel teedel: Tammemäe tee
reg.nr 6080039 (taastamine sõeletega), 230 m; KuigatsiKõrepi tee, reg nr 6080030, 960 m; Teemeistri-Eiche tee,
reg.nr 6080050 903 m; Kassimäe-Rabasoo tee, reg.nr
6080008, 790 m; Ebumäe-Kibena tee reg.nr 6080066, 500
m; Pukamõisa-Pauli tee, reg.nr 6080035, kolm suuremat
lohku; Teelahkme-Kolli tee, reg.nr 6080036, kaks suuremat lohku, 400 m; Käo tänav, reg.nr 6080117, augud
täita purustatud kruusaga, teekate profileerida; Metsa
tänav, reg,nr 6080106; augud täita purustatud kruusaga,
teekate profileerida; Koidu tänav, reg.nr 6080113, 175 m;
Tööstuse tänav, reg.nr 6080122 (truubi ehitus), 290 m.
Rahaliste vahendite piiratuse tõttu tehakse valikud teede
osas, mille remondiks sõlmitakse leping (hanketeade
valla kodulehel www.puka.ee ).
Algatati hange pinnatud teede ja tänavate aukude
parandamiseks alljärgnevatel teedel: Tööstuse tänav (
120 m lõik kuni mööbli teeni); Kooli tänav; Ääre tänav;
Aakre tänavad; Oti-Komsi tee (hanketeade valla kodulehel www.puka.ee ).
Nõustuti Otepää mnt 18 maaüksusele (katastritunnus
60802:003:0621) imbväljaku rajamisega.
Nõustuti väljastama projekteerimistingimused
Põru külasse maaüksusele, katastritunnusega
60801:001:1410 madalpinge maakaabli ja komplektalajaama paigaldamise ning maaüksustele, katastritunnustega 60801:001:1345 ja 60801:001:1904, liitumiskilpide
paigaldamise projekteerimiseks.
Toimetulekutoetust otsustati maksta septembrikuus
kolmele taotlejale.

Puka sügislaat
toimub 11. oktoobril
Puka rahvamaja juures
algusega kell 8.00.
Tartu Rattamaratoni teeninduspunktis töötasid
23 tublit õpilast.
29. septembril ootab ees MIHKLILAAT ja
juba käivad ettevalmistused õpetajate päevaks.
LIIDIA SAARMANN

Olete oodatud ostma ja müüma!
PUKA KESKKOOLI
lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval,

9. oktoobril algusega kell 18.00.

Puka Lasteaias toimus spordipäev
Kuna ilmad on veel ilusad, otsustasime pidada lasteaia õuel mõnusa spordipäeva.
See toimus 19. septembril. Alusatasime kell 10 hommikul. Kõik lapsed kogunesid
õue, kus võimlesime keha soojaks. Soojendusvõimlemisest võtsid osa ka õpetajad, sest nemad olid need, kes pidid lapsi juhendama. Ja seetõttu pidi vaimi ergas
olema, et tulemusi märkida.
Soojendusvõimlemine tehtud, jagasime lapsed kolme rühma. Valmis oli seatud
3 keskust, kus tegevus toimus: sprindis, palliviskes ja kaugushüppes. Sprindis tuli

Kaheaastaste parim sprinter Katre Kadaja,
parim palliviskes Katre Kadaja,
parim kaugushüppes Katre Kadaja.
Kolmeaastaste parim sprinter Berit Uibopuu,
parim palliviskes Kevin Ivask,
parim kaugushüppes Kevin Ivask.
Nelja-aastaste parim sprinter Rainer Prii,
parim palliviskes Rainer Prii,
parim kaugushüppes Elisabet Härm.
Viieaastaste parim sprinter Elina Puiestee,
parim palliviskes Elina Puiestee,
parim kaugushüppes Elina Puiestee.
Kuueaastaste parim sprinter Kirsika Taur,
parim palliviskes Angela Tomberg,
parim kaugushüppes Kenert Nõmme.
Puka lasteaia direktor NELE BEND

Päevakord:
1.Kooli tegevuse analüüs 2013/2014 õa.
2.Kooli hoolekogu esimehe R.Prii aruanne.
3.Esindajate valimine kooli hoolekogusse.

TASUTA KASUTATUD RIIDED JA MUUD TARBED
Pukas alevikus Aianduse ja Mesinduse Seltsi
majas (Kesk 15) toimub üritus „Anna ära“.
3. oktoobril kell 13-18 (kohapeal võetakse vastu
kaupa äraandmiseks).
4. oktoobril kell 11-16.
5. oktoobril kell 11-16.
Info telefonidel 5648 5327 ja 58002473.

Puka rahvamajas
11. oktoobril
kell 21.oo

PUHKEÕHTU
TANTSUKS MÄNGIB TIIT HELLENURM
PÄÄSE
ESIMESEL TUNNIL 5€, HILJEM 7€.

joosta ümber tähise ja raja pikkuseks oli 30 m. Hoovõtuga kaugushüpe oli lastele
uus ala, olime küll varem kohapealt kaugust hüpanud, aga nüüd tuli lisaks hüppamisele ka joosta. Ka palliviskeid olime varem harjutanud. Sprint see oli ala mis
lastele kõige rohkem meeldis, kõige rohkem ergutushüüde ja naeru kostis just
sellest keskusest.
Kui kõigi kolme grupil jooks, visked ja hüpped sooritatud, algas vaba mäng, kuni
õpetajad tulemusi üle vaatasid. Paremusjärjestus paika pandud, kogunesime pidulikuks spordipäeva lõpetamiseks.
Kõik olid tublid ja said medali kaela, diplomi ja energiasüstiks šokolaadimedali.
Peale spordipäeva olid kõik lapsed rõõmsad ja magasid lõunaund väga hästi.

Puka Keskkooli jõusaal
on avatud 29. septembrist ja edaspidi

E, R kell 18.00- 19.30.
(Puka kooli õpilased 50 senti,
täiskasvanud 1 €).
Info telefonil 766 9415, Marika Uibo.
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AMETLIK INFO
Sangaste valla arengukava 2014-2020
muutmise eelnõu avalikustamine
Sangaste valla arengukava 2014-2020 muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 29. septembrist 13. oktoobrini 2014.
Eelnõuga saab tutvuda Sangaste vallamajas (Valga mnt 7, Sangaste alevik) ja valla
veebilehel www.sangaste.ee.
Ettepanekuid arengukava muutmise eelnõu
kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel
kirjalikult Sangaste Vallavalitsusele aadressil
Valga mnt 7, Sangaste alevik 67013 Valgamaa
või e-postile: sangaste@sangastevv.ee.
Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 14. oktoobril
2014 kell 15.00 Sangaste vallamajas.

Vahvad vanaemad ja
vanaisad koolis
Keeni kool tähistas vanavanemate päeva 12.
septembril, kutsudes kooli õpilaste vanaemad ja
vanaisad. Kõik, kes kohale tulid, olid agarad osa
võtma pakutud tegevustest. Istuti koos lõunalauas.
Kohviringis vesteldi koolielu erinevatest tahkudest.
Tore on Teiega kohtuda!
Aitäh kõikidele, kes võtsid aega kooli külastada.
Teie lapselapsed said uhkust tunda oma vanaemade ja vanaisade üle.
Järgmise kohtumiseni!

1.–3. oktoober ÜTLE ÕPETAJALE AITÄH!

13.–17. oktoober TULE KOOLI!

2. okt. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses maakonna õpetajatepäeva üritus.
3. okt. õpetajate päev koolis 9. klassi juhtimisel.

Selle nädala eesmärk on kaasata lastevanemaid,
vanavanemaid, kogukonna liikmeid kooliga
tutvuma ja õpilaste tegemistesse kaasa lööma.
Esmaspäeval, 13. oktoobril kell 11.00–11.45
on kõigil meie koolielust huvitatud inimestel võimalus külastada kooli.
Kolmapäeval, 15. oktoobril on lastevanematele
lahtiste uste päev, kus on võimalus tunde külastada ja laste tegevustes kaasa lüüa.

6.–10. oktoober ÕPILANE, TUNNE
TÖÖMAAILMA

Karjäärinädalal tutvustame õpilastele erinevaid
elukutseid, kaasates selleks ka lastevanemaid ja
vilistlasi. Kooliks ettevalmistusrühm ja 1.-4. kl õpilased võtavad osa Junior Achievemendi ettevõtlusnädala raames loovüritusest „Tulevikuettevõtted
meie kodukohas“. Meeskondade ülesandeks on
ehitada taaskasutatud materjalidest tulevikuettevõtted. Iga meeskond tutvustab teistele oma tööd ja
10. oktoobri õhtuks on ülevaade kooli kodulehel.
Kooliks ettevalmistusrühm ja 1.-9. kl õpilased
külastavad Sangaste valla ettevõtteid.

20.–26. oktoober ÕPILANE, LÖÖ KAASA!

Õpilaste nädalal kutsub valla noortekeskus õpilasi
kaasa lööma sügisesel koolivaheajal toimuvale.
Ootame ka vilistlaste ja lastevanemate ettepanekuid koolielu huvitavamaks tegemiseks!
Koolis toimuvast loe ekoolist või www.keeni.edu.ee.

Keeni koolis tehti sporti
Eelmise nädala lõpetasid Keeni ja Pühajärve kooli
üheksandate klasside õpilased sportliku kohtumisõhtuga. Seda ollakse juba varemgi harrastatud.
Kui eelmine kohtumine lõppes suures lumes ja
tuisus, siis seekordne kokkusaamine oli tõeliselt
suvise ilma soosik.
Kohtumise alguses toimus lihaste soojendamiseks koolidevaheline teatevõistlus. Oli tõeliselt huvitav jõukatsumine. Üldise rõõmu saatel
otsustati, et võitjaks tuli sõprus. Järgmiseks toimus
ülivõimas korvpallimatš. Osavõtjate nägudelt
paistis entusiasm ja tahe pallist võimsam olla.
Seda tunnet said meie kohtujad tunda ka jalgpalliväljakul. Staadionimurul sai näha tõelisi lööke ja
kaitset, õnneks ei juhtunud seda, et oleks pidanud

olukorda lahendama penaltitega.
Tore õhtupoolik oli! Ootame järgmist kohtumist!
Keeni kooli üheksandikud

Direktor DIANA SARAPUU

Rahvusvaheline eakate päev Valgas
Valgamaa Tervisenõukogu ja Eesti Haigekassa koos paljude heade koostööpartneritega kutsuvad Teid

Loovusring

kolmapäeval, 1. oktoobril kell 9.00 – 14.00
traditsioonilisele EAKATE TERVISESEMINARILE

Kui sulle meeldib oma kätega miskit
vahvat luua:
meisterdada, voolida jms,
siis tule
Sangaste Seltsimajja

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Valga, Kesk 1).

teisipäeval, 30. septembril kell 16.00.
Ühekoos peame nõu, kui tihti kokku saame
ja mida ühekoos ette võtame.
Mõtted aitab teoks teha Ene Kaas
Lüllemäelt.
Ring on tasuline.
On vajalik eelregisteerimine:
56822022 (Raili)

Üritus on TASUTA !
Päev on mõeldud teadmishimulistele eakatele, kes soovivad kuulata põnevaid loenguid ja mõtteid,
talletada nõuandeid, tutvuda just selleks päevaks mõeldud pakkumistega ning osa võtta huvitavate
töötubade tegemistest.
Ulvi Lind Valga Keskraamatukogust räägib põlvkondade vahelisest suhtlemisest ja raamatutest.
Naistearst Aive Kalinina räägib naiste tervisest, meestearst Margus Punab võtab teemaks meeste
tervise. Virgo Mihkelsoo avab tatra ja mee saladusi ning tutvustab oma uut raamatut. Kai Kuuspalu
Maanteeametist räägib eakatele suunatud uuest õppeprogrammist. Tegevust kätele ja jalgadele pakub
Marika Ein. Kõhtutäie eest hoolitsevad Kaitseliidu tublid naised.
Kogu päeva ootavad külalisi teatrisaalist väljas ka info- ja müügiletid, töötoad.
Soovitav on kaasa võtta sularaha, sest kohapeal on võimalik endale meelepäraseid tervisetooteid osta.
Alates kella 9.00 saab mõõta oma tervisenäitajaid 1 euro eest.

Kolesterool ja kokkuhoid
Paljud meist teavad, mis on kolesterool ja mida see meie ihu-veretorudele teeb. Kõik meist teavad, mis on kokkuhoid ja kuidas see meie endi arust
käib. Kui hoitakse kokku omaenda
kulude pealt, siis on see püha ja puhas
tegu. Kui aga keegi kusagil hoiab
kokku nii, et Sina seda ka omal nahal
tunned, siis on see justnagu pisut patunegi asi.
Kokkuhoiuga on nii, et kui sellega
äärmuslikult liiale minna, saab sellest
masohhistlik piinapink iseenda ja teistegi jaoks. Ehk siis igati mõistlikust
säästlikusest ja kokkuhoidlikusest võib
kergesti saada lihtsalt ihnsus ja pahatihti samas ka ablas krabamisahnus.
Krabatakse üldist tasuta hüve hulga
enam, kui endal vaja oleks ja ühele
mõeldud. See ei tundugi justnagu vargusena, kuid mõnes mõttes on seda
enamgi, kui vargus ise. Varas teab, et
ta varastab ja ta püüab seda varjata.
Seaduslik krabaja arvab, et krabatav
ongi tema jaoks tehtud.
Hiljuti vaatasin ühe naaberriigi
hotelli rootsi lauas teise naaberriigi
turist-krabajate elustiili näidet. Kaks
krapsakamat krabajat krabasid oma
suured hommikusöögitaldrikud väheseks lisandiks mõeldud peenemaid
salateid täis. Ikka nii, et ca 3 kilo per
kärss. Siis tulid krabajate kaaslased,
kes jäid esialgu ilma, sest köök polnud
arvestanud sellega, et kellelgi on nii

erimoodi ja mahukas maitsemeel.
Kui krabajad söömisega alustasid,
selgus neile, et supilusika jagu söömiseks mõeldud toidulisand polegi mannapuder ja ei maitse oodatult. Hiigelports delikatessi jäigi lauale aurama,
ülejäänud sööjad olid aga gurmeeelamusest ilma. Igaks juhuks ja ,,nahaljaava“ rabatud toit läks lihtsalt prügikasti, selmet kaaslaste maitsemeeli
rõõmustada.
Tüüpiline ka meil levinud moonakamentaliteedi näide. Võõrast pahma
ahma suhu palju mahub! Kas ja miks
seda vaja on, on juba ajude, mitte instinktide küsimus.
Ahmamine käibki tavaliselt jalga
ülekasvanud aplusega ja samas ka
isikliku haiglasliku ihnsusega. Kuulasin suvel Sangaste lossi üritusel ühe
vahva vabariigi kodaniku vingvirinat
suveniirileti müüjaga. Et miks ikka
suveniirtass sama kallis on kui Itaalias jne. Et vot meie palgad on väiksed
ja elu nii kole! Ving jätkus, kui tualetikasutuse eest raha küsiti. Samas oli
tema tasku pungil täis tasuta jagatavaid pastakaid ja kompvekke ning
tema enda müügileti hiina vidinatel
oli vähemalt Itaalia hinnad.
Selgitasin, et igapäevast odavat
hiina tassi saab osta ka näiteks RIMIst
ja see siin ongi suveniir, mille müügitulu on üks osa lossi äraelamistulust.
Suveniiri ei pea, vaid võib soovi korral

osta, sest see pole esmatarbekaup.
Tualetti peab keegi koristama,
sinna paberit panema, vee ja solgi
eest maksma jne. Aga miks siis veel
on hind nagu Itaalias? No ega meie
ihueritised kaks korda lahjemad ja
juga poole peenem Itaalia omast ju
ka pole?!
Ah et miks siis tema palk nii väike
on? Eks sellises ühiskonnas, kus paljud
tahavad kõike tasuta või poolmuidu
saada, tahetakse ka neilt endilt poolmuidu töötamist saada ja selle eest
sandikopikaid äraelamiseks maksta.
Nõiaring! Aga iga nõiaring on oma
nõidade nägu. Tahame ise paremat,
peame ka ise paremaks muutuma.
Ise ihnates ja ahmates omaltpoolt
andmata ja panustamata jäämegi
nõiaringi vingudes ringlema. Et siit
välja saada, tuleb laiemalt mõelda ja
edasi minna.
Muust ka, aga teemasse jäädes. Sangaste valla õpilasveos on muudatused
seoses liinide ratsionaalsemaks korraldamisega. Mõnele on uus olukord
kindlasti ebamugavam, väga paljudele aga ka mugavam. Asja põhiolemus ehk tasuta koolivedu, jäi samaks.
Õpilaste tasuta kooliveo korraldamine
pole vallale seaduslik kohustus. Meie
oleme ise endale koostöös ja kokkuleppes kogukonnaga selle kohustuse võtnud ja peame seda otsust ka
õigeks. See ei tähenda aga, et igaüks

peaks selle teenusega temale isiklikult
maksimaalse mugavuse saama. Olulisem on ühishuvi ja parema tulemuse
nimel tuleb valmis olla ka vähemaid
mugavusohvreid tooma.
Ühiskondlik transporditeenus pole
siiski taksosõit, kus iga klient nimetab
sihtkoha ja määrab sõidustiili. Koolibuss ei saa juba ajalistel ja logistilistel põhjustel sõita lävest läveni. Siis
kuluks esimesel pealeistujal koolijõudmiseks Tallinnasse sõidu jagu
aega! Sellist kallist teenust ei suuda ka
meie muidu üsna kokkuhoidlik maksumaksja kinni maksta ning naftapuurauku meil veel ka ei ole.
Kokkuhoidlik ja säästlik lähenemine on iga majandamise alus. Kokkuhoid pole saatanast, sest see võimaldab teha muid asju, mida muidu ei
saaks.
Teisalt ei saa ka nõuda palka
Euroopa moodi, kui maksa makse ja
tahta hindu Kesk-Aafrika Vabariigi
moodi. Ihnsuseks kitsenev kokkuhoid
tekitab kolesterooliohu veresoontes
ahmatud toidu- ja ühishüvede tõttu.
Sealhulgas ka ajuveresoontes.
Elagem nii, et hindame juba ka olemasolevaid võimalusi ning hoidkem
solidaarsema käitumisega ühist pada
ümberminemast!
Sügispäikest meie kõigi palgeile!
KAIDO TAMBERG, Sangaste

Uudiseid koduhooldusteenuse valdkonnast
Sangaste vald on pakkunud koduhooldusteenust
ehk kõrvalabi oma kodus elavale inimesele (sh.
vee ja puude tuppa toomine, koristamine, poes
käimine, perearsti, apteegi jm asutuste külastamine koos hoolealusega jne) juba 8 aastat. Esialgu
abistas Mare Liivamägi 0,5 kohaga vaid Keeni
küla eakaid, kuid juba mitu aastat on tema hoole
all eakaid kogu valla ulatusest. Siinkohal ütlen talle suur tänu aastatepikkuse tubli töö eest!

Otsime uut töötajat
Käesoleval sügisel otsustas Mare Liivamägi jääda
pensionile ja seetõttu OTSIB SANGASTE VALLAVALITSUS UUT KODUHOOLDUSTÖÖTAJAT
alates 13. oktoobrist 2014 a.
Koduhooldustöötaja töö sisuks on Sangaste
valla eakatele ja täisealistele puudega isikutele
koduhooldusteenuse osutamine;
vajadusel ja võimalusel sotsiaaltransporditeenuse osutamine;
vajadusel tugiisikutöö erivajadustega isikutega;
koostöö sotsiaaltöö spetsialistiga.
Tõenäoliselt saab töö esialgu olema paindliku
koormusega (0,5 kohta), kuid see laieneb koormuse kasvades ajapikku täiskohaga tööks.
Nõutav on B-kategooria juhiloa olemasolu ja
sõidukogemus. Hea koduhooldustöötaja peab
olema aus, korrektne, sõbralik, abivalmis, kannatlik ja hea suhtlemisoskusega.
Kasuks tuleb hooldustöötaja kutseharidus või
varasem kokkupuude hooldustööga (hooldekodus või omastehooldajana) või töökogemus sotsiaalhoolekande valdkonnas. Erialahariduse puudumisel peab kandidaat olema valmis võimalikult
kiiresti osalema erialakursustel ja/või alustama
kutseõppega.
Omalt poolt pakume ametiautot (elektriauto)
ning töökõnedeks eraldi telefoninumbrit.
Kandidaadil tuleb esitada hiljemalt 6. oktoobriks (kaasa arvatud) avaldus ja CV ning haridust ja/või koolitusi tõendavate dokumentide
koopiad aadressil Sangaste Vallavalitsus Valga
mnt 7 Sangaste alevik Sangaste vald 67013 või
sangaste@sangastevv.ee.
Lisainfo telefonidel 52 47 930 (Pille Sikk) või 51
82 016 (Kaido Tamberg).

Koduhooldusteenuse hind
Teine suurem uudis on see, et alates 1. novembrist 2014 muutub siiani tasuta osutatud KODUHOOLDUSTEENUS TASULISEKS. Teenuse hind
isikule on 2 eurot tunnis (1 h = 60 minutit). Tegemist on natuke vähem kui 50% koduhooldusteenuse tegelikust kulust, teise poole teenuse
kulust maksab Sangaste vald oma eelarvest.
Teenuse hinda arvestatakse 15 minuti kaupa, 15
minutit = 0,5 eurot. Hind ei sõltu tegevusest, nii
poodi sõidutamine kui koristamine maksab sama
palju, oluline on tegevusele kuluv aeg. Arvestust
peetakse vastaval blanketil, millele annab oma
allkirja ka klient. Kõikide klientidega sõlmitakse
leping, senine leping (tegevuste loetelu) jääb kehtima uue lepingu lisana.

Võimalus koduhooldusteenusega liituda
Käesoleval hetkel ON koduhooldustöötajal “VABU
KOHTI” teenuse osutamiseks. Kui mõni inimene
soovib teenusega liituda, siis on see võimalik.
Oma soovist tuleb teatada kirja teel Sangaste
Vallavalitsusele aadressil Valga mnt 7 Sangaste
alevik Sangaste vald või helistada sotsiaaltöötajale (52 47 930). Sooviavaldusele järgneb sotsiaaltöötaja kodukülastus ja asjaolude arutelu.
Sotsiaaltöö spetsialist PILLE SIKK

Kutse eakatele!
SVPÜ „Härmalõng“ alustab
uut sügishooaega
neljapäeval, 9. oktoobril kell 12.00
Sangaste Seltsimajas.
Rahvusvahelisele eakate päevale
pühendatud üritusele tuleb külla
ansambel „LÕBUSAD LESED“ Nõunist.
Istume ühiselt kaetud kohvilauas, meenutame kaunist suve ja teeme
plaane edaspidiseks.
Pääse 2 eurot.
Tule Sinagi ja naudime koos
kuldset sügist!

26. september 2014

KUULUTUSED
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Keis Gupp OÜ. Kaeve- ja mullatööd
ekskavaatoriga, materjali, jäätmete
jne. transport kraana-multilift autoga. +372 5136361
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399
Ostan vanu märke ja raamatuid.
5893 8528, Madis
Signalisatsiooni paigaldus, tel.
5135148
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107
Müüa kuivi küttepuid 30.- EURi/rm.
Tel. 5885 5890

Täname südamest sugulasi,
sõpru, endisi töökaaslasi, tuttavaid,
kes meie kalli ema ja vanaema

Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa küttepuu klotse.
Tel. 5117109
Võru kalapoe kauplusauto jälle igal
neljapäeval Otepää turul kell 13.0013.40. Kala info ja tellimine tel. 5297
033.
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tel: 52 91 256
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KUULUTUSED

Nuustaku Ühisturg

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.

annab teada

Kes soovivad turustada aiasaadusi,
palume tulla
Techne tanklasse!

Erinevad
pinnasetööd.

Tankla avatud
kella 7.00-21.00
igal päeval.

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

Kaevetööd 1,7-tonnise ekskavaatoriga. Tel. 5076791
Müüa korras sõiduauto Škoda Felicia universaal (1999. a). Hind kokkuleppel. Info 5593 9811.
Üürile anda või müüa 2-toaline
keskküttega korter Otepääl. Telef:
5341 3476
Metsakorraldamine, hindamine,
nõustamine alates 1993. a. 5165071,
aarne.suu@metsakorraldus.ee.

HEITI-HELDUR KASEPUU

Peolauad ja sündmuste
korraldamine
kuni 50-le inimesele
hotellis Murakas.
Info mob. 5853 1779
mirell@murakas.ee või
info@murakas.ee.
www.murakas.ee

MAIMU UNT

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

OMANIKU JÄRELVALVE
Otepää AMSi mahlapunkt
töötab Otepää AMSi
majas J.Hurda 5.
Registreerimine tel.7655 765

EhitusEST OÜ

ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

506 7848
ehitusest@gmail.com

EHA TALVIK

21.10.1930 - 17.09.2014

25.06.1936 - 16.09.2014

22.09.1928 - 16.09.2014

Avaldame kaastunnet
Maie Heiterile

Südamlik kaastunne Alarile perega
kalli ema

Mälestame sõbralikku ja
kohusetundlikku apteegi töötajat

EMA

MAIMU UNT`i

surma puhul.

kaotuse puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

Varmo

Endised töökaaslased
Otepää apteegi päevilt.

MAIMU UNTi
viimsel teekonnal saatsid,
kalmu rohkete pärgade ja lilledega
kaunistasid.
Eriline tänu Otepää Palverändur
kogudusele ning Merlele!
Lapsed ja lapselapsed peredega.

Hooldekodu ja Tervisekeskuse
kollektiiv

MAIMU UNTI

Siiras kaastunne Alar Unt`ile
perega kalli ema ja vanaema

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kersti
Tammele ja tema lähedastele kalli
ema, vanaema

Aivo perega

MAIMU UNT

MAIMU UNT

kaotuse puhul.
Helgi ja Merle peredega

AITA KALDE
1939 - 2014

Mälestame toredat naabrimeest
ja avaldame sügavat kaastunnet
Heldile ja Reinule perega

Rõõmsameelset ja alati
külalislahket kaasteelist jäävad
meenutama Otepää Keskkooli
1959. aasta lõpetajad

HEITI-HELDUR KASEPUU

EHA TALVIK

Kallist

Mälestame rõõmsameelset
majanaabrit.

HEITI HELDUR KASEPUUD

kaotuse puhul.
Ago perega ja Helju

Südamlik kaastunne Jutale isa

HEITI-HELDUR KASEPUU
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist

Südamlik kaastunne Alar Unt´ile
kalli

EMA
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Kersti perele ja
tema lähedastele Mariannele,
Liivile, Alarile ja Üllarile peredega
kalli

EMA
kaotuse puhul.

Jaan ja Raido peredega.

Urve

Südamlik kaastunne
Rein Kasepuule ja tema lähedastele
kalli isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Kerstile,
Alarile, Mariannele, Liiviale ja
Üllarile peredega kalli ema

Meie siiras kaastunne Liiviale,
Kerstile, Alarile ja nende
lähedastele kalli

HEITI-HELDUR KASEPUU

MAIMU UNT’i

kaotuse puhul.

siit lahkumise puhul.

Aivo ja Merle

Otepää Palveränduri kogudus

Mälestame ja avaldame siirast
kaastunnet lähedastele kalli

MAIMU UNT`i
kaotuse puhul.
Munamäe 14 majaelanikud

K/Ü Hariduse 1

mälestavad ja avaldavad
siirast kaastunnet omastele
Triin ja Merle peredega ning
Janek ja Monica.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kerstile,
Alarile, õdedele, vennale ja nende
peredele kalli ema

Ene, Lea ja Maiken
Otepää Turismiinfokeskusest.

MAIMU UNT`i

MAIMU UNDI

surma puhul.
Leida perega
Mälestus jääb.

EHA TALVIKUT
mälestab Jaan.

Kallis Tiiu!
Oleme leinas Sinuga

Mälestame head sõpra

ISA

HEITI-HELDUR KASEPUUD

kaotuse puhul.
Kaastunne lähedastele.

ja avaldame südamlikku kaastunnet
omastele.

Klassikaaslased ja klassijuhataja
Pühajärve kooli päevilt

Ilmar, Evald, Eha, Rein

Avaldame kaastunnet lastele peredega ema, ämma ja vanaema

Avaldame sügavat kaastunnet
Kersti Tammele kalli

MAIMU UNT`i

EMA

surma puhul.
Õie, Vaike ja Marge perega.

kaotuse puhul.

Avaldame
kaastunnet Kerstile,Mariannele
ja nende lähedastele ema

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

MAIMU UNDI
kaotuse puhul.
Inge, Katrin ja Heli

Soe sügistuul võttis tal käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda.

Lahkunud on meie kallis

EHA TALVIK

22.09.1928 - 16.09.2014
Leinavad: õde, õemees
ja õetütar perega.

HEITI KASEPUU
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Avaldame südamlikku kaastunnet
Heldiale abikaasa, Reinule, Tiiule,
Jutale ja Hellele peredega isa,
vanaisa ja äia kaotuse puhul.
Margus, Jana, Vilma, Eha, Volli.

Sinu kodu nüüd seal,
kus on Linnutee see helendav rada kui
sädelev kee...

Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunnet omastele

Vaikus ja rahu on Sinuga,
kaunid mälestused ja tööaastad
meiega...

MAIMU UNT

25.VI.1936 - 16.IX.2014

Sulle kaaslaseks vihmade sadu, kus
piiskadel pisara hääl.....

Endine naabritädi

MAIMU UNT

Austame ja mälestame endist
kauaaegset Otepää sidejaoskonna
postitöötajat. Kaastunne omastele.

Sind mälestavad Heili ja Tarmo
peredega.

Otepää Posti pere

Südamlik kaastunne Kerstile
lähedastega.

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

Siiras kaastunne Kerstile perega
kalli ema, vanaema ja ämma

Jeesus ütleb: „Mina olen
ülestõusmine ja elu,
kes minusse usub, see elab,
ehk ta küll sureb!“ Joh 11:25

Kallist usukaaslast

MAIMU UNTI

MAIMU UNTI

kaotuse puhul.

mälestavad Leili ja Laine,
Helle-Mai, Alli.

Marika perega

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

Siiras kaastunne Reinule perega
kalli isa, vanaisa ja äia

Ema on looja, andes elule alguse.
Mõte temast ka siis annab sooja,
kui aeg viib ta silmist valguse...

Kersti, tunneme südamest kaasa
sinu perele ja sinu lähedastele kalli

HEITI-HELDUR KASEPUU

EMA

kaotuse puhul

traagilise kaotuse puhul

kaotuse puhul.

Tamara ja Kalju

Peeter perega

Vello, Urmas, Kristi, Kristina,
Harald, Elle ja Maila.

HEITI HELDUR KASEPUU

Meil aiaäärne tänavas,
kui armas oli see...

MAIMU UNT

25.06.1936 - 16.09. 2014
Sügav kaastunne õde Maiele
perega.
Klassikaaslased ja
klassijuhataja Liivia Suu

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

Avaldame kaastunnet Kerstile ema

MAIMU UNT`i
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää
vallavalitsusest.

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame rea.

MAIMU UNT
Sügav kaastunne Kerstile perega
kalli ema, vanaema ja ämma
kaotuse puhul.
Naiskodukaitse Valga ringkond

Kustus elu,
vaikis mure, rõõm...

MAIMU UNT

Lahkus igavikuteele armas õde

Mälestame kauaaegset head
töökaaslast, siiras kaastunne
lastele peredega.

25.06.1936 - 19.09.2014

MAIMU UNT

Endla, Urve, Tõnu, Mall, Silvi, Liia,
Merike, Reet, Ilme, Heltona, Marje,
Evi, Helle, Mati.

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Siiras kaastunne Kerstile perega ja
kõigile teistele omastele kalli

MAIMU UNT`i

Südamlik kaastunne laste Kersti,
Marianne, Alari, Üllari ja Liivi
peredele.
Õde Maie perega ja Laine.

Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule...

Kauaaegset armast tuttavat

MAIMU UNTI

kaotuse puhul.

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet lastele peredega

Silvia, Kersti ja Aivar

Heli, Helmuth, Rainar ja Margus.

Soe sügistuul võttis Sul käest
viis sinna kust tagasi ei tulda.
Su jaoks on lõppenud kõik kannatused, vaevad,
kõik rõõmud, õnnehetked maha jäid.
On piiritu Su kalmu kohal taevas,
seal kohtumise lootus meil on vaid.
Emake, Su hellust, helget elutuld, valu südames
ei suuda matta muld.

Kullakallist ema ja vanaema

MAIMU UNTi

mälestavad sügavas leinas lapsed
ja lapselapsed peredega.

MITMESUGUST
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Pikisilmi lumist talve ja mäesuusatamist oodates
Täna rõõmustame kirevate sügislehtede üle, kuid kolme kuu pärast on Otepää
jälle pealinnaks – talvepealinnaks – kuulutatud. Kui Tehvandil asuvad biatlonimaja, kunstlumest murdmaasuusarajad
ning hüppemägi, siis Otepää mäesuusatajad tegelevad oma spordialaga peamiselt
Väiksel Munamäel. 1990. aastal sai Peeter
Siimu eestvedamisel alguse mäesuusaklubi Väike-Munamägi. Praeguseks on selles
klubis lausa 44 noort sportlast, nendest
enamik Otepää valla elanikud.
Meie talvised treeningud toimuvad
peamiselt klubi kodumäel Väiksel Munamäel, vahelduseks ka Kuutsemäe nõlvadel.
Möödunud talvel avati Väiksel Munamäel
lisaks kahele esinõlvale ka mäe põhjapoolsem sportnõlv, mis oli juba aastaid suletud
ja suusahulle ahvatlenud. Lisaks treeningutele Lõuna-Eesti kuppelmaastikul toimuvad edasijõudnutele ka välislaagrid.
Peale suviste treeningute, puhkuse ja
ujumiste said mäesuusatajad ka lumel
suusatada. Augustis toimus pea nädalane laager Leedus mäesuusahallis Snow
Arena. Tingimused olid seal üsnagi võrdväärsed kodustele talvistele tingimustele,
nõlv Leedus isegi ehk natuke pikem.

Koos kooli algusega on Otepää mäesuusatajatel alanud regulaarsed treeningud.
Trennid toimuvad sügisel peamiselt õues,
korra nädalas ka Otepää spordihoone
saalis. Parima võimaliku suusatunnetuse
kättesaamiseks on treeningvahenditeks
võetud rulluisud, millega saab hästi imiteerida talviseid vajalikke liigutusi. Nende treeningutega valmistume hooaja teiseks ettevalmistuslaagriks oktoobris, mil sõidame
liustikulaagrisse Austria Alpidesse Hintertuxi. Sõit on pikk, kuid tasub ennast ära.
Nädal aega saame harjutada õige pikkusega suusanõlvadel. Treeningkavasse saab
võtta ka kiirema ala, suurslaalomi, mille
harjutamiseks tingimused kodus kesised.
Juba mitu hooaega on kuni 12aastastele
lastele korraldatud Eesti noorte alpituuri,
mille neli etappi peetakse Eesti erinevatel küngastel: Kiviõli Tuhamäel, Nõmme
lumepargis, Viljandis ja Väiksel Munamäel. Võistlust on sponsorlusega toetanud
Napal ja Alexela. Enamik meie klubi suusatajaid näitas selles sarjas oma head taset.
Eelmisel hooajal olid meie klubist parimad
Hans-Markus Danilas, Karl-Martin Raid ja
ka Brianna Mõttus. Suurematele mõeldud
võistlustel on tublilt esinenud Carmen

Piho, Meriliis Kukk ja Kert Riitsalu.
Mäesuusatamine arendab inimese füüsilist võimekust. Õigete treeningutega
paraneb silmnähtavalt koordinatsioon ja
tasakaal, seda eriti laste kasvueas. Piisavalt
õues olles ja aktiivselt liikudes hoiame me
ennast tervena, immuunsussüsteemi tugevana. Regulaarne aktiivne liikumine soodustab ka laste õppimisvõimekust ja edu
koolis. Samuti suureneb laste endi tahe
areneda, olla tublim. Tänu laagritele ja
võistlustele nii Eestis kui ka piiri taga suureneb kindlasti kõigi silmaring.
Mäesuusaklubi Väike-Munamägi ootab
oma treeninggruppi uusi huvilisi. Klubisse
võetakse vastu nii koolilapsi kui ka lasteaiaealisi. Tarvis on vaid soovi, huvi ja vanematepoolset aktiivsust. Omalt poolt pakub
klubi head seltskonda ja lapse individuaalsusega arvestavaid mitmekülgseid treeninguid. Väiksematele lastele on klubil võimalik ka varustust laenata. Kui lapsel või
vanemal on mäesuusatamise vastu huvi,
siis täiendavat infot võib küsida treenerilt
e-kirjaga aadressilt: Peeter.siim@gmail.
com või telefoni teel +3725134877.
GREETE PODERAT

Treeni ennast julgeks ning
enesekindlaks läbi

KARATE-DO SHOTOKAI

Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

Otepää suusaklubi Karupesa Team
avab uue noorte treeninggrupi.
Ootame kõiki 5-9aastaseid
suusatamishuvilisi noori treeningutele.
Treeningud toimuvad 2-3 korda nädalas.
Lisainfo tel: 5125893
e-post: tanel@ojaste.ee,
www.karupesateam.ee.
UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT
Septembri kuu jooksul E ja K 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald

28. septembril kell 12-15.00

Joogapäev Pühajärvel

Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

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

www.ekds.ee

...mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht...

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

Osalemistasu 10 eurot.

Joogatunnid
Teisipäeval

õhtujooga
Pühajärve
Puhkekodu saalis
18.30

Neljapäeval
õhtujooga
Kappermäe
seltsimajas
18.30

Laupäeval

hommikujooga
Pühajärve
Puhkekodu saalis
8.30

Ettetellimisel eratunnid ja grupitreeningud igale vanusele.

I koht 25, II koht 20, III koht 15 eurot.
Oodatud on fotod teemadel: koduvaated, aiad,
koduloomad.

NUNNUKONKURSS-NÄITUS
toimub Techne tanklas 28. septembril.
Näitus avatud kuni 5. oktoobrini.
Oodatud on taimed ja taimeseaded.

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

Info: Marika Kapp, 5561 3320

Otepää loodusõhtu väliseminar
Teisipäeval, 30. septembril toimub Otepää loodusõhtu väliseminar Taheva ja Mõniste piirkonnas. Tutvume piiriäärsete kaitsealade ja nende loodusväärtustega. Käime külas
ettevõtjatel, kes on oma panuse andnud looduse hoiuks
ning tutvume aladega, kuhu planeeritakse lubjakivikarjääre
ja arutleme nende võimaliku mõju üle keskkonnale.
Selga ilmale vastavad riided, kaasa söök ja jook. Väljumine Otepää looduskeskuse (Kolga tee 28) eest kell 10.00.
Tagasi Otepääle jõuame umbes kell 17.00.
TASUTA! Kohtade arv piiratud! Registreerimine ja
lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse
spetsialist, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Väliseminari korraldab Keskkonnaamet. Toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Otepää Pühajärve Haridusselts
ja õpetaja Ene Kelder kutsuvad huvilisi

INGLISE KEELE KURSUSELE!
Ootame kõiki, nii algajaid kui edasijõudnuid.
Tunnid toimuvad 13. oktoobrist 22. detsembrini esmaspäeva õhtuti
Pühajärve Põhikoolis.
Registreerimiseks palun tulge esmaspäeval, 6. oktoobril kell 18.00
Pühajärve Põhikooli!
Rohkem infot: Ene Kelder, tel: +372 522 8000,
e-post: margit@ringles.ee.
Pühajärve Haridusselts

Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert
1. oktoobril
12.00 – 12.25 esinevad Otepää Gümnaasiumis
G.Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased

