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Taasiseseisvumispäeval toimus
Otepääl näidislahing

T

raditsiooniline Taasiseseisvumispäeva perepäev algas
Otepää kirikus klassikalise muusika kontserdiga, kus esinesid
Prantsuse viiuldaja Alexis Roussine ja
klaverikunstnik Diana Liiv.
Pärast kontserti sai Otepää kiriku
juures vaadata relvanäitust (pildil), oma
tegevust tutvustasid Eesti Õdede Liit,
Otepää kiirabi ja erinevad jõustruktuurid: politsei, päästeamet, Kaitseressursside amet, naiskodukaitse ja kaitseliit.
Näha sai ka Kuperjanovi tagalapataljoni tehnikat, väljas oli Kaitseliidu
Tartu malev BTR soomukiga. Õdede
Liit õpetas tegutsemist äkksurma
korral, anti nõu, kuidas toimida kõige
paremal viisil kodus juhtuvate traumadega: haavad, põletushaavad, kukkumised. Tutvustati esmaabivahendeid,
mis peaksid olema igas majapidamises,
soovijad said mõõta veresuhkru taset.
Perepäevalistele pakkus sõdurisuppi
Otepää Naiskodukaitse. Näidislahingus
demonstreeriti varitsusse sattumise
korral tegutsemist ja eemaldumist,
lahingus osalesid jalaväe BTR soomuk
ja Valgamaa ning Tartu kaitseliitlased.
Perepäeva avas Otepää vallavanem
Kalev Laul, päeva juhtis EELK Otepää

Monika Otrokova

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Taas kooli!
Ilus suvi hakkab otsa saama ning taas algab kooliaeg. Ühtemoodi lähevad kooli nii
need, kes astuvad esimest korda üle koolimaja läve, kui ka need, kelle jaoks esimene
september tähendab abituuriumi algust.
Usun, et õpilaste jaoks on 1. september
huvitav ja ootusärev päev, kuna algab uus
kooliaasta ning taas saab kokku koolikaaslastega, keda pole terve suvi näinud.
Esimesse klassi astujatel on see täiesti uue elu algus, abituuriumi jaoks algab
tõsise töö aeg, kus tehakse valikuid, valmistutakse lõpueksamiteks ning pannakse
paika uusi sihte.

Maarja koguduse õpetaja ja kaitseliitlane Marko Tiirmaa.
Perepäeva korraldajad ja kaasaaitajad: kaitseliit, naiskodukaitse, politsei, päästeamet, Otepää vallavalitsus,

Otepää Kultuurikeskus, EELK Otepää
Maarja kogudus, Eesti Õdede Liit,
Kaitseressursside Amet ja Kuperjanovi
tagalapataljon.

Otepää vallavalitsus tänab kõiki
perepäeva korraldajaid ja kaasaaitajaid!
Monika Otrokova

Otepää vallas alustab esmakordselt kooliteed 52 last
Otepää vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100 euro suuruse nn „ranitsatoetusega“.
Ranitsatoetust makstakse Otepää
valla elanikuna registreeritud ja 2015.
aasta septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele
lastele. Mujal valdades kooli minevatele Otepää valla kodanikele toetust ei
maksta.
Avaldused koguvad kokku klassijuhatajad, kes edastavad need vallavalitsusele.
Otepää Gümnaasiumis avatakse
kaks esimest klassi, kus kokku õpib
42 last. Otepää Gümnaasiumis kokku
õpib hetkeseisuga 23 klassikomplektis
402 õpilast, 10. klassis õpib 30 õpilast.
Pühajärve Põhikoolis alustab 1.
klassis kooliteed 10 last ja kokku õpib
koolis tänase päeva seisuga 91 õpilast.
Otepää vallas on ka üks erakool –
Audentese Spordikooli Otepää filiaal,
kus õpib 50 õpilast.
Otepää Muusikakoolis õpib 97 last,
neist esimeses klassis 11 õpilast.
Uuel õppeaastal alustavad uue
hooga ka lasteaiad. Otepää Lasteaias
käib 167 last, Pühajärve Põhikooli lasteaias 32 last.

Ilmub 2 korda KUUS!

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal
31. august kell 15.00.

Otepää lasteaed
Pähklikese maja
1. septembril kell 10.00,
Võrukaela maja
1. septembril kell 9.00.

Avaaktused Otepää haridusasutustes
Otepää Gümnaasium
1. september kell 9.00.

Pühajärve põhikool ja lasteaed
1. september kell 10.00.

Otepää Muusikakool
1.- 7. klassi ja lisa-aastate õpilastelele
1. septembril kell 12.30,
muusikalise eelkooli avaaktus
3. septembril kell 18.00 muusikakooli saalis.

Otepää vallas pööratakse suurt tähelepanu
lastele – meil on lasteaed, põhikool, gümnaasium, erakool ja muusikakool, avatud
noortekeskus ning palju võimalusi tegeleda huviharidusega ja spordiga. Arvestades
valla suurust, ei olegi seda vähe.
Meie õpetajad ja õpilased on silma paistnud erinevatel olümpiaadidel ja konkurssidel, siit on alguse saanud nii mõnedki
vahvad ideed, mis on ka üle Eesti levinud.
See kõik teeb rõõmu ja lubab lootusrikkalt
tulevikku vaadata.
Selleks, et esimesest septembrist jääksid
vahvad mälestused, ootame kõiki Otepää
valla lasteaialapsi, koolide õpilasi ning
õpetajaid ja lapsevanemaid ühisele pannkoogipäevale vallavalitsuse ette 1. septembril kell 10.30.
Soovin kõigile koolijütsidele ilusat kooliaasta algust ning oskust oma aega targasti kasutada. Kooliaeg on ju just see aeg, mil
pannakse alus kindlatele sõprussuhetele,
teadmistele ja oskustele.
Soovin õpetajatele jaksu ja jõudu algaval
kooliaastal ning lastevanematele kannatlikust ja mõistmist.
Ilusat ja turvalist kooliaasta algust!
Otepää vallavanem Kalev Laul

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogus
18.08.2015
Kehtestati Mäha külas asuva Seasoo maaüksuse

detailplaneering.
n

Otsustati koormata Otepää vallasiseses linnas

asuv Linnamäe org kinnistu isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
n

Otsustati tagastada Mare Raidi vaie.

n

Kehtestati hoolduse seadmise ja hooldaja määra-

mise kord.
n

28. august 2015

Otepää valla kodulehekülg uuenes

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Alates 7. augustist on Otepää vallal
uus kodulehekülg, mis põhineb kohaliku omavalitsuse teenuseportaali
KOVTP sisuhaldustarkvaral.
KOVTP on Eesti omavalitsustele suunatud veebihaldus. KOVTP
parandab kohalike omavalitsuse
teabe ja teenuste kättesaadavust,
kasutades selleks kaasaegseid veebilahendusi. KOVTP teenusega on liitunud tänaseks 120 omavalitsust ja 15
maavalitsust.

„Kõigi liitunud omavalitsuste kodulehed on oma ülesehituse poolest sarnased, mis teeb info
ülesleidmise kasutajale hõlpsamaks,“ selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Info paigutuse ja
infoarhitektuuri on välja töötanud
kujundusspetsialistid, tuginedes
veebilehtede kasutamise statistikale.“
Rakenduse töötas välja Siseministeerium, töö teostas Girf OÜ,

KOVTP arendamist ja kasutajatuge pakub AS Andmevara.
Seoses üleminekuga KOVTPle võib kodulehel olevas infos olla
muudatusi või vigu, mida koduleht
veel ei kajasta. Palun sellest märku
anda e-postiga: monika@otepaa.ee.
Otepää valla kodulehe aadress
jääb samaks www.otepaa.ee, vana
koduleht on nähtaval: www.otepaa-ee.sn5.zone.eu.
Monika Otrokova

toimetulekutoetuse määramiseks.
Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Karl Mõts.

n

Valiti revisjonikomisjoni aseesimeheks Peeter
Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Viljar Teder.

n

Valiti korrakaitsekomisjoni aseesimeheks Kalev

Lemmik.
Täiendati korrakaitsekomisjoni koosseisu ja

määrati liikmeks Jaana Toode.
Kehtestati täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise

kord.
Kehtestati hoolduse seadmise ja hooldaja määra-

mise kord.
n

Kehtestati Otepää valla ühisveevärgi ja -kana-

lisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027.

Otepää Vallavalitsuses

INFO TOETUSTE KOHTA
Seoses 1. septembril jõustuva uue
täiendavate sotsiaaltoetuse määramise
korraga maksab Otepää vald lasteaias
käivate laste lasteaiatoidu maksumuse,
kui peres elab kolm või enam alaealist
last. Peredel palume pöörduda Otepää
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole
ja täita avaldus toetuse saamiseks.
Lasteaiatoidu toetust makstakse
endiselt ka vähekindlustatud perede
lastele vanema avalduse alusel. Avaldust saab esitada kuni 30. septembrini.
Vajaduspõhine peretoetus

05.08.2015
n

Väljastati Ahti Kõole projekteerimistingimused

Raudsepa külas Ahtioru maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Are Selgele ehitusluba Pühajärve külas

Vajaduspõhine peretoetus on riiklik
toetus, mida maksab välja kohalik omavalitsus. Toetust makstakse peredele
kus kasvab vähemalt üks riiklike pere-

toetuste seaduse alusel lapsetoetust
saav laps, kui perekonna keskmine
kuine netosissetulek on taotluse
esitamise kuule eelnenud kolmel
kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
perekonnale määrati vajaduspõhise
peretoetuse taotlemisele eelnenud
kuu eest toimetulekutoetus.
Vastavalt 2015. aasta riigieelarve
seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2015. aastal
perekonna esimesele liikmele 329
eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 164,5 eurot kuus ning
igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2015 suurenesid vajaduspõhise peretoetuse
summad. Vajaduspõhise peretoetuse suurus ühe lapsetoetust saava
lapsega perele tõusis 45 euroni kuus
ning kahe ja enama lapsetoetust
saava lapsega perele 90 euroni kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse kalkulaatori ja lisainfot toetuse kohta
leiab lehelt http://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus.
Toetuse saamiseks palume pöörduda Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole, toetust makstakse
vanema avalduse alusel.

120627857) lammutamiseks.
Väljastati Are Selgele ehitusluba Pühajärve külas

Sepikoja maaüksusel ehitise (sepikoda, ehitisregistri
kood 120627856) lammutamiseks.
Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile ehi-

tusluba Truuta külas Mäeotsa maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n

Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile

ehitusluba Truuta külas Mäeotsa maaüksusel ehitise
(puurkaev) püstitamiseks.
n

Väljastati Anti Levandile kasutusluba Otepää val-

lasiseses linnas Tamme pst 21 maaüksusel asuva ehitise
(üksikelamu, ehitisregistri kood 120716300) kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

eurot.
n

Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusum-

mas 1152 eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kogusummas 84 eurot.

n

Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele

isikule.
n

Moodustati haridus- ja kultuurinõuniku valiku

tegemiseks vallavalitsuse komisjon järgmises koosseisus:
1.1 Kalev Laul – komisjoni esimees; 1.2 Peeter Kangur;
1.3 Merlin Müür; 1.4 Miia Pallase; 1.5 Külle Viks.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist

eelarvereale „Toetused kultuuriseltsidele ja -organisat-

Otepää Vallavalitsuse
sotsiaalosakond

käpp seinakalendri „Mustrikalender 2016“ väljaandmise kulude katmiseks.
13.08.2015
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist

eelarvereale „Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja

SÜNNID
Nora Ojaste			
Johanna Uibo			
Lisandra Leppik			
Stiina Roosilill			

63601:003:0186) kaheks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Määrati Sihva külas asuva Juusa 1 katast-

Väljastati ASile ÜHISTEENUSED pro-

jekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas
Tartu mnt 24 maaüksusel autopesula ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati OÜle Lemmik Mees projekteeri-

mistingimused Sihva külas Aida maaüksusel tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ants Jaaksonile kasutusluba

Vana-Otepää külas Järveääre maaüksusel asuva
ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120530792)
kasutuselevõtuks.
n

Määrata ühele isikule matusetoetus summas

128 eurot.
n

Määrata sünnitoetus ühele isikule summas

384 eurot.
n

Määrata ühekordne toetus ühele isikule

24.08.2015
n

Väljastati osaühingule NEISER INVEST

projekteerimistingimused Nüpli külas Tedre maa-

Otepää Vallavolikogu võttis vastu 18.
augustil 2015a. kolm sotsiaalvaldkonda
puudutavat määrust.
1.Hoolduse seadmise ja hooldaja
määramise kord. 2.Eluruumi alaliste
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramiseks.
Selles määruses lisandusid täiendavad
kaetavad kulud:
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni
0,8 eurot m² kohta kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks
võetud laenu tagasimakse - kuni 1
eurot m² kohta kuus;
3.Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord.
Sellesse määrusesse koondati varasemalt kehtinud 6 määrust. Siinkohal
toon välja olulisemad muutused:
§ 5. Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
(1) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse lapsele, kui perekonnas on
kolm või enam last.
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes
1 sätestatule võidakse kooli- ja lasteaiatoidu toetus määrata lapsele, kelle

perekonna kõigi liikmete eelmise
kolme kuu keskmine netosissetulek
pärast sotsiaalhoolekande seaduse
§ 222 alusel tehtud toimetulekutoetuse arvestamist on alla riiklikult
kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.
§ 7. Koolilõpetaja toetus
Koolilõpetaja toetus määratakse
põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale, kui tema elukohana on
rahvastikuregistris registreeritud
Otepää vald ning ta on sooritanud
lõpueksamid selleks ettenähtud ajal.
§ 11. Hoolekandeasutuses hooldamise toetus.
(1) Hoolekandeasutuses hooldamise toetus on 18-aastasele ja vanemale raske või sügava puudega isikule
või vanaduspensioniealisele isikule
ööpäevases hoolekandeasutuses
ülalpidamise kulude katmiseks
makstav igakuine toetus.
(2) Isikul on õigus saada hoolekandeasutuses hooldamise toetust järgmistel tingimustel:
1) tema elukohana on rahvastikuregistris vähemalt eelnev üks aasta
registreeritud Otepää vald;

n

2) tal on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus
igapäevaeluks vajalike tegevuste
elluviimisel, tema iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning tema
toimetulekut ei ole võimalik tagada
teiste sotsiaalteenuste või muu abi
osutamisega;
3) tema ja perekonnaseaduse §
96 alusel ülalpidamiskohustusega
isikute majanduslik olukord (sissetulekud, kinnisvara, sõidukid, pangahoiused, väärtpaberid jm vara) ei
võimalda hoolekandeasutuses ülalpidamise kulude katmist.
(3) Hoolekandeasutuses hooldamise toetus määratakse eelarveaastaks, kuid mitte kauemaks kui isiku
hoolekandeasutuses viibimise ajaks.
Siinkohal on ära toodud olulisemad muudatused määrustes. Täies
ulatuses on võimalik määrustega
tutvuda Otepää valla kodulehel
www.otepaa.ee ja Riigi Teatajas
alates 1. septembrist 2015.

sioonidele“ 400 eurot mittetulundusühingule Karu-

n

Peeti võimalikuks jagada Vidrike külas

üksusel tiigi ehitusprojekti koostamiseks.

Väljastati Are Selgele ehitusluba Pühajärve külas

Sepikoja maaüksusel ehitise (laut, ehitisregistri kood

n

n

asuv Vesitamme katastriüksus (katastritunnus

summas 32 eurot.

120627855) lammutamiseks.

n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas Kalda tn

8 asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega.

Juusa.

Sepikoja maaüksusel ehitise (elamu, ehitisregistri kood
n

17.08.2015
n

n

n

n

nustamiseks seltsi 25. aastapäeva puhul.

riüksuse (63601:002:2970) uueks lähiaadressiks

Kangur.

n

seltsidele“ 250 eurot OTEPÄÄ NAISSELTSI tun-

n

n

n

AMETLIK INFO

17. juulil
26. juulil
30. juulil
30. juulil

PLANEERINGUD

Arengukava sotsiaalvaldkonna ümarlaud

Sihva külas asuva Veski-Ruusa maaüksuse
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
Detailplaneeringu eesmärk on jätkata puhkemajanduse arendamist olemasoleva Veski-Ruusa puhkeala kõrvale. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Veski-Ruusa vkt 8
maaüksuse (katastritunnus 63601:002:3196) jagamiseks kuueks elamukrundiks ja nelja uue
hoonestusala määramiseks.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus ning kehtestaja Otepää
Vallavolikogu.
Eskiisi avalik arutelu toimub 7. septembril 2015 kell 17.30 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus).

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

Otepää valla sotsiaalvaldkonna
ümarlaud toimub
8. septembril kell 17.00.
Otepää vallavalitsuse nõukojas.
Oodatud on kõik ühendused ja
inimesed, kes soovivad panustada
Otepää vallas sotsiaalvaldkonna
arengusse ja mitmekesistamisse.
Otepää Vallavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

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.

Väljastati OÜle ÖKOPESA projekteerimis-

tingimused Otepää külas Kännukuke maaüksusel
autopesula ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati OÜle Põhjatamm projekteerimis-

tingimused Vana-Otepää külas Liivaku maaüksusel sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati

sünnitoetus

üheksale

isikule

kogusummas 1920 eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kahele isikule

kogusummas 40 eurot.

Koolibussiliinidest
1. septembril 2015 alustab koolibussiring
oma sõitu tund aega hiljem tavapärasest
graafikust. Tagasi sõidab koolibuss oma teed
kell 11.30 Otepää Gümnaasiumi juurest vaba
graafiku alusel.
Alates 2. septembrist sõidavad õpilasliinid
eelmise kooliaasta graafiku alusel kuni 11.
septembrini. Eelmise aasta graafikut saab
vaadata valla kodulehelt rubriigist „Üldinfo“-> „Transport ja teed“. Alates 14. septembrist hakkavad kehtima uued graafikud. Uus
bussiliinide graafik avaldatakse järgmises
(11. septembri) Otepää Teatajas.
Avaldused koolibussiliinide kohta palume
esitada klassijuhatajate kätte. Palume avaldusel märkida peatus, kus peatust soovitakse
ning kool, kus laps õpib.

Otepää valla arengukava
on avalikul väljapanekul
Otepää valla arengukava 2015-2023
avalik väljapanek toimub
24.08.-07.09.2015.
Ettepanekuid saab esitada kuni 7.
septembrini
e-posti teel: vald@otepaa.ee.
Valla arengukava on kättesaadaval
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee
ja Otepää valla raamatukogudes.
Täiendav info: Aado Altmets
Aado.Altmets@otepaa.ee, tel. 766 4807.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. septembril.

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

O T E P Ä Ä

28. august 2015

Otepää Naisselts tähistas 25. tegutsemise aastapäeva
Otepää Naisseltsil täitus 20. augustil 25. tegevusaasta, mida väärikalt tähistati. Tegelikult ulatub Otepää
Naisseltsi ajalugu veelgi kaugemale minevikku.
Aastal 1931 hoogustus Eestis laiaulatuslik naisliikumine, kõikjal loodi naisseltse. Ka Otepääl asutati
1931. aastal naisselts. Üks asutajaliikmetest ning
aktiivsematest kaasalööjatest oli tuntud luuletaja ja
ühiskonnategelase Gustav Wulff-Õie abikaasa Olga
Wulff. Seltsil oli oma põhikiri ja juriidiline staatus.
Korraldati keelte-, käsitöö ja majapidamise kursusi.
Asutati emade ja laste nõuandepunkt, kus Otepää ja
ümbruse emadele ja lastele tasuta arstiabi ning nõu
anti. Talvekuudel korraldati igal nädalal oma majas
kohviõhtuid. Selts tegutses 1940. aastani.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajal otsustasid
Otepää aktiivsemad naised taasluua oma organisatsiooni – Otepää Naisseltsi. Riita Aaderi eestvedamisel käidi Tartus arhiivimaterjalidega tutvumas,
et uurida, mida naisselts Eestimaal endistel aegadel
üldse kujutas ja millega tegeles. Taasloodud Otepää
Naisseltsi esimene üldkoosolek toimus 20. augustil
1990. Juhatuse esinaiseks valiti Riita Aader. Liikmete arv kasvas kiiresti ja peagi oli neid sadakond. Kohe
käivitusid mitmed ringid: toiduvalmistamine, õmblus,
lilleseade, keeleõpingud, ravimtaimed, võimlemine, käsitöö. Ringid töötasid aastaid, praeguseks on
nende tegevus lõppenud.
Algusaastail alustati ka välissuhete arendamist.
Kõige pikemaajalisem koostöö on Soome naisseltsiga „Martat“. On vastastikku külas käidud, korraldatud õppepäevi, näitusmüüke. Soome naised on
andnud laiapõhjalist abi Kuigatsi abikooli kasvandikele. Lühiajalisemad sidemed on olnud Saksa,
Rootsi ja Norra naistega. Otepää Naisselts kuulub ka
Ülemaailmsesse Maanaiste Organisatsiooni.
Naisseltsi tegevust juhtis 21 aastat Riita Aader,

kelle ettevõtmisel toimus palju suurepäraseid ettevõtmisi. Riita Aader on pälvinud oma tegevusega k
laiema üldsuse tunnustuse. 2013. aastal andis ta oma
ameti üle Ene Raudsepale.
Kui sirvida vanu protokolle, siis võib öelda, et 25
aasta jooksul on naisselts teinud palju tänuväärset
tööd. Meie põhiline eesmärk on olnud heategevus ja
enesearendus. Üks oluline ja pikaajaline etapp naisseltsi ajaloos oli koostöö Kuigatsi abikooliga. Alustati 1990. aastal. Pakkusime neile materiaalselt tuge
- koos Soome Martadega viisime lastele jalanõusid,
riideid ja muud tarvilikku. Pidasime lapsi meeles
jõulude ajal, kooli lõpetamisel ja muudel tähtpäevadel. Osal seltsi liikmetest tekkisid lastega ka tihedamad sidemed. Riita Aaderi eestvedamisel koguti
lastele pärast kooli lõpetamist iseseisva elu alustamiseks voodipesu, nõusid ja mõningaid mööbliesemeid. Hiljem on kooli lõpetanuid aidatud praktika ja
töökoha leidmisel, õpetatud toimetulekut, korraldatud laagreid. Praeguseks on lapsed suureks kasvanud
ja igaüks oma teed läinud.
Oleme propageerinud elukestvat õpet. Selleks on
korraldatud õppe- ja teabepäevi. Oleme õppinud viltimist, keraamikat, maalimist portselanile jms.
Oleme Tartu Maanaiste Liidu ja Eesti Naisliidu
liikmed ja osaleme nende üritustel. Võõrustame ise
teisi naisseltse ja käime neil omakorda külas. Igal
aastal on meie naisseltsi esindajad osalenud Balti
riikide rahvusvahelisel konverentsil.
Kuna meie kodu on Otepää, siis anname ka oma
jõukohase panuse, et elu Otepääl oleks huvitavam
ja sisukam. Algatasime emadepäeva ja isadepäeva
piduliku tähistamise vallas, tegutseme talveturul, korraldame Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite
päeva. Jõulude ajal peame meeles Otepää hooldekodu elanikke.

Muidugi nagu elus ikka jätkub ka murekohti. Põhiline mure on selles, et praegu pole meil õiget ruumi,
kus koos käia, üritusi korraldada ja kuhu kõik huvilised ära mahuksid. Meil on küll oma väike majake,
kuid maja seisab praegu remondi ootel. Oma ruume
on meil lubanud kasutada Otepää Kultuurikeskus ja
Aiandus-Mesindusselts, mille eest neile suur tänu.
Juhatuse nimel tänan kõiki meie suurepäraseid
naisi – meie Naisseltsi liikmeid. Tänu teile püsib ka
meie organisatsioon. Praegu on Naisseltsis liikmeid
30. Neist 8 on liikmed naisseltsi loomisest peale.
Tänan teid usalduse eest ja anname oma parima, et
meie naisseltsi elu ikka edeneks.
Otepää Naisselts tänab suurepärase koostöö eest:
Kultuurkapital, KÜSK, Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsus, Otepää Kultuurikeskus, Merle Lillepood,
Otepää AMS, MTÜ Karukäpp, Techne Töökoda
AS, kohvik-restoran L.U.M.I., hotell Karupesa,
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, Pühajärve SPA&Puhkekodu, Hermani Pubi, AS Oteks, OÜ Otepää
Oskar, Anni Butiik, Toiudupada OÜ, Otepää Seikluspark, Marika Paavo (nukuring Nuustaku Nukk),
Päivi Veikkolainen, Otepää Linnaraamatukogu, kõik
Otepää isetegevuskollektiivid.
Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp

15. augustil toimunud Otepää Naisseltsi 25.
tegevusaasta tähistamisel tunnustas Otepää vallavolikogu esimees Kuldar Veere valla tänukirjaga Naisseltsi kauaaegset esinaist Riita Aaderit,
Naisseltsi raamatupidajat Mare Kalevit ja praegust esinaist Ene Raudseppa. Otepää Vallavalitsus toetas Otepää Naisseltsi aastapäeva puhul
250. euroga.

Otepää kultuurikeskuse arendamisest
Otepää kultuurimaja on oodanud põhjalikku
remonti mitmeid aastaid. Kuna hoone valmis 1950.
aastate alguses, jõudis sajandivahetusel kätte aeg, mil
kavandatud suuremate remontideta eluiga lõppema
kippus. Suuremate tööde jaoks on aga hoone valdajal, vallavalitsusel, vahendeid nappinud. Ühtteist
hädavajalikku on tehtud, näiteks 2014. aastal vahetatud hoone katus, sel aastal radiaatorid. Hoone
rekonstrueerimiseks on olemas täielik projekt.
Nende aastate jooksul, kui Otepää kultuurikeskus
on olnud suletud, on tulnud nentida, et heast kooskäimise kohast on puudu – kus korraldada kontserte
ja etendusi, vaadata kino, pidada kooride, orkestrite või tantsuansamblite proove. On leitud küll asenduspinda mujal, kuid tihti leppides ebasobiva aja või
kohaga. Väikesed kohvikupinnad, koolisaal ja klassiruumid või vabaõhulava ei paku võimalust kõigile
soovijatele igal aastaajal meelepärast tegevust leida.
Üldse leidub Otepääl vähe selliseid kohti, kus leida
meelepärast tegevust halva ilma korral või korraldada kunstinäitusi.
Lisaks pikaksveninud viivitusele remonttöödes
ja isetegevuskollektiivide ruumipuudusele viitavad
vajadusele maja kiiresti valmis ehitada lähenevad
suursündmused ja muudatused valla elus. 2016.
aastal tähistatakse 900 aasta möödumist Otepää
esmamainimisest kroonikates. See toob kaasa hulga
suuremaid ja väiksemaid üritusi – kontserte, etendusi, konverentse ja pidustusi, mille jaoks on vaja vääri-

kaid ruume. Samuti on vajalik valmistuda haldusreformiks, mille käigus peaks liituma Otepääga ümbritsevad vallad. Et keskuse mõõtu välja anda, tuleb
tagada, et valla keskusel oleks kõigile vallakodanikele
midagi pakkuda, lisaks administratiivkeskusele hariduskeskuse, tervisekeskuse ja kultuurikeskuse näol.
Eelnevast lähtudes on Otepää vallavalitsus otsustanud jätkata kultuurikeskuse renoveerimistöid kiiremas tempos, nii et ruumid oleks võimalik üksteise
järel kasutusele võtta. Kõige esimesena on kavas juba
käesoleval aastal alustada esimese korruse remonti
ja ehitada välja galeriipind suure saali kõrval asuvas
koridoris. Järgnevalt korrastatakse kultuurimaja
terrass, nii et galeriis ja terrassil saaks korraldada
väiksemaid kontserte nii soojal kui ka külmal ajal.
Tööde käigus taastatakse kultuurikeskuse interjöör
võimalikult esialgsel kujul. Järgmise aasta esimesel
poolel peaks värskenduse saama ka hoone vestibüül
ja tualettruumid, samuti kõik olulised tehnosüsteemid. Järgmises etapis renoveeritakse suur saal
ja lavatagused ruumid. Lähema kahe aasta jooksul
peaks kultuurikeskuse esimene korrus olema täielikult kasutuses.
Paraku ei saa väheste vahendite tõttu kõiki htöid
päris lõpuni viia. Seetõttu jätkatakse võimaluste otsimist mitmesugustest fondidest lisavahendite kaasamiseks. Väiksemate tööde jaoks, nagu kunstigalerii
rajamine, saab küsida toetust näiteks hasartmängumaksu laekumisest riigile. Suuremate toetuste

saamine kultuuriobjektidele on aga lähemas tulevikus keeruline. Struktuurifondide toetused on järgneval perioodil suunatud eelkõige majandusliku
konkurentsivõime tõstmisele, jättes kõrvale kultuuriasutused või näiteks lasteaiad. Et vallana konkurentsivõimelisena püsida, pakkuda otepäälastele
eneseteostuse võimalusi ja kõiki vajalikke teenuseid, tuleb tegutseda kooskõlaliselt riigi arengusuundadega. Riik näeb majandusarengu kiirendamisel,
ka regioonides, võtmetegurina nutikat spetsialiseerumist sellistele valdkondadele, milles juba ollakse
tugevad ja mis on perspektiivikad tulevikus. Otepää
puhul on tugevuseks enim puhkemajandus – turistide teenindamine, ürituste korraldamine jms.
Proovimegi edaspidi fondidest vahendite leidmisel tugineda majanduslikele argumentidele – kohaliku kultuuri arendamine annab lisaväärtust turismile, sest turistil on niimoodi Otepääl rohkem midagi
teha. Samuti toetavad turismimajandust loomeinimesed, käsitöölised, kohvikupidajad, kogu loomemajandus, mida samuti praegu struktuurivahenditest
turgutatakse.
Kultuurikeskus ise saab aga igal juhul tegutsema
nii, et otepäälased saavad peatselt jätkata endale
meelepäraste tegevustega ajaloolistes väärikates ruumides.
Otepää Vallavalitsuse arendusnõunik
Aado Altmets

28. augustist saab hääletada kaasava eelarve poolt
Otepää Vallavolikogu eraldas eelarvest 8000 eurot
kaasava eelarve tarbeks.
Kuni 21. augustini oli kõigil huvilistel võimalik esitada oma ettepanekuid ja ideid Otepää valla
kaasava eelarve jaoks. Laekus 14 ettepanekut 8lt
isikult.
Otepää vallavalitsus vaatas üle laekunud ettepanekud, ning valis välja seitse ideed, mille vahel saab
hääletada. Rahvahääletusel enim hääli saanud idee
elluviimisega hakatakse tegelema juba 2015. aastal.

Otepää vallavanem Kalev Laul ütles, et esitatud oli
enamuses heakorra-alased ideed.
„Vallavalitsus valis välja need ideed, mis mahuvad
enam-vähem etteantud
summa piiridesse. Välja jäid ettepanekud, mis ületasid eelarve mahtu või on juba töös,“ selgitas Kalev
Laul. „Tänan kõiki, kes oma idee kaasavasse eelarvesse esitasid!“
Hääletada saab 28. augustist 13. septembrini 2015
ID-kaardiga Otepää valla kodulehel www.otepaa.

ee või Otepää Vallavalitsuses. Hääletamiseks peab
olema Otepää valla kodanik.
Kaasava eelarve idee on saanud alguse Brasiiliast ning levinud paljudes riikides. Kaasava eelarve
menetluse käigus kogutakse kokku ettepanekud
ning viiakse läbi hääletus parima idee välja selgitamiseks. Eestis on kaasava eelarve põhimõtteid kasutanud mitu omavalitsust.
monika Otrokova
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Kultuurikalender
31. augustil kell 19 kontserdisarjas “Suvehelid”
Otepää kirikus tasuta kontsert. Esinevad Kristel
Eeroja-Põldoja (viiul) ja Elke Unt (orel).

23. septembril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis Rakvere Teatri etendus
„Leenane’i kaunitar“.
Tõlkija Erkki Sivonen. Lavastaja ja muusikaline kujundaja Üllar Saaremäe. Kunstnik Mae Kivilo
Osades: Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja
Velvo Väli.
Iirimaal öeldakse, et kui astelhernes enam ei õitse, on
suudlemise aeg möödas. Visa hingega astelhernes õitseb aga varakevadest hilissügiseni. Mägises ja karmis
Iiri külakeses elav Maureen on neljakümne aasta jooksul
suudelnud vaid kahte meest. Tema ema Magi arvates
on sedagi liiga palju. Maureen`i ja tema seniilsust teeskleva ema suhted pannakse proovile, kui nende ellu sek
kub tütrele armastuselootust pakkuv mees.
Pilet: täispilet 13 eurot, sooduspilet (pensionärid,
õpilased) 11 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas,
Otepää Turismiinfokeskuses ja Otepää
Kultuurikeskuses. Info: 5804 3215

SPORDikalender
29. augustil
Otepää, Tehvandi staadion.
Meie Liigume Otepää duatlon / Eesti meistrivõistlused duatlonis. MTÜ ABC Arendus,
5032748, siim@meieliigume.ee
30. augustil
kell 17, Tehvandi staadion.
Jalgpall FC Otepää - Tartu FC Santos II.
2. septembril start 16-19 Marjamägi, Valgamaa
orienteerumispäevak. Tähistus Sihva - Vidrike
teelt. Täpsem info: www.hot.ee/otepaapaevak/

6. septembril
kell 11 Aedlinna staadion.
Jalgpall FC Otepää U10 - Valga FC Warrior.
6. septembril
kell 13 Aedlinna staadion.
Jalgpall FC Otepää U12 - JK Tõrva.

Alates 1. septembrist on sel sügisel Otepää
valla pallimänguhuvilistel võimalik valgel ajal
kasutada Tehvandi Spordikeskuse korvpalliplatsi.
Plats asub Tehvandi hotelli lähistel ja kasutamine on tasuta. Arvestada tuleb, et plats võib
olla soovitud ajal juba broneeritud treeninggruppide poolt ning seetõttu on soovitatav
enne mängima tulekut kokku leppida hotelli
administraatoriga platsi kasutamise aeg.
Mängijad peavad tagama platsi sihipärase
kasutamise ja heakorra.
SA Tehvandi Spordikeskus

Otepää Muusikakooli
AVAAKTUS
1.- 7. klassi ja lisa-aastate õpilastele
toimub 1. septembril kell 12.30.
Otepää Muusikakooli muusikalise
eelkooli AVAAKTUS
toimub neljapäeval, 3. septembril
kell 18.00 muusikakooli saalis.
Otepää Muusikakool võtab täiendavalt
vastu 12-14aastaseid lapsi KITARRI
GRUPIÕPPESSE (2aastane õpe; eelduseks on isikliku pilli olemasolu).
Katsed toimuvad 2.-4. septembril.
Info ja katsete aja kokkuleppimine: tel.
53 033 037 või e-mailil muusikakool@
otepaa.ee.
Otepää Muusikakooli
LASTEVANEMATE KOOSOLEK
toimub neljapäeval, 10. septembril
kell 18.00 muusikakooli saalis.
Olulisemate punktidena on päevakorras hoolekogu liikmete valimine ja
Otepää Muusikakool 40 kontserdiaasta!

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.
Asukoht: Tehvandi staadion
Hind: 13 eurot (2 korda nädalas) või 19
eurot (3 korda nädalas).
Täpsem info: 56 621 859;
halliste@msn.com. Toomas Halliste
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA
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EUROPEADE ... mis see on?

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil

...küsisime sügisel lauluproovis oma juhendajalt
Merlelt, kui ta küsis, et kas lähme? Ikka lähme!
Guugaldasime... Europeade’i rahvusvahelist folkfestivali on peetud 1964. aastast. Igal aastal toimub
see eri Euroopa linnas, Tartus 2012. aastal ja aastal
2015 Rootsis Helsingborgis.
Ja läksimegi! Meie seltskonnaga liitusid Otepää
rahvamuusikud ehk ühendorkester Mõmmid,
Karupojad ning Pillipuu, Elva naisrühm „Sinilind“.
Väikesesse Rootsi linna Helsingborgi kogunes
üle 6000 rahvakultuuriaustaja, kusjuures iga kuues
neist oli eestlane. Tunne oli SUPER, seltskond oli
SUPER! Natuke ikka põlv värises küll, kui seisime
pealaval paarituhande kuulaja ees ja ootasime
oma esinemisjärjekorda. Austria joodeldajad ja siis
meie. Pilk saali ja siis mõte: “Need on ju sõbrad,
nii nagu koduses Nõuni saalis“. Ärevus kadus ja
laul kõlas. “Uhti, uhti, uhkesti“ võeti vastu väga
soojalt ning aplausiga. Ja laulda sai, nii itaallastega
ühistranspordis, poolakatega tänaval ja eestlastega
kõikjal. Eestlane olla on uhke ja hää, meil on väga

11. augustil 2015:
n

Kuulati-vaadati ettekannet Lääne-Tartumaa ja Val-

gamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Kongutal 28.
juulil. Teemaks kohalik haldus, ühised arengud, võimalused,
koostöö. Toimus arutelu haldusreformi teemal.
n

Delegeeriti Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku

omavalitsuse ülesanded Palupera Vallavalitsusele.
n

Kooskõlastati Põllumajandusameti poolt koosta-

tud Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnõu.
Eelnõu

on

lehelt

aadressilt

kättesaadav

Põllumajandusameti

kodu-

http://www.pma.agri.ee/index.php?i-

d=104&sub=355&sub2=424. Järgnevalt on maaparandushoiukava kolm kuud avalikustamisel, mil toimuvad ka avalikud arutelud.
n

Otsustati seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti And-

mesidevõrk kasuks Palupera valla munitsipaalmaadele Vallamaja, Hellenurme mõis, Mõisa park, 5820026 Mäkketõusu

tugevad põlvkondade vahelised sidemed ja austus
rahvakultuuri vastu. See on väärtus, mida tuleb
hoida, austada ja edasi kanda.
Meid toetasid Eesti Kultuurkapital, Valgamaa

Ekspertgrupp, Otepää vald, Eesti Laulu-ja Tantsupeo Sihtasutus ja MTÜ Pillipuu, Palupera vald
ning loomulikult meie pered!
Palupera valla naiskoor „Helletajad“

tee, Külaraamatukogu ja Maakultuurimaja. Määrati kasutusõiguse seadmise tingimused, kohustused ja volitati vallavanemat teostama kõiki otsuse täitmiseks vajalikke toiminguid.
n

Salajase hääletamise järgselt otsustati valida Palupera

Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks
Pille Plinte.
n

Kinnitati Palupera valla 2015.a. I lisaeelarve. Pikem

arutelu toimus Hellenurme külas Mäenurga kinnistu 3toalise
sotsiaalkorteri rekonstrueerimise üle.
n

Otsustati garanteerida Osaühing PALU-TEENUS pro-

jekti „Kullipesa asumi kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Nõuni reoveekogumisalal” kaasfinantseering 2016.
aastal taotluses esitatud summas – kuni 34 000 eurot. Taotlus
esitatakse rahastajale augustikuus 2015.
n

Otsustati sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS

2015. aasta projekti „Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ 37 500 euroga.
n

Muude küsimuste all: lubati vallavanem puhkusele

(töökorralduslik vajadus oli puhkuse ajakavajärgselt muuta)
17.08 – 19.08 ja 24.08 – 28.08.2015; valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlusest lähitulevikus; vallasekretäri luhtunud konkursile järgnevast jm.

Palupera Vallavalitsuse istungil

Vabaõhuetendus
„Mustlaslaager läheb
taevasse“
4. juuli õhtul mängiti Astuvere külas Anita Pavlova lavastatud
vabaõhuetendust „Mustlaslaager läheb taevasse“. Saja aasta
vanuse talu õuele kogunes üle viiesaja pealtvaataja. Nii rohkearvuline publik on lavastajale innustuseks uute ideede teostamisel ning
tunnustuseks tehtud töö ja nähtud vaeva eest.
Külastajad parkisid oma sõidukid heinamaale ning sattusid looduskaunile orgude ja küngastega vahelduvale maastikule. Õuealal
oli avatud mustlasturg. Turult võis kaasa osta omavalmistatud
tooteid: mundris küpsetatud kartuleid, leiba, kukleid, ehteid, maale
jne. Põlesid väikesed lõkked, püsti olid pandud püstkojad. Ühe
püstkoja ees sai kaartide abil tulevikku ennustada. Värvikirevates
riietes mustlasneiud pakkusid mahla ning rosina- ja meekukleid.
Pealtvaatajad võisid istet võtta pinkidel, vaipadel ja tekkidel.
Õhtul veerand kaheksa alanud vabaõhuetendusel vaheldus sõnaline osa temperamentsete tantsude ning lüüriliste ja hingeminevate
mustlasromanssidega. Omaette vaatamisväärsus oli kahe ratsahobuse graatsiline lavale tulek, kaunites mustlasseelikutes mustlastüdrukud sadulas. Hobuste järel saabusid 115 näitlejat ja tantsijat.
Silmailu pakkusid tantsurühmade värvikirevad kostüümid. Pealtvaatajate ees rullus lahti mustlasnoorte Rada (Liljaana Miil) ja
Zobari (Hinnar Kommisaar) suur armastuslugu, mis lõppes õnnetult. Mustlastel on armastus kõige ülevam tunne, elu liikuma panev
jõud.
Vabaõhuetendusse oli kaasatud kohalik näite- trupp Muhkel,
mustlastantsukollektiivid Airoso Tallinnast, Rada Rakverest ja
Maljarka Tartust. Tantsukollektiividest osalesid Muhedad, Fiiling,
Päripidi, Valguta Nägusad Moorid ja Metsalilled. Südantlõhestavaid mustlasromansse esitasid lisaks Diana Klasile Annika Oselin,
Külli Kressa, Lehti Kostabi, Aino Kartul-Najar. Publik elas kaasa
Diana Klasi esitatud eestikeelsele laulule „Mustlase elu“. Etenduse
õnnestumisele aitasid kaasa ka kaheksa lapsnäitlejat.
Samal õhtul pidasid kohalik näitetrupp „Muhkel“ ja tantsukollektiiv „Muhedad“ (mõlema rühma juhendaja on Anita Pavlova)
oma 10. juubelit.
Novembris 2014 kohtus lavastaja Anita Pavlova Valgas ehtsa
roomaga, mustlaslaagri pealiku Rumeenia paruniga. Parun jagas
soovitusi ja andis ka loa etenduses teha muudatusi (publikule ei

21.08.2015 korraldati:
n

Väljastati T. A-le projekteerimistingimused Müüri kin-

nistule elamu projekteerimiseks.
n

Väljastati Elektrilevi OÜle kasutusluba Nõuni külas

Maaroosi kinnistule rajatud elektrivõrguga liitumispunktile.
n

Määrati augustikuul toimetulekutoetust 3 perele kogu-

summas 424,85 eurot.
n

Määrati augustikuul hooldajatoetust 13 isikule kogu-

summas 301,64 eurot ja täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule
kogusummas 224,94 eurot.
n

Määrati ühele gümnaasiumi lõpetajale toetus 40 eurot,

neljale lasterikkale perele toetust kooliaasta alguse puhul
summas 360 eurot ja neljale 1.klassi astujale kooliminekutoetus 65 eurot/õppur.
7.08.2015 korraldati:
n

Arutati volikogu istungile esitatavaid eelnõusid.

n

Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimis-

kaart M.M-le tähtajaga 31.07.2020.
n

Määrati üheteistkümnele perele vajaduspõhist pere-

toetust augustikuus kogusummas 900 eurot.

näidatud sõjalist osa ja Sabari hobuste varastamist, etendusse kirjutati sisse Lisandra
elulugu).
Vabaõhuetenduse „Mustlaslaager läheb
taevasse“ toetajateks olid Palupera Vallavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK), OÜ Palupera Agro ja OÜ Moiraks
(parkimisplatsidelt heina niitmine), Kenaste
talu (pingid ja transpordikulud), Muru talu
(hobuste jootmine), Peeter Sula (pingid),
MTÜ tantsuklubi „Mathilde“ (pingid).
Igakülgse abi eest tänud Kalev Lõhmusele ja fotograafidele Kayvo Kroon (DVD),
Andres Luik ja Ester Elvast. Materiaalse
abi eest suur tänu Teile: Vambola Sipelgas,
Georg Trašanov, Rein Randver ja Aino Kurg.
Eriline tänu helitehnik Virgo Vähile. Hobustega olid väljas Margit Raudkivi Sireli tallist
ja Kalev Ainlo Pätsiku talust. Lavastaja Anita
Pavlova soovib tänada ka publikut, kes lahkus
Külamäe talu maadelt jättes endast maha
korras ja puhta ümbruse.
Lavastaja Anita! Ääretu tahtejõud ja

n

Määrati ühele põhikooli lõpetajale toetus 30 eurot,

ühele perele lapse sünni puhul sünnitoetus 150 eurot, ühele 1.
klassi astujale kooliminekutoetus 65 eurot, ühele lasterikkale
perele kooliaasta alguse puhul toetus 100 eurot, ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordne toetus
20 eurot ja ühele isikule ravi- ja rehabilitatsioonivahendite
toetus 7,50 eurot.
n

Väljastati ehitusluba Herbowest OÜle Miti külas Palu-

veski kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati ehitusluba T.P-le Nõuni külas Maaroosi kin-

nistule elamu ehitamiseks.
n

Väljastati kaeveluba Aktsiaseltsile Terrat Hellenurme

külas kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel kaevetöödeks.
n

Lubati Tõnu Kutsaril hajaasustuse programmi raames

alustada esitatud ehitusteatise alusel Päidla külas Tomsoni
kinnistule kohtpuhasti ehitamisega.

elurõõm, hingeliigutus, hingevalu, mis
on nii omane Sinule. Sinu sädelev naer
on kui võti, mis teeb lahti päeva ukse.
Oled võlur oma loomuliku salapärase
šarmiga. Aitäh, et Sa olemas oled.
Relika Kalbus

n

Lubati Sulev Talvikul hajaasustuse programmi raames

alustada esitatud ehitusteatise alusel Hellenurme külas
Orava kinnistule veesüsteemi ehitamisega.
n

Lubati Rein Tiimannil hajaasustuse programmi raames

alustada esitatud ehitusteatise alusel Mäelooga külas Kuuse
kinnistule kohtpuhasti ehitamisega.
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P U K A

Puka öölaulupidu on rahvapidu

P

ole midagi ilusamat kui Eesti vabariigi iseseisvumise taastamise päeva eelõhtul näha
sadu inimesi hoolimas, märkamas, naeratamas ja ühiselt laulmas. Sedakorda juba kaheksas
öölaulupidu Pukas on kujunenud tugevaks traditsiooniks, tuues järjepidevalt kohale ümbruskonna
lauluhuvilised.
Öölaulupidu on tõeline rahvapidu, kus koorilaulust ja selle vaimsusest saavad elamuse nii
lauljad kui ka pealtvaatajad.
Nagu tavaks saanud, alustasime öölaulupidu Eesti hümni ja lipulauluga. Meeleoluka ja
tõeliselt mehise avalöögi peole andsid Tõrva ja
Puka meesansambel. Seejärel kõlasid viis laulu
eelmise suve laulupeo repertuaarist, mida esitasid U-Tuur, Tõlliste-Sangaste-Puka segakoor,
segakoor Rõõm, Tõrva nais- ja meesansambel,
Puka meesansambel, Tarvastu laulukoor ning
Õru laulukoor ühendkoorina. Õhtu jätkus Reet
Linna eestlaulmisel, mis oli tempokas ja rahvalik,
pannes kõik kaasa laulma. Reet Linnale pakkusid

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses

puhkepausi Puka noored eestlauljad Merlicande,
Gerli, Elina ja Sandra, kes laulsid nii kaunilt kui
inglid.
Laulud liikusid südamest südamesse ja tegemist
oli minu arvates tõelise muusikateraapia seansiga.
Loodan, et andestate mulle, et olin ennastunustavalt kaasa laulmas ning endal sõnad peas läks
meelest teile salm edasi kerida.

Puka kaheksas öölaulupidu toimus tänu Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile, Hasartmängumaksu nõukogule, Valgamaa Omavalituste
Liidule ja Puka vallavalitusele.
Kohtume järgmisel aastal taas 19. augustil, et
hing jälle puhtaks laulda.

n

jale.
n

Kooskõlastati Kolli külas asuvale Puka meistripunkti

maaüksusele rajatava puurkaevu asukoht.
n

Kunstiline juht Kaija Tamm

Maksti toimetulekutoetust viiele, sünnitoetust kahele,

matusetoetust ühele ja ühekordset toetust kaheksale taotle-

Nõustuti kirjalike nõusolekute väljastamisega: Aakre

külas asuvale Koolitalu maaüksusele varjualuse ja abihoone
ehitamiseks; Pühaste külas Jaani-Matsi maaüksusele kahe
kuuri ehitamiseks.
n

Esimesse klassi õppima astujatele (Puka kooli 7 ja

Aakre kooli 5 last) makstakse igale ranitsatoetust 20.- eurot
ja kingitakse Lõunakeskuse kinkekaart 30.- euro väärtuses.
n

Väljastati kasutusluba Aakre külas Koolitalu maaüksu-

sele rajatud puurkaevu kasutamiseks.

SÜNNID
Kady Kesas 			
Edvin Kahr 			

7. augustil
14. augustil

Aakre Lasteaia-Algkooli

Uuendus Puka lasteaias
Üks toredamaid aegu terve
aasta jooksul on suvepuhkus,
sest siis on koos kaks head
asja – suvi ja puhkus. Alati on
kahju, kui see tore aeg läbi
hakkab saama. Aga sellel suvel
oli Puka Lasteaia "Põngerjate"
rühmal põhjust oodata lasteaia
avamist.
Kevadel teatati, et tehakse
magamistoas remont ja vahetatakse põrandad ning lisaks
lubati ka magamistuppa uusi
voodeid. Senised voodid olid
olnud sama vanad kui lasteaed
ise. Seda, kas ja mida tehakse,
ei näinud keegi, sest tööde
tegemine toimus lasteaia puhkuse ajal.
Kohe esimesel tööpäeval seadsime sammud kiiresti magamistuppa, et vaadata mis siis oli teisiti
– tuba oli tundmatuseni muutunud. Uus oli nii
lagi, põrand, kui ka värvitud seinad. Voodid olid
küll juba olemas, aga vajasid veel kokku panemist.
See käis meil nii lihtsalt ja kiiresti, et päeva lõpuks
olid voodidki koos. Kui siis voodid ka paika said,
oli pilt hoopis teine võrreldes sellega, mis lapsi
kevadel puhkusele saatis.
Kui lasteaed avati ja lapsed saabusid, oli meil,
mida nii neile kui ka vanematele näidata: värske,

5

uue kooliaasta aktus algab

1. septembril kell 11.
Aktuse aukülalisteks
on oma kooliteed
Aakre koolis 25, 50 ja 75
aastat tagasi alustanud.

ANNA ÄRA
tänab kõiki toetajaid ning Puka vallavalitsust
ruumi kasutamise eest.

valgusküllane ja meeldiva lõhnaga (vooditega tuli
kaasa ka meeldiv puidulõhn) täiesti uus magamistuba!
Nüüd jääb vaid oodata uute ruloode ja vaiba
saabumist, sest vanad enam oma kohale ei sobi.
Kui need ka septembris kohale jõuavad, siis
saame öelda nagu tuntud luuletuses: KÕIK,
KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS!
Põngerjate rühm

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
n

Kinnitati Sangaste valla 2014. a konsolideeritud majandusaasta aruanne.

n

Kinnitati Sangaste valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015 - 2018.

n

Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati projekteerimistingimused LEONHARD WEISS ENERGY ASile Tiidu külas

Kolmi kinnistul kuivati elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ehitusluba Ivar Lindlale Keeni külas asuval Pargi 6 kinnistul elamu ehitami-

seks, aktsiaseltsile SANGASTE LINNAS Keeni külas Linnase kinnistul asuva tootmishoone
laiendamiseks, Anželika Juhkovile Sarapuu külas asuval Siili kinnistul Sarapuu paisu kalapääsu ehitamiseks, Ivar Lindlale Keeni külas Pargi 6 kinnistul asuva elamu lammutamiseks,
Elektrilevi OÜle Tiidu külas Kolmi kinnistul elektri maakaabelliini ja liitumiskilpide ehitamiseks ja Rein Mõtsale Kurevere külas asuval Avaski kinnistul vaatlustorni ehitamiseks.
n

Väljastati ehitise kasutusluba Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Keeni 12 kinnistul

asuva elamu korterite nr 2 ja 7 kasutuselevõtuks eluruumina ja Elektrilevi OÜle Lossiküla
külas Tammjärve kinnistu – Odra kinnistu lõigul asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
n

Otsustati korraldada lihthange “Sangaste Vallavalitsuse ametiauto kasutusrent”.

n

Tunnistati lihthanke “Sangaste Vallavalitsuse ametiauto kasutusrent” edukaks pakku-

museks Hansarent OÜ pakkumus maksumusega 27 472,36 eurot (ilma käibemaksuta).
n

Otsustati korraldada lihthange “4 korteriga elamu lammutustööd”.

n

Tunnistati lihthanke “4 korteriga elamu lammutustööd” edukaks pakkumuseks Aspen

Grupp OÜ pakkumus maksumusega 9200 eurot (ilma käibemaksuta).
n

Kinnitati hallatava asutuse Keeni Põhikool direktoriks Maire Murumaa.

n

Anti ilutulestiku korraldamise luba OÜle Ilutulestiku Keskus Arnika 11. juulil 2015. a

ajavahemikul kell 16:30 – 17:30 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku
korraldamiseks, Triplex Eesti OÜle 23. juulil 2015. a ajavahemikul kell 22:50 – 23:00 Lossiküla
külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks ja Triplex Eesti OÜle 25.
juulil 2015. a ajavahemikul kell 23:30 – 23:55 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Jäeti rahuldamata Kristel Nämi ja Lauri Nämi vaie vallavalitsuse 26. mai 2015. a kor-

ralduse nr 111 “Lauküla külas asuvale Tuisu kinnistule sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks” tühistamiseks.
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 2070 eurot Sangaste Lasteaed Kratila hoone remon-

dikulude katmiseks.
n

Kiideti heaks Sangaste valla 2014. a majandusaasta aruanne.

n

Rahuldati Gabriel Muttiku toetuse taotlus Lauküla külas asuvale Lõhmuse kinnistu-

le kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks summas 2278,75 eurot, Andres Salumi toetuse taotlus
Risttee külas asuvale Kuresoo kinnistule juurdepääsutee silla ehitamiseks summas 3647,84
eurot, Jaan Bõstrovi toetuse taotlus Tiidu külas asuvale Taara kinnistule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks summas 1596,70 eurot ja Ene Treesi toetuse taotlus Ädu külas asuvale
Päkamäe kinnistule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks summas 1162,87 eurot.
Rahuldamata jäeti kuue isiku toetuse taotlused.
n

Nõustuti Kurevere külas asuva Pundre katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi

SANGASTE
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Kuidas ollakse ja mida tehakse

S

uvi edeneb suurte sammudega ning
sügis sahistab eespool ootavalt
oma seakatkust ja Kreeka kriisist
närviliselt värviliseks minevate lehtedega.
Suvi on pakkunud nii lõbu kui ka töist tegu.
Olid ilusad Rukkipäevad, jahedama suve
sisse mahtus ka lõunamaiseid hetki ning vili
viskab rekordilise saagi suunas, kui vihm
ja lumi just vahele ei sega.
Mis väljakutsed siis on meid ootamas
siin Sangaste mail?
Keenis on oodata ristmiku remondi
algust, kus vald viib lõpuni ka kõnnitee
valgustamise ning asfaldi saab plats, kuhu
tuuakse kokku pilla-palla bussijaamad
üheks peatuseks. Lisaks veel muudki
külaruumi kaunistavat ja ilustavat.
Lapsed lähevad kooli vanaviisi, täpsustatud bussigraafikutest teavitatakse kõiki
ka eraldi. Suuri muutusi olla ei tohiks.
Kooli ukseesine on saanud uue kivikatte,
koolil ja lasteaial on uus ühine juht ning
nagu ikka septembrikuus, kõik-kõik on
ikka uus.
Sangaste Pansionaat ja Lõuna-Eesti Hooldekeskus sõlmisid koostöökokkuleppe, mille alusel Sangaste Pansionaat liitub suure pansionaatide võrguga.
Hakkab toimima ühine varustuskett,
turundus ning majandamine. Arvutused
näitasid, et ainult nii suudame konkurentsis jalule jääda ning laieneda. Sangaste Pansionaadi toimimise ülesehitajad
ja südamega arendajad Ruth ja Agnes
Areng väärivad sügavat maani kummardust oma ennastsalgava panuse eest
selles töös! Nemad jäävad pansionaadi
igapäevaelu etteotsa ka edaspidi. Kindlasti tehakse ka mingeid muudatusi struktuuris, aga pigem on trend palgakasvude
suunas ning laienemise tõttu võetakse
inimesi lähiaastatel pigem tööle juurde.
Sangaste vald on ja jääb MTÜ liikmeks ka edaspidi ning vastavalt lepingule on meie valla elanikele ka teatud soo-

dustingimused ja -hind teenuse ostmisel.
Soovime koostöös Sangaste Pansionaadi
arendamisel kasutada varsti avanevaid
EU-fondide rahastamisvõimalusi ning
nende abil ka juba lähimal ajal alustada
Sangaste Perearstikeskuse tarbeks täiesti
uue väikesema spetsiaalse hoone projekteerimist ja ehitamist lammutatava nn
,,punase maja“ asemele.
Pansionaatide võimaluste ühendamine
annab tulevikus ligipääsu väga suurtele
rahastamisvõimalustele pansionaatide
arendamiseks. Üksi me seda ei saavutaks.
Kavas on laiendada pansionaati lisaks ka
mujale valla territooriumile peale Sangaste ning eesmärk on saada kokku 100-130
kohta hoolekandeteenusteks praeguse ca
60 asemel. Kuulujuttudel, et kohe nüüd ja
varsti saab kogu Sangaste lasteaiahoonest
pansionaat, ei ole mingit alust.
Lasteaed jääb toimima sama
moodi ja samas kohas niikaua,
kui tekivad võimalused ja enamusel asjaga seotud lastevanematel on tahe asju seada muud
moodi. Seni jääb nii, nagu on.
Ehk siis pansionaat pooles
majas ja lasteaed teises pooles.
Pansionaatide ,,seljad kokku“ panek on jõuline samm
hoolekandeteenuste osutamiseks ja pansionaaditeenuse säilitamiseks ning arendamiseks
Sangaste vallas ka siis, kui tuleb
haldusreform. Meie plaanid ja
kavad on siis juba teostusena
paigas ning uus võimalik poliitiline tahe või tahtmatus ei saa
enam võimalikku halba mõju
kohalikele huvidele sedavõrd
avaldada.
Vald kavandab ka lähiaastatel uuendada Sangaste katlamaja katlaseadmed ning viia
lõpule trasside remondi. Seda

ikka fondiraha abiga, sest ilma ei suuda.
See tähendaks siis mõlema asula küttesüsteemide korrastamist vastavalt tänapäeva tingimustele ja uuemate tehnoloogiatega. Korteriühistud omakorda peavad
panustama majade säästlikusse, sest
suured küttekulud tulenevad ikka eelkõige suurtest kadudest majades. Hind on
hind ja kulu määr on ikka oma otsustada.
Lossikompleksi arendamisest räägime
lähiajal eraldi, sest siin on tehtud ettevalmistustööd suurte rahade kaasamiseks,
et lähiaastatega kompleks renoveerida ja
luua juurde töökohti.
Edu, ilusat ilma ja elulusti, head kogukonnad! Ilusat koolialgust ka kõigile!
Kaido Tamberg

katastriüksuseks nimedega Pundre ja Pundrepõllu, Tiidu külas asuva Paju katastriüksuse
jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks nimedega Paju, Pajumäe ja Tamme-Vändi tee ning
Restu külas asuva 23136 Pringi-Restu tee katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega 23136 Pringi-Restu tee ja 23136 Pringi-Restu tee.
n

Määrata Tiidu külas Kolmimäe tee 10 asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suu-

ruseks 3700 m².
n

Nõustuti Sangaste alevikus asuva 929 m² suuruse 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee maaüksu-

Keeni Põhikooli
direkor

se riigi omandisse jätmisega riigi omandisse jäävate rajatiste aluse ja neid teenindava maana
ning Tiidu külas asuva 3700 m² suuruse Kolmimäe tee 10 maaüksuse riigi omandisse jätmisega
Mare-Kirsti Rosenbergi omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse hoonestusõigus.
n

Kinnitati osaühingule Sanlind kasutusvaldusesse antava Lossiküla külas asuva vaba põl-

lumajandusmaatüki nr 205 nimeks Siku maaüksus ja suuruseks 8,14 ha, vaba põllumajandusmaatüki nr 206 nimeks Timuti maaüksus ja suuruseks 17,25 ha ning vaba põllumajandusmaatüki nr 206 nimeks Tulika maaüksus ja suuruseks 4,25 ha.
n

Määrati katastriüksuse sihtotstarve üheksale riigi omandisse jäetavale maaüksusele.

n

Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 21. aprilli 2015. a korraldus nr 82 “Restu külas asuva

Bokja katastriüksuse jagamine”.
n

Muudeti kahekümne kahe Tiidu külas Kolmimäe teel asuva katastriüksuse lähiaadressi.

n

Määrati sünnitoetus kuuele isikule kogusummas 896 eurot.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kahele isikule kogusummas 732 eurot.

Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n

Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus kahele

isikule kogusummas 84 eurot.
n

Määrati juunikuu toimetulekutoetus kümnele isikule kogusummas 1182,06 eurot ja

täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
kogusummas 30 eurot.
n

Määrati juulikuu toimetulekutoetus kaheksale isikule kogusummas 1014,26 eurot ja

täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
summas 15 eurot.
n

Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistküm-

nele isikule kogusummas 387,80 eurot.
n

Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kuuele

isikule kogusummas 14,22 eurot.
n

Määrati juunikuu vajaduspõhine peretoetus üheteistkümnele isikule kogusummas 900

eurot.
n

Määrati juulikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule kogusummas 810 eurot.

n

Lõpetati puudega inimese täiendava toetuse maksmine ühele isikule.

Sangaste Vallavalitsuse korraldatud konkursil lasteaia ja kooli ühendasutuse direktori ametikoha konkursil osutus valituks Maire
Murumaa, kes astub ametisse 31. augustil.
Maire Murumaa on varasemalt töötanud
Valga lasteaed Walko liikumisõpetaja ja õppealajuhatajana. 2011. aasta sügisest töötab meie
vallas Sangaste lasteaed Kratila direktorina.
Maire Murumaa on lõpetanud Tallinna
Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja eriala,
Tallinna Ülikooli bakalaureuseõpingud kehakultuuri erialal ning Tartu Ülikooli magistrantuuri koolijuhtimise erialal. Alates sellest sügisest osaleb Maire Murumaa Haridus- ja Teadusministeeriumi projektis „Alustavate koolijuhtide arenguprogramm“.

Algab uus õppeaasta Keeni koolis

U

us õppeaasta algab ikka tavaliselt 1. septembril. Meie
ühiskond nõuab aga muutusi.
Hariduse reformimine on täies hoos vabariigis, millest lähtuvad ka vallad. Tänaseks on Sangaste vallas üks ühendatud
haridusasutus Keeni Põhikool, kellele
on antud õigus õppe korraldamiseks
koolieelses lasteasutuses ja põhikooli
I – III kooliastmes.
Mina aga soovin tänada pikaajalise koostöö eest fantastilisi töökaaslasi, eriti aga õppealajuhatajat Saima
Telli, kellega alustasime koos Keeni
koolis tööd 1982. aastal. Nende aastate
jooksul oli palju õpilasi, kes on jäänud
meelde oma saavutuste poolest ja koolisõbralikke vanemaid, kes on toetanud
meid ettevõtmistes.
Kool ei saa hakkama, kui tal ei oleks
palju häid partnereid, kes ulatasid
vajalikul hetkel abistava käe. Tänan
Sanwood AS, kes hoolitseb, et esimene
klass saaks alati nimelise koolikoti ja
poistel jätkuks puidumaterjali tehnoloogia tunniks. Olete alati toetanud
meid hea sõnaga ja ka materiaalselt,

kui abi vajasime. Sangaste Linnas AS
on hoolitsenud, et õpilastel oleks hommikupuder laual. AS Silva-Agro kauplused on varustanud meid kõige vajalikuga. Kesa Agro OÜ ei ole jäänud osavõtmatuks meie palvetele. Õpilased on
saanud tutvuda tänu Teile maatööga.
Agnes ja Ruth, hooldekodu perenaised, tänu Teie vastutulelikkusele oleme
saanud puhtaks judo riided alati, kui
vaja.
Meie kooliõde Hiie, sinu toetus ja
hoolitsus õpilaste eest on tänuväärne
töö. Koostöös Sangaste Vallavalitsusega oleme suutnud Keeni kooli hoida
konkurentsivõimelisena.
Soovin edu ühendatud juhtimisel
uuele direktorile.
Aitäh Teile kõigile nende pikkade
koostöös veedetud aastatele. Minule
jääb alatiseks helisema kõrvu koolkell,
mis on saatnud mind elu parimatel aastatel.
Tänutundega meenutades
Diana Sarapuu
Keeni kooli direktor 1982–2015

Kes soovib tasuta teenuseid?
Septembrist novembrini on mittetöötaval tööealisel isikul (16-63a) veel võimalik saada TASUTA võlanõustamisteenust, psühholoogi poolt osutatavat individuaalset või perenõustamise teenust ja tugiisikuteenust.

Teenuse soovi korral helistada telefonil 52 47 930 (Pille Sikk).

28. august 2015

KUULUTUSED
Kaevetööd miniekskavaatoriga ja
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791
Korstnapitside, telliskorstnate
ehitus ja korstnapühkimine.
Tel: 55579399
Müüa lõhutud küttepuid (lepp
alates 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/RM). Hind koos veoga, koorem 6 RM. Tel. 53946271.

Kaevan ja
puhastan tiike.

Õigusbüroo

Erinevad kaeveja pinnasetööd.

(nõustamine, dokumendid, esindamine)
Otepää,
Lipuväljak 13
kab 321.
Tel. 5050 126.

Võsalõikus
giljotiiniga.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911

Teade
Endise Neeruti kooli
õpilaste kokkutulek
toimub 12. septembril
algusega kell 12.00
J-Hurda 5 AMS-i majas.

Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Võtke kaasa piknikukorv ja hea tuju.

Pakun muru niitmist, trimmerdamist, võsalõikust ja saetööde teenuseid. 5684 3340.

Meeldivaid kohtumisi!

Veoteenus väikekalluriga
(2 tonni). Muruniitmis- ja trimmerdamisteenus. Tel. 51 51950

Info: A.Konts, 7655 537,
5650 9770.

Ostan kasvavat metsa ja metsamaad metsa kasvatamise eesmärgil alates 10 ha kuni 100 ha.
Sobivad ka raiutud metsakinnistud. Samas müüa saematerjali.
Tel. 5064 291

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Teostame EHITUSTÖID 55514574

OMANIKU JÄRELVALVE

Soovin üürida 2 või 3-toalise korteri Otepääl. 53833441

EhitusEST OÜ

Müüa renoveeritud maja Jaanikese külas. Tel.55661888

ehitusest@gmail.com

Soovin üürida 2-toalist mugavustega korterit Otepääl.
Tel:53469605.

Otepää Vallavalitsuses
saab tööd
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EDGARI

wEu

		Hei koolilapsed!

külalistemaja, pood, trahter

Algava kooliaasta puhul teeb Edgari Trahter
kooliõpilastele alates 1. sept. - 31. maini
soodustust järgnevatele toitudele:
friikartul viineritega
1,50
šnitsel 			3,00
morss 			0,30
päevapraad 		2,00
Naudi lõunapausi Edgari Trahteris!

506 7848

6. septembril KÜLAPIDU PILKUSEL
Pidulik avamine, tervituskõned, lipu heiskamine, üllatuskülaline.
Mängud, võistlused täiskasvanutele ja lastele.
Küladevaheline mitmevõistlus RAMMUMEES 2015,
supp (tasuta), autasustamine, tantsuõhtu
Kohapeal on kohvik.
Külapeo toetuseks pilet 2 eurot. Piletite vahel loositakse auhindu.
Korraldab MTÜ Pilkuse külaselts. Info: 53823446

Kaunist suve kõigile!
Kui Teil on soov osta või müüa
oma kinnisvara ja vajate selleks
kohaliku spetsialisti abi, siis võtke minuga julgelt ühendust.
Oodatud ka põllu- ja metsamaade pakkumised!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros.
Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

lastekaitsespetsialist
Töö kirjeldus:
• lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas, eestkosteasutuse rollist
tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine,
• erivajadustega laste hoolekande korraldamine,
• laste ja perede nõustamine ,
• tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus, (eelistatult sotsiaal- või käitumisteadused)
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil,
• laitmatu renomee,
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne,
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused,
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada
vajalike andmebaasidega
• B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:
• avalikus teenistuses töötamise kogemus,
• eelnev kogemus laste hoolekande alal,
• STAR-programmi tundmine
• projektitöö kogemus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• koolitus- ja arenemisvõimalusi,
• sõbralikku toetavat kollektiivi.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 20.09.2015. a avalduse koos palgasooviga,
haridust tõendava dokumendi koopia ning elu- ja töökirjelduse aadressile:
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile:
vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 303.

Avaldame sügavat kaastunnet
Ellele, Helile, Heinole, Olevile ja
Vellole kalli ema

AADI KOPPEL

VALVE MEHIK

13.10.1933-05.08.2015

ERICH SAAREMETS

22.01.1948-21.08.2015

11.01.1929-09.08.2015

VALVE MEHIKU

JAANUS HAINSALU
12.09.1967 – 16.08.2015

surma puhul.
Aivar perega.

Avaldan kaastunnet
Aimar Kalevile kalli poja

STENI
kaotuse puhul.

Mälestame muhedat naabrimeest ja avaldame kaastunnet
Heljale lähedastega kalli

Erich Saaremetsa
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Lembit
Veskimäele kalli tütretütre

Südamlik kaastunne Mairile
perega venna

ELIISA-ANGELIKA
VESKIMÄE

MILAR PEDER
kaotuse puhul.

Perekond Ott, perekond Smit,
perekond Mägi ja Hilja, Külliki,
Rein, Endel.

Maja nr 1 naabrid Nõunist

Kopli 12 elanikud

Head ja väga abivalmis
töömeest

Endist koolivenda ja head
naabrimeest

Südamlik kaastunne Silverile
ja Alarile peredega kalli isa

AADI KOPPEL´it

AADI KOPPEL´it

VÄINO LIIVAMÄGI

mälestab Aita

mälestab Maie lastega.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Eha

Mälestan kallist kasuõde

MAIE KERSONI
Tunnen kaasa vennale.

Arno ja Ants

Asta
Ajajõgi voolab, lõpeb leina tee,
sinu hingesoojus kaua meeles veel.

Ei suuda surma eest hoida ema,
ei isa käed.
Kaasa viivad tundmatud väed,
katkeb elu kui niit.

Südamlik kaastunne Endelile,
Küllile ja Kunole peredega kalli
abikaasa ja ema

Mälestame kallist abikaasat ja isa

EDUARD PIHLA

Südamlik kaastunne teile Aime
ja Aimar peredega kalli

MAIA OJA

5. surma-aastapäeval.

STEN KALEVI

surma puhul.

Lesk ja lapsed peredega

traagilise kaotuse puhul.

Maila perega

Võru sugulased peredega

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

Kallid Aime ja Aimari pered.
Oleme leinas koos teiega kalli

STENI
traagilise kaotuse puhul.
Perek. Margusson ja Evelin
perega.
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Otepää Jäätmejaamas saab tasuta ära anda
ohtlikke jäätmeid
Kuni 2015. aasta lõpuni saavad Otepää piirkonna (Puka, Palupera,
Otepää ja Sangaste vallad) elanikud oma koduseid ohtlikke jäätmeid
tasuta ära anda Otepää Jäätmejaamas. Toodavate jäätmete kogusele
piirangut ei ole.
Ohtlikud kodused jäätmed on näiteks vanad värvid, õlid, lahustid,
akud ja patareid, väetised, taimekaitsevahendid, ravimid, jms.
Otepää vallavanem Kalev Laul ütles, et Otepää Vallavalitsus esitas
Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse „Ohtlike jäätmete
käsitlemine Otepää Jäätmejaamas“, mis sai ka positiivse vastuse.
Tegevuste eelarve on 30 000 eurot, millest 26 921 on KIKi toetus ja
valla omaosalus 3079 eurot.

Senikehtinud piirang ohtlike jäätmete tasuta äraandmise kogusele
on tühistatud, kuni eraldatud summade otsasaamiseni. Seega tuleks
kõigil, kel on soovi oma ohtlikke kodujäätmeid ära anda, teha seda
võimalikult kiiresti, sest lisaks piiratud eelarvele kestab rahastus kuni
2015. aasta lõpuni.
Otepää jäätmejaam asub Kastolatsi teel. Jäätmejaam on avatud T-R
10.00-18.00 ja L 10.00-15.00.
Jäätmejaama opereerib Eesti Keskkonnateenused AS. Info tel 585
44428.

Toimus Otepää Cup
2015

30. juulist 2. augustini toimus Tehvandi staadionil juba
kuuendat korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Nelja
päeva jooksul osales turniiril 45 võistkonda kuues erinevas vanuseklassis (2004.-2009. a sünd.). Enamik osalejaid
olid Lõuna-Eesti jalgpalliklubidest, kuid mängima tulid ka
võistkonnad Põhja-Eesti ja Läti klubidest.
Otepää poistel õnnestus esmakordselt koju jätta üks II
koha ja üks III koha karikas ning veel kahel korral jäädi
napilt esikolmikust välja. Täpsemad tulemused ja pildid on
turniiri kodulehel: http://cup.fcotepaa.ee.
Pildil teise koha saavutanud võistkond.

Hei noor!

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu
rahvusvahelise eakate päeva
ÜLESKUTSE
kõigile Eestimaa eakaaslastele
Alates 1990. aastast tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsiatiivil rahvusvahelist eakate päeva.
Ka meil Eestis on see päev oluliste tähtpäevade
kalendris ning leiab nüüd juba kakskümmend viis
aastat üldsuse tähelepanu. Eakate päeva eesmärgiks on tõsta meie kõigi teadlikkust küsimustes,
mis puudutavad vanemate inimeste osatähtsust
ühiskonnas, mõjutavad nende heaolu ja soodustavad väärikat vananemist. See on ka päev tunnustamaks vanemate põlvkondade panust kogukonda.
Oma kahekümnendat sünnipäeva tähistav mittetulundusühing Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) on igal aastal tähistanud rahvusvahelist eakate päeva matkaga, mis on kujunenud nii elurõõmsaks ja meeleolukaks tervist ja
indu andvaks ettevõtmiseks kui ka uusi teadmisi ja
kogemusi andvaks ürituseks. Tänavu viivad meie
matkarajad Rocca al Mare Vabaõhumuuseumisse.

Kutsume kõiki oma eakaaslasi üle Eestimaa
meiega ühinema. Muudame tänavuse oktoobrikuu esimese neljapäeva meeldejäävaks ja tervislikuks, mis annab uut hoogu edaspidiseks, sest teatavasti lisab liikumine elujõudu, kaunis kodumaa
loodus ja värsked muljed kosutavad vaimuerksust.
Loodame väga, et meie üleskutsele vastavad
võimalikult paljud eakate ühendused. Jääme
ootama tagasisidet. Palume saata meile fotosid
ja kirjeldusi oma 1. oktoobri rännakust, aga ka
muudest selle päeva ettevõtmistest, et saaksime
need koondada toredaks kogumikuks “25 aastat
rahvusvahelist eakate päeva Eestis”.
Meie omalt poolt lisame käesolevale üleskutsele matkapäeva logo. Selle logo võib panna kutsele,
kleebisele, trikoosärgile või hoopis mujale, mis
meenutab koosveedetud aega.
Tujuküllast 1. oktoobrit – rahvusvahelist eakate
päeva - kõikjal Eestimaal!
Heino Hankewitz, esimees

Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool
JJ-Street võtab terve septembri kuu vältel vastu
uusi õpilasi Otepääl!
Eelnev tantsukogemus ei ole oluline,
peaasi, et tahad õppida.
Treeningud hakkavad toimuma alates septembri
keskpaigast Otepää Spordikompleksi peeglisaalis.
Selleks, et saada rohkem informatsiooni, registreeri end varakult www.jjstreet.ee.
Kohtume trennis!
Marko Vislapuu, JJ-Street DanceCompany
marko@jjstreet.ee, +37257413275.
www.jjstreet.ee

Kaugõpe Elva Gümnaasiumis
Õppida pole kunagi hilja, sest õppimine annab
Sulle tulevikus rohkem valikuvõimalusi. Elva
Gümnaasiumis on hea võimalus omandada gümnaasiumiharidus kaugõppes.
Õppida saab sõltumata vanusest, kui olete lõpetanud põhikkoli. Mittestatsionaarses osakonnas
saab omandada haridust vastavalt oma võimetele,
vajadustele ja võimalustele. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab
ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas väga hea võimalus pere või töö kõrvalt
jätkata õpinguid.
Õppijaid ootab Elva Gümnaasiumis meeldiv ja
hubane õpikeskkond, sõbralikud ja vastutulelikud
õpetajad. Kokkuleppel õpetajaga on võimalikud
erinevad õppetöö variandid. Kontrolltööd enamikes ainetes tuleb siiski sooritada koolis. Õppetöö

kaks korda nädalas kell 09.00–17.00.
Õppetöö toimub Elva Gümnaasiumi värskelt
renoveeritud Tartu mnt õppehoones, kus asub
mittestasionaarse osakonna jaoks eraldi korrus
mugavalt sisustatud õppekabinettide ja õpetajate toaga. Kooliga samas majas asub raamatukogu,
kaasaegne arvutiklass ja söökla.
Majas on tagatud liikumispuutega inimestele
igale pool juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).
Ootame oma kooliperre uusi liikmeid, kellelt
loodame tõsist suhtumist õppetöösse ja kaasalöömist ka igapäevases koolielus, et tunneksite ennast täieõigusliku Elva Gümnaasiumi ühise
pere liikmena.
Info http://www.elvag.edu.ee, tel. 730 1820.
Kaugõppeoskonna juhataja Heli Rähni

