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1. september, teadmiste päev, algas
Otepää vallas pannkoogipäevaga vallamaja ees.
Kõigile lasteaialastele, koolilastele,
õpetajatele ja lastevanematele pakkusid kooki ja moosi vallavalitsuse töötajad, kohal oli ka Pipi, kes lastega erinevaid mänge läbi viis.
Otepää vallavanem Kalev Laul
sõnas, et hea oli jätkata pannkoogi pakkumise traditsiooni. „Loodan, et kõikidel asjaosalistel oli lõbus päev ja soovin
kõigile head uue õppeaasta algust,“
ütles Kalev Laul.

Otepääl avas uksed
Pipo mängutuba

Pannkoogipäev sai teoks tänu Otepää Naisseltsi, Otepää Vallavalitsuse, Avatud Noortekeskuse,
Naiskodukaitse Valga Ringkonna Otepää jaoskonna ja Otepää Kultuurikeskuse toele.
Täname Otepää Naisseltsi liikmeid Ene Raudseppa, Sirje Möldret, Sirje Zujevat, NKK Valga

RK Otepää JSK liikmeid Maire Brett-Paavelit,
Rita Pärnikut, Vello Iiri, vallavalitsuse, avatud
noortekeskuse ja kultuurikeskuse töötajaid pannkoogipäeva õnnestumise eest!
Monika Otrokova

Tartu Rattamaratoni 6000 osalejat neljakordistavad
Otepää linna elanike arvu
Napilt 2000 elanikuga Otepää linn
muutub 20. septembri hommikul pea
neljakordselt suuremaks, sest 18. Tartu
Rattamaratoni starti asub ligi 6000 ratturit. Sellega seoses tuleb linnas ka ette
mitmeid olulisi liikluspiiranguid.
Suurte inimhulkade liikumise tõttu
võib olla raskendatud Otepäält läbisõit
ajavahemikul 8.00-10.30.
Seoses rattamaratoni stardi läbiviimise ja ratturite teeületusega on
läbisõidud suletud: kell 10.00-10.20
ja kell 13.00-13.20 Otepää-Valga mnt
Väikese-Munamäe all, kell 10.15-11.15
Sihva-Sangaste mnt Matul, kell 13.0013.40 Otepää-Pühajärve-Kääriku tee
Otepääl Aedlinna juures.
Samuti on liikluseks suletud kõik rattamaratoni raja alla jäävad teed kuni
kõikide ratturite läbimiseni. Raja alla
jäävad teed on suletud 20. septembril
kell 10.00-18.30, kuid teid hakatakse
liikluseks avama esimesel võimalusel
pärast seda, kui kõik ratturid on konkreetse raja punkti läbinud.

Esimene proov juba sel
pühapäeval
13. septembril toimub Tartu Rattamaratoni rajal tasuta ühistreening,

Ilmub 2 korda KUUS!

2. septembril avas Otepääl uksed Pipo
mängutuba. Mängutuba asub Otepää
Maxima hoones, seda haldab Otepää Perekeskus MTÜ.
Otepää Perekeskus MTÜ juhatuse liige
Kadi Kruuse ütles, et MTÜ osales KÜSKi
vabaühenduste arenguhüppe 2015. a taotlusvoorus projektiga "Otepää Perekeskuse mängutuba". Projekti kogu eelarve oli
8239 eurot, millest remondi ja sisustuse
peale kulus 6000 eurot. Mängutoa projekt
sai 7082 eurot toetust, Otepää vallavalitsus toetas projekti 1100 euroga. Projekti
eesmärk oli avada Otepääl mängutuba ja
areneda terviklikuks perekeskuseks.
„Perekeskuse käivitamisel on meile eksperdina abiks Eva Truuverk, kellel on suur
vabatahtlikega töötamise ning ettevõtlusalane kogemus,“ rääkis Kadi Kruuse. „Alates septembrist on kavas hakata korraldama beebiringe, koolitusi, lühiloenguid ja
töötubasid nii lastele kui lastevanematele.“
Mängutoas saab mängida koos lapsevanemaga (4 eurot piiramatu aeg), kasutada laste lühihoiu teenust (4 eurot tund)
ja pidada laste sünnipäevi (60 eurot 3 tunnine pidu).
Lisaks sellele pakub mängutuba käesoleval õppeaastal Otepää Gümnaasiumi
ja Pühajärve Põhikooli 1.-4. klassi lastele
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 12-16 võimalust tulla tasuta mängima.
Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas,
et Otepää Perekeskuse algatus on igati
tunnustamist väärt. „Tegemist on Otepää
ainukese mängutoa ja lastehoiuga, mille
avamine on lastevanematele suureks rõõmuks“ ütles Kalev Laul.
Alates 3. septembrist on Pipo mängutuba avatud kuuel päeval nädalas, teisipäevast pühapäevani. Lisaks Kadi Kruusele
kuuluvad MTÜ juhatusse veel Maarja Raud
ja Sille Jõgeva.
Lisainfo: www.pipo.ee.
Monika Otrokova

TULE LINNAMÄE
TALGUTELE!
Avame vaated kirikule, linnamäele ja Alevi järvele.
Töö aeg: laupäev, 3. oktoober
kell 09.00-16.00.

kuhu on samuti oodata ligi 500 ratturit. Sõitma on oodatud kõik – nii need,
kes tahavad rajaga enne suurt võistlust
tutvust teha kui ka need, kes tahavad
lihtsalt harjutada koos suurema seltskonnaga.

Valikus on täpselt samad distantsid, mis nädal hiljem – 89 km ja 40 km.
Rajal on ka üks teeninduspunkt Palul.
18. Tartu Rattamaratonile on end
tänase seisuga kirja pannud ligi 5000
ratturit. Registreerimine on avatud

kuni 19. septembrini. Soodushinnaga
saab registreerida kuni 11. septembrini
keskööni.
Rohkem infot: www.tartumaraton.ee

Plaanis on teha linnamäe ja kiriku
vahelise ala korrastustöid (võsa,
mädanud ja murdunud puude eemaldamine).
Talgulistele supp.
Korraldab Raivo Kalda.
Lisainfo: 503 8599 (Raivo Kalda).

Foto: Tarmo Haud

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuses
31.08.2015
Nõustuti Otepää vallasiseses linnas Tiigi tn 13

asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
Peeti võimalikuks jagada Tõutsi külas asuv Tõu-

n

välja katastriüksus (katastritunnus 63601:003:1543)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Peeti

n

asuv

võimalikuks

Taga-Kalda

jagada

katastriüksus

Nüpli

külas

(katastritunnus

63602:002:0034) neljaks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 11

isikut.
n

11. september 2015

Otepää vallas saavad kolme- ja enamalapseliste pered
nüüdsest lasteaiatoidu soodustust

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Otsustati ümber korraldada riiklike peretoetuste

maksmine.

18. augusti Otepää vallavolikogu istungil võeti vastu
uus sotsiaaltoetuste maksmise kord. Uue määruse
alusel on vallavolikogul iga eelarve või lisa-eelarve
vastuvõtmisel õigus suurendada toetuste määrasid. Uute toetuste liikidena lisandusid eakate jõulutoetus ja hoolekandeasutuses hooldamise toetus.
Lisaks sellele hüvitatakse uue korra alusel nüüd
3- ja enamalapselistele peredele lasteaiatoidu maksumus täies ulatuses ning kõik vallakodanikest koolilõpetajad saavad taotleda koolilõpetaja toetust.
Otepää vallas on vallavalitsuse sotsiaalteenistuse andmeil kolme- ja enamalapselisi peresid hetkel
üle 50-ne. Endiselt saavad lasteaiatoidu soodustust
taotleda vähekindlustatud pered, kus kasvab üks
kuni kaks last.
Muudatused viidi sisse ka koolilõpetaja toetuse
taotlemisel – kui enne said toetust taotleda vallakodanikest Otepää valla territooriumil asuvate põhikooli või gümnaasiumi lõpetajad, siis nüüd saavad
koolilõpetaja toetust taotleda kõik vallakodanikest

lõpetajad, olenemata sellest, millises koolis nad
õpivad.
Eakate jõulutoetus on mitterahaline, selle saajate
ringi määrab vallavalitsus. Seni on jõulutoetuseks
olnud meepurk või kommipakk ning see traditsioon
jätkub ka edaspidi.
Esmakordselt koolimineva lapse toetuse ja koolilõpetaja toetuse taotlemisel on kadunud tähtaeg,
mille jooksul saab taotlust esitada.
Uute toetuste liikidena lisandus ka hoolekandeasutuses hooldamise toetuse, mis on mõeldud
raske- või sügava puudega täisealistele isikutele
(muuhulgas ka vanaduspensionäridele), hooldekodu ülalpidamisekulude katmiseks. Seoses sotsiaalhoolekandeseaduse muudatusega viidi kooskõlla
hooldaja määramise kord puudega isikule. Kooskõlla seadusega viidi ka eluruumi alaliste kulude
piirmäärad. Nüüdsest kompenseeritakse toimetulekutoetuse taotlejatele osaliselt nii korterelamu
renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kui ka

korterelamu haldamise ja remondiga seotud kulud.
Jätkuvalt makstakse Otepää vallas esmakordselt
koolimineva lapse toetust, sünnitoetust ja matusetoetust. Lapse sündimise puhul makstav toetus on
siiani üks suurimaid sünnitoetusi Eestis.
Otepää vallavolikogu esimehe Kuldar Veere
sõnutsi astus Otepää uue sotsiaaltoetuste korra vastuvõtmisega suure sammu saamaks kõige peresõbralikumaks omavalitsuseks Eestis. "See otsus on
tehtud tuleviku pärast. Kohalike perede toimetulek
ja heaolu on meile väga oluline ja uus toetuste kord
annab muuhulgas võimaluse paindlikult reageerida
muutuvatele oludele" ütles Veere.
Täiendav info uute kordade kohta: Otepää valla
veebilehelt www.otepaa.ee rubriigist Sotsiaal-ja tervishoid ->Eeskirjad ja korrad või Anneli Salumaa,
Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja,
Anneli.Salumaa@otepaa.ee, 766 4825; 5303.
3032
Monika Otrokova

07.09.2015
n

Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv

Suure-Kalda

katastriüksus

(katastritunnus

63602:002:0031) neljaks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt.
n

13. septembrini saab hääletada kaasava
eelarve poolt

Väljastati OÜle IPORO projekteerimistingimu-

sed Vidrike külas Laasitiigi maaüksusel üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele

2014. aasta hajaasustuse programmi tagasinõutud riigipoolne toetus summas 2884 eurot.
n

Anti mittetulundusühingule Carma Motoklubi

(registrikood 80262323, aadress Valguse 2 Valga linn)
luba paigaldada alates 14. septembrist 2015. a kuni 5.
oktoobrini 2015. a motospordiürituse „VALGA ROMURING“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja
Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt asendiplaanile.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

eurot.
n

Määrati ühekordne toetus neljale isikule kogu-

summas 246 eurot.
n

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 üle-

tasid 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

Määrati puudega inimese täiendav toetus neljale

isikule kogusummas 35,8 eurot.

Hea ürituste korraldaja!
Otepää vallal on uus koduleht (www.otepaa.ee) ja sellega seoses ka uus kaasaegne
sündmuste kalender (asub esilehel).
Pakume võimalust kajastada oma infot
Otepää valla kodulehe kalendris ja seda
täiesti tasuta. Valla ürituste kalender võimaldab üritusi ka valla ametlikul Facebooki
lehel (Talvepealinn Otepää) jagada.
Selleks, et Sinu üritus jõuaks võimalikult
paljudeni, saada palun info oma üritustest
e-posti aadressile: monika@otepaa.ee.
Sündmusel peab olema ära märgitud
kuupäev, kellaaeg ja võimalusel veebiaadress. Soovi korral võib lisada ka plakati.
Monika Otrokova

20. septembril kell 12.00 toimub

KIRBUTURG ja NUNNUKONKURSS
Pilkuse Külamajas.
Parimatele nunnudele AUHINNAD.
Tule uudista, osta, müü ja vaheta!
Ühe mehe vana on teise uus.
Üritus tasuta.
Müüjatele kohv tasuta.
Asume Otepää poolt Kanepi suunas 3.
km.
MTÜ Pilkuse Külaselts, info 53823446

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
lastekaitsespetsialist
Kandideerimiseks palume 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 3032

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
planeerimisspetsialist
Kandideerimiseks saata hiljemalt 30.09.2015 oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivatsioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile
vald@otepaa.ee Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
sporditöö spetsialist
Kandideerimiseks saata hiljemalt 11.10.2015.a oma sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee Lisainfo tel:
766 4801; 524 0174

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

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

Pilkuse külas algas
kergliiklustee ehitus
7. septembril algab Valga maakonnas Otepää vallas Pilkuse külas Otepää-Kanepi tee ääres lõigul
Vana-Otepää ristmik – Alaküla bussipeatus jalg- ja
jalgrattatee jalgtee ehitus, mille käigus teostatakse
ühtlasi ka elektri- ja sidekaablitrasside ehitustööd.
Tööd teostatakse kahes etapis: esimene etapp mullatööd, 07.09.2015, Tähtaeg 01.12.2015;
teine etapp – katendid. Tähtaeg 01.07.2016.
Tööde teostaja on Eltel Networks AS/Nordpont
OÜ. Tööde teostaja kontakt mob: 53486787, e-mail:
gert.vaba@eltelnetworks.com.
Eltel Networks AS/Nordpont OÜ

Palupera teel tehakse
remonttöid
Alates 14. septembrist 2015 hakatakse Maanteeameti tellimusel teostama teekatte remonttöid Palupera teel (Tee nr 71 km 16,5 ja km 17,8). Tööde hulka kuulub antud lõikudes kogu tee konstruktsiooni
ja osaliselt ka muldkeha väljavahetus (kaevetööd).
Seoses sellega, luuakse kaks ajutist ümbersõitu
mööda Hurda ja Pedajamäe-Pühajärve teed:
1. Töölõigu nr 1 (Palupera tiikide vaheline teelõik)
ümbersuunamine toimub mööda J.Hurda tänavat
700 m (asfaltkattega tee). Tööde kestvus ja ümbersuunamise vajadus - 2 nädalat. Väljatoodud
ümbersõiduga pikeneb teekond 200 m.
2. Töölõigu nr 2 (Pedajamäe tõus) ümbersuunamine toimub mööda Pedajamäe - Pühajärve teed
2,8 km. Tööde kestvus ja ümbersuunamise vajadus
- 3 nädalat. Väljatoodud ümbersõiduga pikeneb
teekond 2,8 km.
Lõigud lähevad ehitusse eraldi. Ümbersõidud on
aluseks, et teostada töid kiiresti ja häirida toimivat
liiklust võimalikult vähe ning lühikesel ajavahemikul.
Ehitustööde ajaks suunatakse ümbersõitudele
ka ühistransport (Buss nr 72). Peatuste asukohti
väljatoodud ümbersõitudega oluliselt ei mõjutata.
Liikluskorralduse eest vastutab töövõtja Viamer
Grupp OÜ. Kaardimaterjal Otepää valla kodulehel
www.otepaa.ee.
Vabandame ebameeldivuste pärast!
Täiendav info: Kristjan Kikkas, Viamer Grupp OÜ
Tel. +372 56151439, E-mail. kristjan@viamer.ee.

Lp. Otepää Invaühingu liikmed,
ühingu Mihklipäeva tähistamine toimub
29. septembril kell 14.00 Edgari Trahteris.
Eelregistreerimine telef. 55628634 Kalev

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 25. septembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Suvebiatloni MM korralduse teatepulk anti Otepääle
26.-30. augustil toimusid suvebiatloni
maailmameistrivõistlused Cheile Gradistei linnas Rumeenias, kus eestlastest parimana näitasid ennast Meril Beilmann ja
Kalev Ermits.
Järgmisel aastal võõrustab suvebiatloni
MMi juba Otepää.
Otepää võistluste korralduskomitee
esimees ja ELSF president Aivar Nigol
võttis korraldajatelt vastu võistluste lipu ja
sellega ühes ka teatepulga järgmise aasta
suurürituse korraldamiseks.
Aivar Nigol ütles suvebiatloni MMi
kommenteerides, et Cheile Gradistei näol
on tegemist selles regiooni parima laskesuusatamise keskusega.
„Suvebiatloni MMil oli osalejaid 26
riigist, mis näitab koondiste kasvavat
huvi suvebiatloni võistluste vastus, seega

loodme ka Otepääl võõrustada rohket
arvu riike ja sportlasi,“ sõnas Aivar Nigol.
„Võistluste korralduse lippu üle võttes
kutsusin kõiki koondisi, sportlasi, laskesuusatamise fänne üle maailma järgmisel
suvel Otepääl toimuvatele suvebiatloni
MM võistlustele.“
ELSFi president tänas oma tervituskõnes ka Rahvusvahelist Laskesuusatamise
Föderatsiooni (IBU) võimaluse eest suvebiatloni MMi Eestis korraldada ja tunnustas Rumeenia alaliitu ning võistluste
korralduskomiteed õnnestunud võistluste
korraldamise puhul.

Vasakult ELSFi president Aivar Nigol, rahvusvahelise laskesuusatamisliidu (IBU) asepresident Viktor Maigurov ja tänavuse MMi orgkomitee juht Gaspar Puiu. Foto: ELSF

Järgmised suvebiatloni MMvõistlused toimuvad 24.-28. august 2016 Tehvandi Spordikeskuses Otepääl.
www.biathlon.ee

Otepää Muusikakooli õpilaste ja õpetajate suvised tegemised
26.-31. juulil osalesid Põltsamaal XXI Keelpillimängijate ja XII Kitarristide Suvekoolis 4 Otepää
last: Geir Kudu ja Heidi Soonberg (viiul), Ketrin
Kivimaa (kitarr) ja Karl August Soonberg (kontrabass). Lisaks 7-tunnisele pillimängule toimus ka
rohkelt õhtuseid üritusi, mis liidavad lapsi ühtseks
laagriks. Kitarristidel ja viiuldajatel on laagripäevade jooksul proovid eraldi, kuid õhtuti saavad nad
üritustel ja ühiselamus omavahel kokku ja sõbrunevad. Laagri teisel õhtul toimub Põltsamaa lossihoovis „rebaseks löömine“ ehk uute laste laagrisse vastu
võtmine. Tänavu oli ettevõtmine väga lõbus, sest
laagris oli enamik lastest uued.
Järgmisel õhtul viidi läbi sildade mäng: võistkondadele anti kaardid jatuli leida kindlad sillad, kus
ootasid kohtunikud ja ülesanded. Kes kiiremini
tagasi jõudis, oligi võitja, aga auhindu jagus kõigile
võistkondadele. Kolmandal laagriõhtul oli koolis
vaba lava kontsert, kus võisid esineda kõik soovijad. Neljandal õhtul toimus pärast kirikukontserti
lõpuõhtu, kus jagati laagris osalenutele tunnistusi,
toimus humoorikas vaba lava – võis laulda, tantsida, näidendit teha. Õhtu lõppes ühistantsudega, mis
seekord ei tahtnud kuidagi ära lõppeda. See laager
on nii populaarne just ühisõhtute tõttu, sest mujal
laagrites on enamasti rõhutud ainult pillimängule.
Otepää laste laagris osalemist toetasid lapsevanemad ning Eesti Kultuurkapital.
Laagris osales ja pani muljed kirja viiuliõpetaja
Milvi Erm

Tallinna Muusikakeskkooli
pianistide VII suvekool
Mul oli suur au osaleda koos klaveriõpetaja Anne
Arega 23.-26. augustini Tallinna pianistide suvekoolis. Esimesel päeval tutvusime kooli ruumide ja
õpetaja Marja Jürissoniga. Järgnevatel päevadel lihvisin oma klaverimängimise oskust õpetaja Marjaga,
improvisatsiooni Diana Kiivitiga ja tantsu oskust
Iren Voitesega. Kõige meeldejäävam oli suvekoolis
kohtumine meisterklassi pianisti Sten Lassmanniga. Ta rääkis, et on aastaid mänginud Heino Elleri
teoseid ja salvestanud neid plaatidele. Varsti hakkab
ta salvestama oma viimast plaati.
Suvekooli viimasel päeval toimus lõppkontsert.
Olin harjutanud oma palasid piisavalt, et saada
võimalus seal esinemiseks. Esitasin Urmas Sisaski
„Vähki” ja jäin tulemusega väga rahule. Paljude
pianistide esitlustest jäid silma Narva Muusikakooli
vanemate õpilaste etteasted. Suvekoolis sain juurde
palju julgust, kogemusi ja tahet mängida veel paremini. Loodan, et sarnaseid üritusi tuleb veel ja veel!
Otepää Muusikakooli 4. klassi klaveri eriala õpilane
Pipi Õun

Löök- ja puhkpilliõpilaste esinemised
Kiidan Otepää Muusikakooli õpilasi, kes suvel
väga hea meelega pilli mängisid: Mirjam Leopard
ja Rasmus Leopard võtsid osa kõikidest Pühajärve
Puhkpilliorkestri esinemistest (G.Wulff-Õie juubel,

Järvekino Pedajamäe külas
Vaatamata aina tumedamaks muutavale taevale ja
eemal kõmisevale äikesele kogunes 8. augusti õhtul
rahvas Pedajamäe külla Nikluse järve äärde Järvekino vaatama. Kinobussi abiga olime järvele püstitanud suure ekraani. Tulid suured ja väikesed, kaasas
istumismatid, matkatoolid ja vihmakeebid, juba
päeval olime heinamaale viinud diivaneid ja toole
ning üles pannud telgi.
Kohe algas lastefilm “Pettson ja Findus – väike
tüütus, suur sõprus”. Enne filmi algust said külalised Öökohvikust osta meie küla perenaiste valmistatud küpsetisi: sidrunikooki, suvikõrvitsapirukat,
kukeseenepirukat, purukooki, kodujuustusaiakesi,
keelekese küpsiseid, koduseid kummikomme ja teisi
hõrgutisi. Pakkusime ka sooja jooki: kohvi, piparmünditeed ja glögi.
Vihmasabinatest ja välgunooltest hoolimata
nautis filme umbes 140 kinosõpra. Nii mitmedki olid
juba varakult plaani võtnud Järvekinno tulla, kuid oli
ka huvilisi, kes mööda sõites tohutut ekraani märkasid, uudistama tulid ja filme vaatama jäid.
Tagantjärgi võime tõdeda, et ilm isegi hoidis meid,
kuna laussadu algas alles viimase filmi “Vehkleja”
lõputiitrite aegu.
Suur tänu meie küla perenaistele, kes Öökohviku

Eesti Lipu päev, Tõrva Lastekaitsepäev, Pühajärve
kooli lõpuaktus, Tõutsi küla jaanituli, Otepää jaanituli, Rõngu jaanituli, Otepää Surnuaiapüha, Tartu
Vaimulik laulupidu, Pühajärve 18. Puhkpillipäevad,
Puhkpillifestival “Mürtsub pill”, Otepää käsitöölaat,
Otepää vana surnuaiapüha, Udusaare küla veski
avamine, Tõrva “Juured”, spordivõistlus Otepääl).
Suure panuse pillimängu andsid ka Marie Leopard,
Laura Leopard, Mairo Kõiv ning Kert Roose. Pühajärve Puhkpillipäevadel osales ka Oliver Pikk. Väga
tublid ja suur aitäh!
Mirjam Leopard käis 5.-10. juulil klarnetimängu
lihvimas suurte meistrite käe all Elva Klarnetisuvel.
See suvine laager annab kooliks väga hea ettevalmistuse ja motivatsiooni ikka rohkem ja paremini pilli
harjutada. Meil on suurim heameel, et Mirjamile
meeldis laager väga ja kindlasti osaleb ta ka järgmisel suvel. Väga tubli!
29. juulist 2. augustini toimus Rõuges Plokkflöödilaager, kus osalesid Eliise Palmiste ja Meriliis Ilves.
Tüdrukutel oli võimalus mängida üksi, ansamblis ja
suures plokkflöödiorkestris koos teiste muusikakoolide õpilastega. Kogemus oli väga hariv ja huvitav.
Väga tublid!
Uudised vilistlatelt: Imre Leopard (tuuba) ja Mait
Peterson (tromboon) on oma õpingutega jõudnud
viimasele kursusele H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis ja Gertrud Leopard on esmakursuslane Eesti
Teatri- ja Muusikaakadeemias. See on esimene kord
kui meie Otepää Muusikakooli vilistlane asub kõrgkoolis õppima löökpille! Selle üle on väga uhke ja
hea tunne! Suur tänu teile! Ja muidugi jõudu javastupidavust, me kõik hoiame teile pöialt!
Puhkpilliõpilaste suvised tegemised pani kirja õpetaja
Külli Teearu
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Kultuurikalender
13. septembril kell 16.00
Otepää kultuurikeskuse pargis vanavanemate päevale pühendatud kontsert. Esineb Boris Lehtlaan. Tasuta.
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.
Pilet: täispilet 13 eurot, sooduspilet (pensionärid, õpilased) 11 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas,
Otepää Turismiinfokeskuses ja Otepää Kultuurikeskuses. Info: 5804 3215

SPORDikalender
12. septembril
kell 11.00 Tehvandi staadion.
Otepää lahtised meistrivõistlused kergejõustikus. Registreerimine: halliste@msn.com
13. septembril
kell 11.00 Aedlinna staadion. Jalgpall U10 FC Otepää - Viljandi JK
Tulevik.
13. septembril
kell 17.00 Tehvandi staadion.
Jalgpall FC Otepää - FC Tartu.
16. septembril start 20.30-21.00 Purtsi,
Valgamaa orienteerumispäevak.
16. septembril
kell 18.30 Tehvandi staadion.
Jalgpall FC Otepää U10 - Tartu FC Merkuur.
22. septembril kell 16.45 Otepää Keskväljak.
Matk ümber Otepää. Ene Prants, 5176599
23. septembril Kastolatsi, Valgamaa orienteerumispäevak. Tähistus Otepää-Tartu teelt.
Täpsem info: www.hot.ee/otepaapaevak/

Otepää Gümnaasiumi
lastevanemate üldkoosolek
17. septembril algusega kell 17.30
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Päevakord:
• 2015/2016. õppeaasta koolikorralduslik info
• Ülevaade Otepää Gümnaasiumi hoolekogu
tegemistest ning lastevanemate esindaja valimine Otepää Gümnaasiumi hoolekogusse
Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud
nendes klassides, mille klassijuhatajad on
koosoleku toimumise otsustanud ja teatavaks teinud.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad
Otepää Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühm 2016. a sügisel
kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää
Gümnaasiumis jaanuaris 2016.
TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 10. detsember 2015. Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras
tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad
ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja
on Tiie Jaaniste.

Kolmapäeval, 30. septembril
kell 15.00 OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLIS
LOENGKONTSERT
PLOKKFLÖÖT LÄBI AASTASADADE.
20 erinevat plokkflööti tutvustavad Reet
Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan.

kell 18.00 OTEPÄÄ RAEKOJA SAALIS
KONTSERT
KORDA 2 (muusikat 16. sajandist)

laua katsid ja meie tublidele meestele, kes Järvekino
ettevalmistamisel kõik tööd alates platsi niitmisest
ja suure parve ehitamisest kuni koristamiseni enda
peale võtsid. Kinokülastajad jäid meie korraldusega
väga rahule ja on saatnud kiidusõnu korraldajatele,
aitäh nende eest! Tegutseme kindlasti selle nimel, et
selline vabaõhukino ei jääks viimaseks.
Järvekino sai teoks Pedajamäe külaseltsi eestvõttel, rahaliselt toetasid siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Pedajamäe Külaseltsi nimel
Heleena Jõgi

Esineb Cantores Vagantes plokkflööditrio
Reet Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan.

Otepää suusaklubi Karupesa
Team avab harrastajate grupi
Treeningud algavad oktoobrist. Treeneriks Kalju
Ojaste. Huvi korral registreerige ennast infotunnile
(info@karupesateam.ee)
Täpsem info: 51 25 893
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

11. september 2015

TEADLASTE ÖÖ
Festival 2015

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
10. septembril 2015:

21.–25. september üle Eesti

n

Anti ülevaade Lääne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera

vallajuhtide kohtumisest Puhjas 8. septembril.

Teadlaste ÕÕ Festival on teadust populariseerivate ettevõtmiste
sari, mille tipphetk on reedel, 25. septembril aset leidev üleeuroopaline Teadlaste ÖÖ.
ÖÖ raames toimub palju erinevaid teadussündmusi nii Tartus kui
ka üle Eesti. Sellel aastal kutsuti tegijate hulka ka Palupera Põhikool. Juba kevadest alates on toimunud ettevalmistused festivaliks.
Teadlaste ÖÖ Festivali nädala jooksul räägitakse ja tegutsetakse
järgnevatel teemadel: tuleviku inimene, ennetame ja maandame
stressi, looduslik valik, (nuti)vidinatest vaba päev, saame terveks,
stressivabalt.
Reedel (25.09.2015) Eesti kõige pikemal ööl – Teadlaste ööl saab
koos Palupera kooliperega ja teaduse abiga säilitada optimistliku
meele ka siis, kui Sind kimbutab haigus!
Sündmus on avatud kõigile huvilistele! Ootame tervisekohvikusse,
tervise tubadesse (parafiin kätele, kristalliteraapia, massaaž, vererõhu mõõtmine jne), võimalus saada infot oma kaevuvee puhtusest,
stressivabadele öötundidele Palupera parki, kus toimub suur lustlik
mäng, mis kulmineerub aarde leidmisega.
						Svetlana Variku

n

Suunati vallavalitsuse poolt heakskiidetud Palupera

valla arengukava 2012-2025 ja tegevuskavade 2016-2020
eelnõu avalikustamisele 18. septembrist kuni 2. oktoobrini
2015. a. Eelnõu on avalikustatud lahtiolekuaegadel raamatukogudes ja vallakantseleis ning valla ja valla noorte veebilehtedel. Arengukava ja tegevuskavade kohta kirjalike ettepanekute esitamise tähtaeg on 2. oktoober 2015. Ettepanekud
esitada Palupera valla kantseleisse või e-postile palupera@
palupera.ee. Kõik ettepanekud avalikustatakse valla veebilehel. Arengukava avalik arutelu toimub 6. oktoobril 2015. a.
Palupera vallavalitsuse saalis algusega kell 17.00.
n

Otsustati seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andme-

sidevõrk kasuks Palupera valla munitsipaalmaale 5820043
Päidla-Kalavahi tee. Määrati kasutusõiguse seadmise tingimused, kohustused ja volitati vallavanemat teostama kõiki
otsuse täitmiseks vajalikke toiminguid.
n

Anti arvamus jätkuvalt riigi omandis oleva juurdepää-

sutee kohta: Palupera vallavalitsusel registreerida Mõisa
kalmistu kinnistuga piirnev kohalik teelõik 23174 Hellenurme-Middendorffi teelt kuni Mõisa kalmistu piirini (ca 145 m)
riiklikus teeregistris avalikult kasutatava teena, määrata teele

GLOBE 20aastane

kohanimi ja alustada nimetatud transpordimaa munitsipaalomandisse taotlemise menetlust.
n

Otsustati garanteerida Hellenurme küla kanalisatsioo-

nitorustiku rekonstrueerimistööde projektiga seotud tegevuste elluviimiseks osaühing PALU-TEENUS poolt finantseeringuks võetavat arvelduslaenu summas 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot.
n

Muud küsimused (Paluperas asuva munitsipaalkorteri

üürilepingust, järgmise istungi päevakorrast jm).

Palupera Vallavalitsuse istungil

Hea hellenurmelane, naaber
lähedalt ja kaugemalt!

31.08.2015 korraldati:
n

sidevõrgu liinirajatise projekteerimiseks.
n

Tänavu peab GLOBE Eesti oma 20ndat sünnipäeva. Seetõttu oli ka
tänavune GLOBE suvelaager Nelijärvel külalisterohkem kui tavaliselt. Laagris osalesid lisaks Eesti GLOBE’lastele külalised Lätist,
Leedust, Soomest, Ukrainast ja Venemaalt, juhendajateks Eesti ja
USA teadlased. Laagri põhiteemadeks olid seekord mullauuringud
ja satelliitide kasutamine teaduses.
GLOBE’laste järgmine kokkusaamine on juba 18. ja 19. septembril Rakkes konverentsil, kus saavad kokku GLOBE uurimistööde
konkursil osalejad. Palupera koolist esinevad konverentsil ettekandega Andre Lõhmus ja Janno Vähi, kes analüüsivad enda kogutud
andmete põhjal õhu saastatust Palupera kooli ümbruses. Hoiame
pöialt ja edu esinejatele!
Arvet Silk, GLOBE õpetaja

Kui tunned huvi Hellenurme mõisa kuulsuste vastu - tule sinagi meie kogukonna jaoks
olulise kuulsuse austamisüritusele, mõisnik Al. Th von Middendorffi 200. sünniaastal.

Väljastati Eltel Networks ASle projekteerimistingi-

mused Nõuni külas Mäkketõusu tee kinnistule elektroonilise
Määrati ühele toimetulekuraskustes perele ühekordne

toetus 20 eurot, kahele lasterikkale perele toetus kooliaasta alguse puhul kogusummas 160 eurot (20 eur/õpilane) ja
kahele lapsevanemale ranitsatoetused, kummalegi 65 eurot.

Väärikad esinejad ootavad sindki, et värskenda ja täienda meie teadmisi.

n

Jagati Päidla külas asuv Äädika kinnistu kaheks

tootmismaa sihtotstarbega kinnistuks – Agri 6989 m² ja

Käime koos läbi mõisnikule olulised rajad ja kuulame ettekandeid tema isiklikest valikutest mõisa mööbli saatuseni tänapäeval.

Vabriku 742 m².

Muusikalise elamuse 19. sajandi kammermuusikast ehk Middendorffi ajast, pakub
Eesti üks tuntumaid kammersoliste, tenor Mati Turi.

SÜNNID

Meenutame koos möödunud aegu, et ka järgmised põlvkonnad seda teha oskaksid ja
tahaksid.

12. septembril
avatud veskite ja tööstuspärandi päev
Veskiekskursioonid Hellenurmes kl 11.00 ja 13.00.
Veski kõrval töötab rehepeksumasin - Heino Prosti hästi hoitud tehnikapärand.
Üle Eesti huvitavaid avatud veskeid ja muud tööstuspärandit saab vaadata ja valida
külastuskohaks siit: www.veskivaramu.ee.
Korraldajad: Muinsuskaitseamet, MTÜ Eesti Veskivaramu, Palupera vald, MTÜ
Hellenurme Veskimuuseum.
Lisainfo www.muinas.ee, www.veskivaramu.ee.

VVV matkapäev Elvas
19. septembril kell 11.00

MATKAPÄEV "VÄRVID JA VORMID"
Edgar Valter on oma raamatus „Kuidas õppida vaatama?“ suunanud meie tähelepanu asjaolule, et vaatamisel on pisuke konks sees – peab nägema ka. Kuidas käia
looduses ja näha pilvedes, puudes, põõsastes, kivides ning kasvõi samblamätastes
põnevaid tegelasi?
Püüamegi oma matkal vaadates, uurides ja mängides ümbritsevas värvide ja
vormide maailmas märgata palju huvipakkuvat ja võib-olla ka põnevaid tegelasi.
Alustame ja lõpetame oma matka Nõiamaja juures.
Soovitame matka lõpetuseks kaasa võtta oma piknikukraami.
Kogunemine 10.45 Elvas nn. Mahlamäe ristis.
Registreerimine: 5254172, triinu@vvvs.ee.
Matkapäev on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maribel Lehtmäe			
Meribel Lehtmäe			

28. juulil
28. juulil

Tere, kallid sõbrad!
Kuna eelmine täika läks hästi korda ja sellest on möödunud juba kaks kuud,siis on viimane aeg panna vihmasele suvele punkt uue ja vahva täikaga.
Pakkige kraam auto peale ja kohtume 20. septemberil Mitil. Alustame seekord kell 9, osalustasu on endiselt
1 euro.
Proovime maha pidada ka esimese enampakkumise.
Näiteks on enampakkumisele tulemas 4 ruumi küttepuid, muruniiduk, pääsmed kahele Otepää Seiklusparki, raamatuid kirjastuselt Menu. Kindlasti pakkumiste
nimekiri pikeneb. Kõik tuleb müüki ilma alghinnata ja
osa tuludest läheb Palu puhkepaviljoni tuunimisele ja
käimla moderniseerimisele.
Kui kellelgi oleks veel midagi pakkuda maha hõikamiseks, siis andke julgelt teada tel. 5107312.
Rahvast peaks liikuma rohkelt, kuna samal ajal peetakse Tartu Rattamaratoni.
Ootame Teid kõiki müüma,ostma,uudistama!
Lisainfot saab eelmainitud tel. numbril.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

P U K A
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Jälle koos on koolisõbrad

S

uvi möödus linnulennul ning kätte on jõudnud september – see sügisekuu.
Aakre Algkoolis toimus 1. septembril
aktus, kui 1. klassi astusid Sandra Eller, Lauri
Lood, Aleks Murašov, Rasmus Mõtsar ja Meribel
Valving, nende esimese õpetaja on Eda Luht.
Lisaks õpilastele, kes alles alustasid oma kooliteed, oli aktusele oodatud ka vilistlased, kelle koolitee algusest möödus 25, 50 ja 75 aastat.
Kõige noorematel vilistlastel Kerli Sulel ja
Liilika Kingol täitus tänavu 25 aastat alustamisest meie taasavatud koolimajas, nende esimene
õpetaja oli Merle Kiissa. 50 aastat tagasi alustanutest olid meie rõõmuks kohal Kai Treial (Virks),
Rein Uint, Kaupo Saue ,Peeter Luik, Kalju Tiidemaa ja Mare Wållberg (Teino).
Aktuse kõige auväärsemaks külaliseks oli Heljo
Tennov (Laumets), kelle esimene koolipäev oli 16.
septembril 1940. a, sest siis alustas maakool tööd
peale peamiste sügistööde tegemist.
Rõõmuga meenutas oma kooliaastaid Aakre
koolis 50 aastat tagasi alustanud Kaupo Saue.
Meenutused hobusega talvel kooli sõitmisest
tõid hinge nostalgia, Juku-anekdoodid tekitasid
rõõmsa elevuse saalis ja elu aluse – armastuse –
rõhutamine pani paljudki kaasa mõtlema.
Esimese koolipäeva puhul oli kogu kooliperet
tervitama tulnud Puka vallavanem Heikki Kadaja,
kelle kingitud tordid maitsesid õpilastele väga.
Rõõm oli kuulda häid soove ja toetust nii hoolekogu esimehe Jaanis Veskimetsa kui ka vilistlaskogu esindaja Vahur Vuksi poolt.
Kui luuletused loetud ning laulud lauldud,
aabitsad ja uutmoodi mõisakooli päevikud käes,
mindi koolimaja ette pildistama. Vilistlased siir-

Puka Keskkooli
jõusaal
Tänased, 25, 50 ja 75 aastat tagasi Aare koolis alustanud
õpilased koos klassijuhatajatega ja direktoriga.
dusid edasi sööklasse kringlit sööma ning kohvi
jooma. Vanadel klassikaaslastel, kellest mõned ei
olnud üksteist näinud pea 46 aastat, jätkus juttu
veel mitmeks tunniks.
Kooli külalisteraamatusse jäid vilistlaste
tänusõnad väärt ettevõtmise ja kokkukutsumise

Kooliaasta algus Puka Keskkoolis

1. ja 12. klass koos klassijuhatajatega
Puka Keskkooli kooliaasta avaaktus toimus 1. septembril kell 10.00.
1. klassi astus sellel õppeaastal 7 õpilast. Klassijuhatajaks on Jane Everst.
Traditsiooni kohaselt süüdati aktusel koolirahu
küünal. Õpilased andsid piduliku kontserdi.

Uue õpetajana alustas Puka kooli vilistlane
Evelin Uibo, kes hakkab juhatama 4. klassi.
Aktus lõppes koolikella helistamisega. Sellele
järgnes 1. ja 12. klassi pildistamine ning klassijuhataja tund.

KASSIPOEGADE SEPTEMBRIKUU KAMPAANIA – PAKU KODU!
Soovimatuid kassipoegi on väga palju selle tõttu,
et loomaomanik ei kastreeri / steriliseeri oma
kasse.
Selleks, et juhtida inimeste tähelepanu opereerimise vajadusele seeläbi vähendada hulkuvate
kasside arvu, kuulutasime välja sellise kampaania,
mis kehtib ajavahemikul 1-30.09.2015.

Hilisem kastreerimis/ kastreerimisoperatsioon
Valga loomade varjupaigast uue kodu leidnud
kassipojale on tasuta!
Valga loomade varjupaik asub Valgas, Laatsi
11a, tel 5299880, valga@varjupaik.ee.
T-R 14.00-17.00, L 11.00-14.00
P-E suletud

eest. Kõigile jäi hinge lootus ja meelde lubadus
kohtuda juba järgmisel aastal kooli 285.aastapäeval.
Ilme Hõbemägi ja Merle Kiissa

alustab uut hooaega
14. septembrist k.a.
Jõusaal avatud kolm korda
nädalas
E,K,R 18-19.30.
Kohtumiseni!
Marika Uibo
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
25.08.2015
n

Taotleti munitsipaalomandisse Keeni külas asuv 1383 m² suurune

Parkla maaüksus.
n

Tuvastati Lauküla külas asuva Lembitu elamu ja laut-küüni, Tiidu

külas asuva Kuretare elamu ja Keeni külas asuva garaaži peremehetus.
n

Otsustati müüa Keeni külas Keeni 12-2 asuv korteriomand kirjali-

kul avalikul enampakkumisel alghinnaga 500 eurot.
n

Koormati Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuva kinnistu hoones-

tusõigusega mittetulundusühingu Sangaste Asundused kasuks.
n

Algatati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailplaneering.

n

Algatati Lossiküla külas asuva Lahemaa katastriüksuse detailpla-

neering.
n

Määrati volikogu esindajaks Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisus

Rando Undrus.
n

Tunnistati kehtetuks Sangaste Lasteaed Kratila põhimäärus.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati projekteerimistingimused OÜle Ekokaup Restu külas

Ruusa kinnistul üksikelamu, abihoonete ja tehnovarustuse ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Väljastati ehitusluba OÜle KESKKONNAPROJEKT Lossiküla

külas 72 Sangaste-Tõlliste tee maaüksus – Tiidu külas EMT Sangaste
tugijaam lõigul elektroonilise side võrgu rajamiseks.
n

Määrati katastriüksuse sihtotstarve Sangaste alevikus Valga

SANGASTE

11. september 2015

Restu 81. spordipäev – 2015. aasta
suvise ilma maaletooja!
Aitäh kõigile osalejatele, toetajatele ja korraldajatele. Te kõik
olite suurepärased ja seda märkas ka ilmataat, kes selleks
puhuks oli 2. augustil Restu saatnud supermeeldiva spordiilma. Õhkkond oli taas eriline, meeldiv, rõõmsameelne, sportlik, kogukondlik. Osalejaid oli isegi rohkem kui varasematel
aastatel. Rammumehed eraldi rammumeeste võistlust ei
pidanud, kuid osad neist Lauri Nämiga eesotsas lõid kaasa
kergejõustikualadel, mis oli samuti vägagi vaatamist väärt.
Selle aasta uuenduseks oli Sangaste Vabatahtliku Tuletõrjeühingu korraldatud tuletõrjespordi võistlus, kuhu registreerus üllatuslikult lausa 9 võistkonda. Rahva poolt väljapandud
võistkondades tuli võitjaks perekond Plaadod Restu külast.
Päikest, vett ja vaatemängulisust jätkus nii osalejatele kui ka
publikule kuhjaga. See oli vägev tunne!
Sellel aastal oli tugevaks abiks spordiplatsi ettevalmistamisel ka Restu külaselts – eraldi tänusõnad teilegi. Täname ka
teisi ürituse toetajaid: Sangaste Vallavalitsus, Valgamaa Spordiliit, Hendrik Zimbrot, Heiti Teder, Udo Tell, OÜ Landhaus, AS Sangaste Linnas, AS Sanlind, Silva Agro, Sanwood,
Gunnar Mandli, Kurevere küüslauk (Ansoti Talu, Imre Õim),
Sangaste Mesi (Rein Männiste), Ale Coq.
Ja loomulikult suur kummardus kõigile abilistele: Rait
ja Triinu Elvet, Roland Vill, Maive Vill, Reio Vill, Maie
Vill, Juhan Zimbrot, Peeter Zimbrot, Ants Zimbrot, Sille
Roomets, Brandon Undrus, Rando Undrus, Martin Raud-

sepp, Imre Õim, Enno Kurvits, Leini Kirsimäe, Sirje Pokk, Peeter Tõldsepp,
Saima Tell, Maire Roio, Maarja Kallis, Tiina Liivamägi, Silvi Ainsoo, Marina
Varjun, Merike Ohakas, Margus Pärsik, Kati Velner, Mati Raudsepp.
							Sangaste spordiklubi

maantee 2a asuvale maaüksusele.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheteistkümnele isikule kogu-

summas 787 eurot.
n

Määrati augustikuu toimetulekutoetus kaheksale isikule kogusum-

mas 1127,96 eurot.
n

Määrati augustikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale isikule

Meeldetuletuseks
bussipiletitest

kogusummas 765 eurot.
n

Määrati septembrikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale isikule

kogusummas 765 eurot.
n

Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele

isikule.
n

Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.

n

Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

n

Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

Nõuandeid lapsevanematele
Inetrnetis aadressil www.unekool.ee saab praktilist nõu ja abi oma
beebile või väikelapsele nn. leebe unekooli läbiviimiseks.
Leebe unekool tähendab, et öösel üles ärkavat last ei jäeta
nutma, kuni ta taas uinub, vaid välditakse sellist olukorda. Kui
lapsel on raskusi uinumisega või ta ärkab tihti öösel, siis on
võimalik kodustes tingimustes ning turvaliselt lapse uinumisharjumusi muuta.
Leebe unekool sobib üle pooleaastastele tervetele lastele, kes
ei vaja enam öösiti tihedat söötmist.

Kirjalik enampakkumine korteriomandi müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks: Keeni külas Keeni 12-2 asuv
korteriomand (kinnistu registriosa nr 2161040, üldpind 93,30
m²). Pakkumise alghind 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot ning
tagatisraha 50 eurot.
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele
(asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013)
hiljemalt 2. oktoobriks 2015. a kell 10:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Keeni 12-2”. Pakkumises peavad sisalduma andmed
pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks
enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 2. oktoobriks 2015. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele
EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida
“Keeni 12-2 osavõtumaks ja tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 2. oktoobril 2015.
a kell 10:15.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste
esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata
jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja
riigilõivu tasub ostja.
Lisainfo: e-post kajar@sangastevv.ee, tel 5662 7688.

Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et MUJAL ÕPPIVATE põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste bussipiletite hüvitamise avalduse esitamise viimane tähtaeg on 21. september
2015. a. Avaldus tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel, kes
eelmisel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud avaldusi ei rahuldata! Avalduse saavad esitada lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blanketil. NB! Varem ostetud bussifirma Atko
tasuta sõidu kaart kehtib füüsiliselt ka sel aastal, kuid sellega
ei saa sõidu eest tasuda enne, kui vallavalitsus on bussifirmale edastanud meile avalduse esitanud laste nimekirja. Seega:
mida kiiremini avalduse esitate, seda kiiremini hakkab tasuta
sõidu kaart kehtima.
Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu ja kooli vahel
ning kui õpilane õpib väljaspool Valga maakonda või ühiselamuga koolis, siis ka kooli asukohajärgse ühistranspordi piletid
(nt. Tartu linnaliinide õpilase kuupilet). Hüvitatakse pool esitatud sõidukuludest (so 50% summast), suurperede lastele kõik
sõidukulud, kuid mitte rohkem kui 51,13 eurot kuus põhikooli
õpilastele ja päevases vormis õppivatele keskkooliõpilastele.
Nn. õhtukoolis põhikooli osas õppivatel noortele hüvitatakse
piletid täismahus vaatamata pere suurusele, kuid õhtukooli
keskkooliosas õppivatele noortele sõidukulu ei hüvitata.
NB! Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu vastavalt kooli
reeglitele. Soovitan pöörduda oma kursuse juhendaja, õpilasnõustaja või kantselei poole kohe septembri alguses ning tingimused välja uurida. Kui kool nõuab elukoha või perekonna
koosseisu tõendit, siis selle saab minu käest. Tõendit küsima
tulles soovitan mulle ette helistada telefonil 52 47 930.
Pille Sikk, sotsiaalinspektor

Toiduabi teisest voorust
Käesoleval aastal jagatakse veelkord EL toiduabi, toimub nö.
teine voor. Oktoobri lõpus ja novembris saavad toiduabi need
isikud, kes saavad toimetulekutoetust augustis ja septembris.
Toiduabi nimekirja võivad sattuda ka need, kes toimetulekutoetust ei saa, kuid kelle puhul sissetulekute „ületulu“ jääb
15% ulatusse. Ehk siis on toiduabile lootust ka inimestel, kelle
sissetulek (nt töötu abiraha, töövõimetuspension) katab kõik
nende korterikulud ja jätab kätte üle 90 euro muudeks kuludeks ühe pereliikme kohta.
Seega soovitan isikutel, kes soovivad saada toiduabi,
esitada enne 20. septembrit vallavalitsusele toimetulekutoetuse taotlemise avaldus, sissetuleku andmed ning eluasemekulutusi tõendavad arved ja kviitungid nende arvete tasumise kohta. Seda, kas isik satub toiduabi nimekirja või mitte,
näeb ära alles peale taotluse sisestamist ehk septembri lõpuks.
Lisainfo telefonil 52 47 930.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

Jalgpallitreeningud Keeni koolis
Jalgpalliklubi FC Otepää alustas sel nädalal Sangaste vallas lastele jalgpallitreeningute läbiviimisega. Tegevuse laiendamine on tingitud klubi vajadusest suurendada noorjalgpallurite arvu, et peale treenimise oleks lastel võimalik ka oma
oskused võistlussituatsioonis proovile panna. Paraku pole aga väiksemates linnades-valdades nagu Otepää piisavalt lapsi, et ühes vanuseklassis võistkonda kokku
saada ja seepärast on ainus võimalus seda koostöös naabervaldadega teha.
Pöördusimegi naabervalla Sangaste poole, sest siin jalgpallitreeninguid ei toimunud, kuid head tingimused Keeni Põhikooli näol on olemas. Pealegi juba
käivad mõned mehed siitkandist FC Otepääga koos jalgpalli mängimas.
Treeningud toimuvad vastavalt ilmale Keeni kooli staadionil või saalis kahes
treeningrühmas:
• 1.-4. klassi laste treenigud
E 12.50-13.50 ja K 17.30-18.30
• 5.-9. klassi laste treeningud
E ja K 15.00-16.30
Treeningtasu 10 eurot kuus - september on proovikuu ja tasuta! Ootame kõiki
lapsi jalgpalli mängima!
FC Otepää esindaja Martin Teder
martin@fcotepaa.ee, 5624 2785

Tähelepanu eakad!
Rahvusvahelise eakate päeva tähistamiseks toimub Valgamaa eakate ühine
bussireis Tallinnasse 30.09.2015 a. külastamaks Eakate festivali Salme Kultuurikeskuses.
Sangaste vallast saab osa võtta 10 eakat. Etteregistreerimine toimub
telefonil 56 56 64 52 (Vaike Tuisk) elava järjekorra alusel. Oma osalussoovist tuleb teatada hiljemalt 15.09.2015 a.
Sõit Tallinnasse toimub ühisbussiga, mis väljub Otepäält kell 6.30 ja
sõidab üle Puka, Keeni ja Sangaste edasi Valka. Tagasisõit algab orienteeruvalt 16.30. Konkreetse bussiaja teatame osalejatele telefoniteel.
SÕIT JA ÜRITUSE PILETID ON TASUTA!
Kes ei soovi nii pikka sõitu ette võtta, on oodatud jalgsimatkale Sangaste
alevikust Sangaste Lossi parki 1. oktoobril. Sellest üritusest räägime aga
pikemalt juba järgmises ajalehes. 			
Vaike Tuisk

Tähelepanu!
Seoses kooliaasta algusega muutunud maakonnaliinide marsruute ja aegu saab
kontrollida Keeni põhikooli kodulehel www.keeni.edu.ee ja aadressil www.
peatus.ee.

11. september 2015
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KUULUTUSED

KUULUTUSED
Kaevetööd miniekskavaatoriga ja
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791

Pangabuss

Korstnapitside, telliskorstnate
ehitus ja korstnapühkimine.
Tel: 55579399
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.

Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

Pangabussi peatused:

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

III ja IV kvartalis
17. septembril
15. oktoobril

Sangaste
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

Veoteenus väikekalluriga
(2 tonni). Muruniitmis- ja trimmerdamisteenus. Tel. 51 51950
Ostan kasvavat metsa ja metsamaad metsa kasvatamise eesmärgil alates 10 ha kuni 100 ha.
Sobivad ka raiutud metsakinnistud. Samas müüa saematerjali.
Tel. 5064 291
Vanavara ost: raamatud, nõud,
märgid, rahad, postkaardid,
dokumendid jne.Tel. 5395 8295

Rõngu
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

III ja IV kvartalis
15. septembril
6. ja 20. oktoobril

Otepää
kell 13.00–16.30
Külastuskeskuse ees

III ja IV kvartalis
14., 21. ja 28. septembril
5., 12., 19. ja 26. oktoobril

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tel: 52 91 256
Pottsepatööd ja materjalid,
sealhulgas ahjukestad ja vanad
telliskivid. Tel 5062293

Pakume tööd

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

klienditeenindajale

OMANIKU JÄRELVALVE

toitlustusvaldkonnas.

EhitusEST OÜ

Sobilik nii noortele kui
ka vanemaealistele.
Garanteerime ametile vastava
väärt töötasu ning töötajasõbraliku töögraafiku.

506 7848

ehitusest@gmail.com

Tel.: 56675535,
rae.kebab@gmail.com

Teade
Otepää Aianduse- ja
Mesinduse Selts korraldab õppe- ja teabepäeva
Otepääl J.Hurda 5 AMS-i
majas 27. septembril
algusega kell 10.

Peolaudade ja muude
pidulike sündmuste
korraldamine kuni 50-le
inimesele

hotellis Murakas.

Teema: sügisesed tööd
mesilas, mesiperede ettevalmistus talveks, tagaivaade
mesindusaastale 2015.

www.murakas.ee
Info mob. 58531779
Mirell Jakobson
E-post: mirell@murakas.
ee või info@murakas.ee

Lektor Tõnu Hiiemäe.
Info: 7655 537, 5650 9770.

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

KARATE-DO SHOTOKAI

kaotuse puhul.
Hea Indrek!
Meie südamlik kaastunne sulle

ISA
kaotuse puhul
Merle, Viire, Kaido, Anton ja
Andres

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja suvetuules murdus elupuu.

Mälestame head sõpra

Südamlik kaastunne emale,
abikaasale lastega ja õele.
Toomas perega

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea kus lõpeb see...

Siiras kaastunne Viigile,
Kristale, Indrekule kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

REIN TAUKARI
kaotuse puhul.
Marju ja Aivar

Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee.

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

Kauaaegset tubli kolleegi

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

www.ekds.ee

Südamlik kaastunne Urvele ja
Jaanusele perega kalli poja ja
venna

Otepää Kopli 12 elanikud

Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT

REIN TAUKAR

MARGUS VOSMI

REIN TAUKARIT

Treeni ennast
julgeks ja enesekindlaks

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

mälestavad endised
kaastöötajad Otepää sidemajast.

Südamlik kaastunne tädi
Helmale, Viigile, Kristale,
Indrekule ja Tiiule kalli poja, abikaasa, isa, venna ja vanaisa

REIN TAUKARI
kaotuse puhul.
Täditütar Lehte, Marju ja Andres
peredega.

05.09.1955 – 2.09.2015

Südamlik kaastunne
Indrek Taukarile kalli isa

28.02.1944 – 26.08.2015

Rein Taukari
kaotuse puhul.

Väino Liivamägi

Südamlik kaastunne Kristale,
Mihklile ja Kadrile isa, äia
ja vanaisa

Südamlik kaastunne Helbele ja
lastele peredega abikaasa, isa,
vanaisa ja äiä

Rein Taukari
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Elmale ja
Tiiule kalli poja ja venna

kaotuse puhul.
Naabrid Hilda, Ottilie, Heldur,
Luule, Maire, Rain

Aleksei Haug

Sõbrad Otepäält, Tallinnast ja
Ameerikast.

Epp perega

REIN TAUKARI

Tiit Juhkam

05.11.1943 - 30.08.2015

Avaldame kaastunnet Indrekule
perega isa

REIN TAUKARI
surma puhul.

01.07.1936 – 24.08.2015

Väino Liivamägi
surma puhul.
Vaike ja Külliki

Südamlik kaastunne
Urve Vosmile poja

MARGUSE
kaotuse puhul.

Otepää seikluspargi kollektiiv

Jüri Kork ja Pühajärve puhkekodu 1. septembri sõpruskond.

Mälestame armast
abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Jaanusele
perega isa, äia, vanaisa

Südamlik kaastunne
Viigi Taukarile abikaasa

Väino Liivamägi

TIIT JUHKAMI

Kustus elu, vaikis valu,
puhkama jäi tema nüüd.

01.07.1936 - 24.08.2015
Leinavad abikaasa ja
lapsed peredega.

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.
(B. Alver)

Avaldame sügavat kaastunnet
endisele heale kolleegile
Urve Vosmile poja

kaotuse puhul.
Perek. Kruusa ja Levin

Kaotus on valus, mälestus jääb.

Meie südamlik kaastunne Urvele
ja Jaanusele perega kalli poja ja
venna

MARGUS VOSMI

MARGUS VOSMI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Otepää sidelased.

Naabrid Otepää Kopli 12
III trepikojast.

REINU
lahkumise puhul.
Jüri Kork ja Pühajärve puhkekodu 1. septembri sõpruskond.

Mälestus on kui muusika,
mis heliseb igavesti.

REIN TAUKAR

05.11.1943 - 30.08.2015
Mälestavad kaaslased, kellele
olid kallis nende eluteel – Relami.
Siiras kaastunne emale, abikaasale, õele, pojale, tütrele ning
omastele kaotuse puhul.
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MITMESUGUST

Kutse omastehooldajatele
23. septembril kell 19.00

Otepää Gümnaasiumi saalis

Rakvere Teatri etendus „Leenane’i kaunitar“.
Pilet: täispilet 13 eurot, sooduspilet (pensionärid, õpilased) 11 eurot.
Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ja Otepää
Kultuurikeskuses.

MTÜ Eesti Omastehoolduse eesmärgiks on ühiskondliku aktiivsuse toetamine läbi kogemusrühmade.
Kogemusrühm on grupp mingis osas sarnaseid inimesi,
kes koos käies kuulavad teineteise muresid ja jagavad
toetust oma elukogemusele tuginedes. Valgamaal on
selliseid kogemusrühmi puudu ja seetõttu kuulutab
MTÜ välja konkursi leidmaks rühmajuhti, kes soovib
koondada Valgamaa mitme valla inimesi, arendada
ja algatada omastehooldajate tervist ja toimetulekut
toetavaid tegevusi, jagada teavet, vajadusel nõustada
ja juhendada; korraldada ühiseid koolitus- ja jõustamisüritusi ning suunata ja kaasata vabatahtlikke.
Kahele välja valitud rühmajuhile (ei tohi olla ühe
perekonna liikmed, soovitavalt elavad maakonna eri
osades) korraldatakse TASUTA KOOLITUS Mooste
mõisas 24.- 25. oktoobril 2015. a. Kandideerijatel palutakse koostada motivatsioonikiri etteantud küsimuste
põhjal ja saata see hiljemalt 1. oktoobriks MTÜ Eesti
Omastehooldusele.
Küsimusi ja lisainfot saab oma vallavalitsuse sotsiaaltöötaja käest. Kui tunnete, et tahaksite aidata kaasa
hooldajate elu edendamisele, siis võtke sotsiaaltöötajaga ühendust!
Pille Sikk, Sangaste

Üle-euroopaline liikumisnädal MOVE Week toimub 21.-27. sept.2015
Aastaks 2020 veel 100miljonit eurooplast liikumisharrastuse juurde!

Matk ümber Otepää linna
22. septembril
16.45 kogunemine Otepää keskväljakul,
17.00 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.
Kui on, siis võta liikumiseks kõnnikepid.
Võta kaasa vesi ja heatujuline sõber!
Terviseampsud kosutuseks.
Korraldaja: Ene Prants, mob. 5176599.
Toetab Otepää vald

11. september 2015

