w w w. o t e p a a . e e / o t

Asutatud
1932

O t e pää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus kon n a hääle k an dja
Te i s i p ä e v, 1 6 . a u g u s t 2 0 1 6

Ilmub 2 korda KUUS!

Nr 12 (427)
PALUPERA
vald

Kääriku spordikeskuse rajamine
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Mööduv suvi oli
elamusterohke

K

olmapäeval, 3. augustil kuulutas SA Tehvandi Spordikeskus välja riigihanke Kääriku
Spordikeskuse esimese etapi väljaehitamiseks.
Kui tänaseks on keskuses valminud
väliväljakute ala koos valgustatud
tennise-, pallimängude- ning rannaspordiväljakutega, siis esimene etapp
hõlmab endas keskuse kõige kriitilisemat osa.
Esimese etapi valmides 2017. aasta
jaanipäevaks on keskusel olemas uus
sportlasmajutushoone olemasolevate
sportlasmajutusmajade asemel. Hoonesse mahub ööbima 148 laagrites viibijat laagrimajutuse põhimõttel neljainimese tubades, kusjuures eraldi toad
on mõeldud treeneritele. Loomulikult
on valmivas majas ka pesemisvõimalused ja olmeruumid ning kuivatuskapid.
Loodavas hoones peavad saama
olema kõik tingimused, et füüsiliselt
väljakutsuvates laagrites mööduksid
puhkehetked võimalikult mugavalt ja
koduselt nii treeneritele kui ka sportlastele.
Esimese etapi ehk isegi olulisem osa
hõlmab endas tegevusi, mis tihtipeale
jäävad keskuse külastajale nähtamatuks. Ehitatakse valmis uued reoveeja veetöötlusjaamad ning uuendatakse
ning ehitatakse juurde oluline osa kommunikatsioonitrasse.
Viimaste tegevuste ülesehitus on
hankes planeeritud sellisena, et keskuste järgmiste etappide investeeringute

PUKA
vald

vajadused oleksid suures osas juba täidetud.
Keskuse parenduste edasised prioriteedid puudutavad uute võimaluste
loomist pallimängude halli ehitamise
ning täismõõtmetes kunstmuruga jalgpalliväljaku rajamisega.
Järgnevalt on hädavajalik rekonstrueerida kergejõustikustaadion koos
viimase juurde käivate jõulinnakute
ning heitealade väljakuga ja alles siis
saab liikuda olemasolevate hoonete
(spordi-, toitlustus- ja konverentsi- ning
hotellihoone) juurde.
Aastaks 2020 saavad sportlased
nautida modernseid treeningtingimusi juba maailma parimas spordikeskuses!
Tänaseks põhiosas valminud
kogu keskuse ala, rajatiste ning
hoonete eelprojektid on koostanud Esplan OÜ koostöös Arhitekt 11-ga.
Otepää vallavalitsus on oma
3. augusti otsusega väljastanud
sportlaste majutushoonele, reoveejaamale ning veetöötlusjaamale ka ehitusload.
Kääriku spordikeskus loodi 1947.
aastal Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna õppe- ja treeningkeskuseks. Spordikeskuse põhilisteks klientideks on treeninglaagrite ja spordilaagrite korraldajad ja
sportlased.
Kristjan Karis
SA Tehvandi Spordikeskuse
juhatuse liige
Fotod:
SA Tehvandi Spordikeskus

Suvi tõi meile seoses
Otepää 900 juubeliüritusega palju külalisi.
Juubelipidustuste tippkontsert Retrobest oli
suvine suursündmus,
mis möödus igati edukalt. Pühajärve rannas
astusid lavale mitmed
retroartistid, nende
seas Thomas Anderson ja Eestis esimest korda esinud Jason Donovan. Korraldajad soovivad
retrofestivali järgmisel aastal korrata, loodetavasti
on sündimas traditsioon.
Otepää suvi oli rikas mitmete ürituste poolest – auto24 Rally Estonia, IRONMAN, meie
oma Pühajärve Puhkpillipäevad, Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päev ja palju
muid kontserte ning spordivõistlusi. Augusti
teises pooles on tulekul veel Otepää rattamaraton ning rahvusvaheline suurvõistlus
– suvebiatloni MM ning veel mitmeid huvitavaid sündmusi.
Külalised toovad alati rõõmu. Seekord oli
meil Otepää juubelipidustuse ajal au võõrustada koostööpartnereid ja sõpruspiirkondade esindajad Vihtist, Tarpist, Novgorodist,
Toksovost, Daugavpilsist ja Ekeröst. Uuendasime suhteid ning jätkame koostööd kultuuri,
spordi ja ettevõtluse vallas.
Otepää Kultuurikeskuse remont on
jõudsalt edasi läinud – taastatud on saali
lagi ja põrand, galerii on täielikult korda tehtud, fuajee on saanud endale uue kivipõranda, remonditud on WC-d, lava ja näitlejate
ruumi, välja on vahetatud maja elektri- ja
küttesüsteem. Septembrikuus on plaan kultuurikeskus taasavada.
Lõpujärgus on Tõikamäe jalgtee, mis
täiendab Otepää valla kergliiklusteede võrgustikku. Maanteeamet on uue asfaltkatte
paigaldanud Otepää-Kääriku-Kurevere ja
Otepää-Pühajärve teele.
Ka haldusreformi asjaajamistes oleme
edasi liikunud – lisaks läbirääkimistele
Sangaste, Kanepi, Palupera ja Urvastega
sai Puka vallavolikogule tehtud ettepanek
alustada menetlust Meegaste küla arvamiseks Puka valla koosseisust Otepää valla
koosseisu. Vastavasisulise ettepaneku tegid
Meegaste küla elanikud Otepää vallale juba
selle aasta kevadel.
Rõõm on tõdeda, et taaskord on Otepää
tunnustatud kodukaunistamiskonkursil Kaunis Eesti kodu maakonna parimaks. Eesti
Vabariigi Presidendi autasu antakse kätte
28. augustil.
Plaanis on jätkata Linnamäe heakorratöödega, kuna sealsed puud on kahjustatud
juurepessist. Oleme tellinud metsamajandamiskava Artes Terraelt ning saanud vastavad
load ja kooskõlastatused nii Keskkonna- kui
ka Muinsuskaitseametist. Hanke tulemusena
teostab tööd suurte kogemustega kohalik ettevõte Ökopesa OÜ. Täpne tööde aeg sõltub
ilmastikuoludest.
Soovin kõigile rõõmu kestvast suvest ja
algavast saagikoristuse ajast.
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

miseks.

28.06.2016
n

Valiti Otepää Vallavolikogu esimeheks Siim Kalda.

n

Valiti Otepää Vallavolikogu aseesimeheks Jaanus Raidal.

n

Valiti Otepää Vallavolikogu aseesimeheks Enn Sepma.

n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse

nr 1-4-64 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine“
punkti 1.1 ja sõnastati see järgmiselt: „1.1 volikogu esimees Siim
Kalda, tema asendajaks Jaanus Raidal.“
n

Valiti eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni aseesimeheks

Siim Kalda.
n

Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Rein Vikard.

n

Avaldati umbusaldust haldusreformi komisjoni esimehele

Kuldar Veerele.
n

Valiti haldusreformi komisjoni esimeheks Jaanus Raidal.

n

Valiti haldusreformi komisjoni aseesimeheks Aivar Nigol.

n

Kinnitati haldusreformi komisjon järgmises koosseisus: 1.1

Jaanus Raidal – komisjoni esimees; 1.2 Aivar Nigol – komisjoni
aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Siim Kalda; 1.3.2 Rein
Vikard; 1.3.3 Peeter Kangur; 1.3.4 Kalev Laul; 1.3.5 Teet Reedi.
n

Lõpetati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni tegevus.

n

Moodustati

Otepää

Vallavolikogu

alatise

komisjoni-

na haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on
haridus- ja kultuurialane tegevus.
n

Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Merlin Müür.

n

Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks Peeter

Kangur.
n

Kinnitati haridus- ja kultuurikomisjon järgmises koosseisus:

1.1 Merlin Müür – komisjoni esimees; 1.2 Peeter Kangur – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Mereli Mändmets;
1.3.2 Külle Viks; 1.3.3 Miia Pallase; 1.3.4 Sirje Ginter; 1.3.5 Kätlin
Meema; 1.3.6 Marko Tiirmaa; 1.3.7 Katrin Karus.
n

Moodustati Otepää Vallavolikogu alatise komisjonina spordi-

komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on spordialane tegevus.
n

Valiti spordikomisjoni esimeheks Tanel Ojaste.

n

Valiti spordikomisjoni aseesimeheks Martin Teder.

n

Kinnitati spordikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Tanel

Ojaste – komisjoni esimees; 1.2 Martin Teder – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Jaak Mae; 1.3.2 Merlin Müür;
1.3.3 Toomas Liiva.
n

Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 1.1

vallavanem Kalev Laul; 1.2 vallavalitsuse liige Mairo Kangro; 1.3

Otepää
delegatsioon
külastas 29.- 31. juulini
Otepää
sõpruspiirkonda Vene Föderatsioonis
– Toksovot. Visiit toimus
Toksovo kohaliku omavalitsuse administratsiooni kutsel seoses Toksovo
päevadega, millega tähistati linna 516. sünnipäeva.
Meie delegatsiooni kuulusid Otepää vallavolikogu
aseesimees Jaanus Raidal,
Otepää vallavalitsuse liige
Mare Raid, Otepää tervisekeskuse juhataja Andres Arike ja Sangaste
vallavanem Kaido Tamberg.
Kolmel päeval kohtusime Toksovo ja Vsevoložski rajooni volikogu ja administratsiooni esindajatega. Meid võtsid vastu volikogu
esimees Olga Kovalchuk, kes on ühtlasi Vsevoložski rajooni volikogu esimees, Toksovo
administratsiooni juht Andrei Koževnikov ja
kommunikatsiooni- ja sotsiaalsektori juhataja
Aleksandra Ivanova ning Vsevoložski rajooni
administratsiooni juht Vladimir Dratsjov.
Kohtusime Toksovo hariduskeskuse direktori
Natalja Nikandrovaga, kes tutvustas meile keskkooli ja piirkonna haridussüsteemi. Toksovo
kaks kooli ja kolm lasteaeda alluvad rajoonivalitsusele ning neid juhib Toksovo hariduskeskuse direktor. Üllatas kooli ajaloomuuseum, kus
on aasta jooksul valminud koostöös õpilastega
ekspositsioon, mis teeks kadedaks nii mõnegi
riikliku muuseumi.
Kavgolovo õppe-treeningkeskuses (www.
utc-kavgolovo.ru), mis on Loode-Venemaa
olümpia ettevalmistuskeskus, kohtusime
keskuse direktrissi Jelena Šahova ning spordidirektori Yuri Kashkaroviga (olümpiavõitja
biathlonis 1984 Sarajevos). Õppe-treeningkeskus on nagu meie Tehvandi spordikeskus, aga

vallavalitsuse liige Marko Koosa; 1.4 vallavalitsuse liige Kalev
Merisalu; 1.5 vallavalitsuse liige Mare Raid.
21.06.2016
n

Avaldati umbusaldust Otepää Vallavolikogu esimehele

Kuldar Veere’le.
n

Avaldati umbusaldust Otepää Vallavolikogu eelarve-, majan-

dus- ja turismikomisjoni aseesimehele Kuldar Veerele.
n

Kinnitati Otepää valla 2015. a konsolideeritud majandusaas-

ta aruanne.
n

Taotleti maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel

Otepää valla munitsipaalomandisse sotsiaalmaana (alaliik üldkasutatav maa 017;Üm) Nüpli külas asuv Linnamäetagune
maaüksus pindalaga 145 756 m². Taotleti maareformi seaduse
§ 28 lõike 1 punkti 4 alusel Otepää valla munitsipaalomandisse sotsiaalmaana (alaliik ühiskondlike ehitiste maa 016;Üh)
järgmised Otepää vallas asuvad maaüksused: 2.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Hundinurga maaüksus pindalaga 33 295
m²; 2.2 Otepää vallasiseses linnas asuv Hundituka maaüksus
pindalaga 19 566 m². Taotleti maareformi seaduse § 28 lõike
2 alusel Otepää valla munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana
järgmised Otepää vallas asuvad maaüksused: 3.1 Otepää külas
asuv Alametsa maaüksus pindalaga 64 329 m²; 3.2 Otepää
külas asuv Ala-Veske maaüksus pindalaga 4027 m²; 3.3 Otepää
valla- siseses linnas asuv Hundiplatsi maaüksus pindalaga 23
235 m².

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba

Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (majutushoone) püstitamiseks.
Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba

Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (reoveepuhasti) rekonstrueerimiseks.
n

Töö kirjeldus:

Otepää Muusikakooli juhtimine, muusikakooli
tulemusliku töö tagamine, vastutamine Otepää
Muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste
vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

• pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane
pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine
juhtimiskoolitus või kultuurialane või muu kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž
ning läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus ja 240-tunnine juhtimiskoolitus, teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• avatus uutele ideedele, analüüsi- ja planeerimisoskus
• oskus meeskonnaliikmeid kaasata ja meeskonda
ühise eesmärgi saavutamiseks ühendada
• empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne
• hea arvuti kasutamise oskus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• täiendkoolituse võimalusi
• sõbralikku kollektiivi

03.08.2016

n

Otepää Muusikakooli
direktori ametikohale

Omalt poolt pakume:

Otepää Vallavalitsuses

n

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku
konkursi

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba

Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (veetöötlusjaam) püstita-

Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Kandideerimiseks saata hiljemalt 21.08.2016
elulookirjeldus; diplomi või tunnistuse koopia vajaliku
hariduse või kvalifikatsiooni kohta ning sooviavaldus,
mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta
ametikohale asumiseks e-posti aadressile vald@otepaa.ee,
märksõna „Muusikakooli direktor“.
Lisainfo tel: Janika
Laur, e-post: janika.laur@otepaa.ee , tel. 5239139.

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

n

Seati kahele isikule hooldus ja määrati hooldaja-

toetus.
n

Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogu-

summas 768 eurot.
n

Lõpetati Nüpli külas asuva Tedre kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n

Anti Võimlemisklubile “Rütmika” (registrikood

80046097, aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba võimlemiskooli õppetreeningkogunemise pidamiseks Otepää Gümnaasiumi ruumides (aadress
Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 8. – 17.
august 2016. a.
n

Anti Hansa Ilutulestikud osaühingule (registrikood

11061217, aadress Tähe Saarepeedi küla Viljandi vald)
ilutulestiku korraldamise luba 5. augustil 2016. a ajavahe-

pisut suurem. Keskuses on lisaks spordirajatistele meditsiini- ja taastusravikeskus, mis on alles
väljaehitamisel, ning spaa-keskus. Õnnestus
siseneda ka lumetunnelisse, kus suusatajatel on
võimalik aastaringselt harjutada talvistes tingimustes. Keskuses on 300 majutuskohta ning
direktrissi sõnul on täituvus keskuses aastaringselt ligi 95%. Kavgolovo keskusesse pääsevad
treenima ka harrastussportlased – liikumisradade kasutamiseks on päevapilet u 4 eurot. Keskuses kohatud inimesed olid kõik käinud vähemalt paar korda Otepääl treeningutel. Kolm
aastat tagasi valminud treeningkeskus aga võimaldab treenida kodu lähedal ja seetõttu väga
enam välismaale, s.h. Eestisse ei kiputa.
Toksovo päevade raames oli meil au viibida
skulptuuritriloogia esimese monumentaalskulptuuri „Lugev poiss“ avamisel kultuurikeskuse pargis. Toksovo elanikud on väga uhked,
et nende piirkonnas on elanud pikemat või
lühemat aega kuulsad kirjanikud, kunstnikud
ja teadlased Aleksei Tolstoi, Dmitri Likhachev,
Samuil Marshak, Mikhail Glinka, Alexander Green, akadeemikud Abram Ioffe ja Igor
Kurchatov jpt.
Kolme päeva jooksul arutasime erinevaid
koostöövõimalusi. FC Otepää nimel edastasime Toksovo omavalitsusele kutse komplekteerida 7-12aastaste mängijate meeskond, et osaleda
jalgpallurite rahvusvahelisel turniiril 2017. aasta
suvel Otepääl. Vsevoložski rajooni juhtkond
ootab oktoobris toimuvale festivalile Otepää
taidluskollektiive, hetkel ootame täpsustatud
programmi. Ühiselt tõdesime, et sõpruslinnade vaheline kooliõpilaste, noorte ning kultuuritegelaste vahetus peaks jätkuma. Sooviti enam
vastastikust sündmusteinfo vahetust, et elavdada ka turismireise nii Otepääle kui ka Toksovosse, mis on St.Petersburgist vaid 15 km kaugusel.
Toksovo tegi ettepaneku, et 2017. a suvel võiks
Toksovo päevadel olla esindatud ka Otepää
turismi- ja käsitöötelk. Ideid tekkis palju – nüüd
tuleb hakata neid tasapisi realiseerima.
Toskovos elab ligi 8000 elanikku ja suvehooajal suureneb elanikkond 30-40 tuhandeni. Loode-Venemaal kutsutakse piirkonda „Venemaa
Šveitsiks“, seda tänu kuplilisele maastikule, järvedele ning turismiinfrastruktuurile.

mikul kell 23:45 - 24:00 Truuta külas Vidrike Puhkemaja
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Anti Hansa Ilutulestikud osaühingule (registrikood

11061217, aadress Tähe Saarepeedi küla Viljandi vald)
ilutulestiku korraldamise luba 13. augustil 2016. a ajavahemikul kell 23:00 - 24:00 Truuta külas Vidrike Puhkemaja
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Anti Alar Untile (registrikood 10942418, asukoht

Pühajärve tee 20-2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald)
taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
n

Anti Alar Untile (registrikood 10942418, asukoht

Pühajärve tee 20-2, Otepää vallasisene linn, Otepää
vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki Ford Galaxy (riiklik
registreerimismärk 844BJP) kasutamiseks taksoveol.
26.07.2016
n

Otsustati saata vallavalitsuse liige Mare Raid 29. -

31. juulil 2016. a välislähetusse Vene Föderatsiooni Toksovosse seoses osavõtuga Toksovo linna päevadest.
25.07.2016
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule

kogusummas 128 eurot.
n

Lõpetati Sihva külas asuva Veski-Ruusa 8

katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
n

Kooskõlastati Kanepi valla üldplaneering.

n

Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõppa-

ruanne.
18.07.2016
n

Keelduti ühele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse

määramisest.
n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas

256 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule

kogusummas 207 eurot.
n

Määrati koduteenus ühele isikule.

n

Väljastati Peeter Holtsile projekteerimistingimused

Truuta külas Mäeveere maaüksusel üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti osaühingule Triplex Eesti (registrikood

11673185, aadress Tartumaa, Rõngu vald, Kõduküla) ilutulestiku korraldamise luba 22. juulil 2016. a ajavahemikul
kell 23:30 - 00:00 Otepää külas Rukkimäe kinnistul Villa
Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Anti Otepää Teatrile (registrikood 80016647,

Virulombi 2, Otepää vallasisene linn) luba paigaldada

Otepää kodulehelt: Toksovoga on sõprussidemed
olemas juba Nõukogude ajast. Toskovo (tollase
nimetusega Kavgolovo) oli tuntud kui hea sportimispaik. Otepää sportlased käisid Toksovos
treeninglaagrites ja Toksovo sportlased omakorda
Otepääl. Vahepealsed ajad tõid aga kaasa suhete
jahenemise. 2002. aastal soojenesid suhted aga
üles. 2005. aastal käis Otepää delegatsioon Toksovos, ametlik raamleping sõlmiti 2008. aasta
augustis. Lepingu alusel toimuvad kultuuritöötajate ja sportlaste õppereisid. Eriti aktiivne on
õpilasvahetus Otepää Gümnaasiumi ja Toksovo
Keskkooli vahel. Sõlmitud on kolmepoolne
koostöölepe Toksovo, Vihti ja Otepää vahel
26.07.2009, osapooled on üksteist ka külastanud.
Otepää vallavalitsuse liige Mare Raid

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, Terje
Korss, Andrus Looskari, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

alates 13. juulist 2016. a kuni 07. augustini 2016. a riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste 25. kilomeetrile
Otepääle sissesõidu kohale avaliku ürituse, suvelavastuse
„Miljonite lemmik” reklaambänner.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Kultuuriüritused“ 500 eurot Mittetulundusühing Kell Kümme (registrikood 80189224, taotleja esindaja Roman Baskin) ajavahemikul 14. juuli - 7. august 2016.
a etendatava suvelavastuse “Miljonite lemmik” korraldamise toetuseks.
11.07.2016
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa
summas 192 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele

isikule summas 8,95 eurot.

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 30. augustil.

16. august 2016

AMETLIK INFO
n

Määrati koolilõpetaja toetus 10-le isikule kogusum-

mas 320 eurot.
n

pakkujad AJ Tooted Aktsiaselts (registrikood 10585384)
ja OÜ Kraft Wood (registrikood 11998639) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Tunnistati pakkujate AJ Tooted Aktsiaselts ja OÜ Kraft
Wood poolt esitatud pakkumused vastavateks, kuna need
vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise
kriteeriumist tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja
OÜ Kraft Wood poolt esitatud pakkumus summas 24 836
eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus. Sõlmiti
hankeleping Otepää Kultuurikeskuse mööbli ostmiseks
OÜ-ga Kraft Wood.
Anti CreAm OÜ-le (registrikood 12099311, asukoht

Tartu mnt 63 Tallinn) luba paigaldada ajavahemikuks 7. –
10. juuli 2016. a reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas
asuvale Keskväljaku nurk kinnistule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 690,12 eurot.
n

Jäeti rahuldamata Grigori Morozovi, Marko Roose,

Janar Tammjärve, Merike Tootsi, Heido Orava, Madis
Paluoja, Piret Drenkhani hajaasustuse programmi taotlused.
n

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke

„Otepää Kultuurikeskuse mööbel“ tulemused. Tunnistati

n

O T E P Ä Ä

Rahuldati Toomas Verniku hajaasustuse programmi

toetuse taotlus Tõutsi külas asuvale Lokumäe kinnistule
kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks järgmiselt: toetuse
suurus 5176,26 eurot; toetuse omafinantseering 2587,74
Rahuldati Mereli Mändmetsa hajaasustuse pro-

grammi toetuse taotlus Pedajamäe külas asuvale Männituka kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks järgmiselt: toetuse suurus 4529 eurot; toetuse omafinantseering
Rahuldati Piret Drenkhani hajaasustuse programmi

toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale Ala-Tammemäe kinnistule veesüsteemi ehitamiseks järgmiselt: toetuse suurus
2896,01 eurot; toetuse omafinantseering 1447,79 eurot.
n

Rahuldati Heleena Jõgi hajaasustuse programmi

toetuse taotlus Pedajamäe külas asuvale Nikluse kinnistule veesüsteemi ehitamiseks järgmiselt: toetuse suurus
2306,78 eurot; toetuse omafinantseering 1153,22 eurot.
n

Rahuldati Taavi Tinaski hajaasustuse programmi

toetuse taotlus Pedajamäe külas asuvale Tõuka kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks järgmiselt: toetuse
suurus 1696,95 eurot; toetuse omafinantseering 848,35
eurot.
04.07.2016
n

Määrata sünnitoetuse esimene osa neljale isikule

kogusummas 1536 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa
kolmele isikule kogusummas 576 eurot.
n

Määrati kahele isikule matusetoetus kogusummas

256 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetust kolmele isikule

kogusummas 171,8 eurot.
n

Määrati vallavanema Kalev Lauli asendajaks tema

äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige

Mare Raid.
n

Määrati koolilõpetaja toetus ühele isikule summas

45 eurot.
27.06.2016
n

Väljastati Kaia Kapsta-Forresterile projekteeri-

mistingimused Otepää vallasiseses linnas Tehvandi tn 8a
kinnistul üksikelamu ja varjualuse ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati OÜ-le EKSIIV ehitusluba Pühajärve külas

Raja kinnistul ehitise (puurkaev) püstitamiseks.
n

Väljastati OSAÜHINGULE OTEPÄÄ KOM-

MERTS kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt
1a kinnistul asuva ehitise (hotell ja kauplus, ehitisregistri
kood 111027685) II korruse kasutuselevõtuks.
n

n

Määrati haridustoetus kiitusega koolilõpetajale all-

järgnevalt: 1.1 Greta-Maria Kivi 70 eurot.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Vallavalitsus“ 125 eurot Otepää Gümnaasiumi
hõbemedaliga lõpetanud Siret Kutsari premeerimise
(preemia netosumma 100 eurot) kulude katmiseks.

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu

ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ehitise
(peahoone, ehitisregistri kood 111024050) rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati OÜ-le EKSIIV ehitusluba Pühajärve külas

Raja kinnistul ehitise (tootmishoone) püstitamiseks.
n

Väljastati Indrek Olkonenile ehitusluba Kaunissaa-

re kinnistul ehitise (suvila) püstitamiseks.
n

Väljastati Triinu Künnapile ja Uko Künnapile ehi-

tusluba Kopli tn 1 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n

Väljastati OÜ-le IPORO kasutusluba Vidrike külas

Laasitiigi kinnistul asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120756472) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Kes-

kseltsile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 2/4 kinnistul asuva rahvamaja (ehitisregistri kood
111037738) II korruse kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule

summas 32 eurot.
n

Määrati koolilõpetaja toetus alljärgnevalt: 1.1

Aleksander Alev 32 eurot; 1.2 Eliisa Hõrak 32 eurot; 1.3
eurot; 1.5 Ketrin Kivimaa 32 eurot; 1.6 Martin Kotkamäe

Otepää vallavalitsus otsustas 25. juulil 2016. a korraldusega nr 2-4-356 kooskõlastada Kanepi valla üldplaneeringu. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Saar 32 eurot; 1.9 Helerin Tamm 32 eurot; 1.10 Toomas

32 eurot; 1.7 Reiko Rätsepso 32 eurot; 1.8 Mia Melanie
Treufeldt 32 eurot; 1.11 Kadri Ann Jurs 32 eurot; 1.12
Ronek Jäär 32 eurot; 1.13 Laura Kriisa 32 eurot; 1.14

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Katre Krüünvald 32 eurot; 1.15 Geir Kudu 32 eurot; 1.16

Otepää Vallavalitsus otsustas 3. augustil 2016. a korraldusega nr 2-4-365 lõpetada Nüpli külas asuva Tedre
kinnistu detailplaneeringu koostamise. Otepää Vallavalitsuse 29. detsembri 2011. a korraldusega nr 2-4-642
„Otepää vallas Nüpli külas Tedre kinnistu detailplaneeringu algatamine“ algatati Nüpli külas asuva Tedre kinnistu (katastritunnus 63602:002:2041) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Otepää Vallavalitsuse poolt 2005. a kehtestatud Iffi, Sulli, Olli ja Tedre kinnistute detailplaneeringus määratud hoonestusala
muutmise võimalikkuse väljaselgitamine Tedre katastriüksusel. Tedre kinnistu detailplaneeringu menetlemisel on korraldatud mitmeid eskiislahendust tutvustavaid avalikke arutelusid ja nõupidamisi Keskkonnaameti
esindajatega hoonestusala muutmise osas. Samuti on koostatud Tedre kinnistu detailplaneeringu lahendusele kaks maastikuarhitektuurset eksperthinnangut ekspertide poolt. Tedre katastriüksus asub Otepää looduspargi Otepää piiranguvööndis, kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse
18.03.1997 määrus nr 63 “Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”). Otepää looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse, piiranguvöönd on looduspargi
majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa. Vastavalt planeerimisseaduse (RT I,
2002, 99, 579) § 17 lõike 2 punktile 3 tuleb planeering kooskõlastada asjaomase riigiasutusega – Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut hoonestusala asukoha muutmiseks ning ei kooskõlastanud
detailplaneeringut. Otepää Vallavalitsus on jätkuvalt seisukohal, et hoonestusala muutmine on võimalik ning
see ei kahjusta oluliselt Otepää looduspargi kaitse-eesmärki, kuid ilma Keskkonnaameti heakskiiduta planeeringut vastu võtta ei saa. Kinnistu omanik, Neiser Invest OÜ, esitas 26. juulil 2016.a taotluse (registreeritud 26.
juulil 2016. a nr 13-1.3/1608 all) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnistu omaniku taotluse tõttu
puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise
lõpetamise ning Otepää Vallavalitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 2-4-642 kehtetuks tunnistamise
põhjuste olulisust või nende seost Neiser Invest OÜ osalemisega haldusakti andmise menetluses.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

1.18 Karl Artur Vissor 32 eurot; 1.19 Ken Areng 45 eurot;

Teiloora Ojaste 32 eurot; 1.17 Karl Aarne Vihm 32 eurot;
1.20 Karl Peeter Ein 45 eurot; 1.21 Rivo Kopli 45 eurot;
1.22 Helin Külm 45 eurot; 1.23 Marit Mõts 45 eurot; 1.24
Jaanis Mölder 45 eurot; 1.25 Keiju Rootsma 45 eurot;
1.26 Markus Uus 45 eurot; 1.27 Ketlin Veidemann 45
eurot; 1.28 Ketryn Õun 45 eurot; 1.29 Kristin Aalep 45
eurot;1.30 Hardi-Henri Ambos 45 eurot; 1.31 Marje
Jõearu 45 eurot; 1.32 Janet Laas 45 eurot; 1.33 Silleriin
Lasting 45 eurot; 1.34 Birgit Maranik 45 eurot; 1.35 Lilian
Mitt 45 eurot; 1.36 Sarah-Liisa Oja 45 eurot; 1.37 Laura
Rääts 45 eurot; 1.38 Margit Saal 45 eurot; 1.39 Kerli
Toom 45 eurot; 1.40 Richard Tuhk 45 eurot; 1.41 Kristel
Mölder 45 eurot; 1.42 Maria Kristin Trumsi 45 eurot.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi)
ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 9. juuli 2016.
a kell 23:45 - 10. juuli 2016. a kell 00:15 Otepää külas Rukkimäe kinnistul Villa Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Kinnitati lihthanke „Otepää valla tänavate remont
2016“ tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2
(registrikood 11402434), OÜ Üle (registrikood 10405442)
ja RoadWest OÜ (registrikood 11137400) vastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimus-

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

tele. Tunnistati pakkujate AS Teede REV-2, OÜ Üle ja

Otepää Vallavolikogu otsustas 11. augustil 2016.a otsusega nr 1-4-58 lõpetada Otepää külas asuva Teeääre kinnistu
detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering algatati Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2007. a otsusega nr 1-4-22
„Otepää küla Teeääre kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistu jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, kruntidele ehitusõiguse alade määramine ja maa sihtotstarvete määramine. Planeeritav
ala hõlmas Teeääre kinnistut (katastritunnus 63602:001:1964) pindalaga 4,61 ha. Detailplaneeringut algatades kehtis
Pühajärve valla üldplaneering. Pühajärve valla üldplaneeringu maakasutuskaardi kohaselt asub Teeääre kinnistu nn
„valgel alal“ ehk senise maakasutuse säilitataval alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendas, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve senisest ei muutu. Ka pole nendel aladel Eesti Vabariigi õigusaktidega ette nähtud suuremaid
ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Maakasutajale tähendab see seda, et praegust maakasutust
võib jätkata. Maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tuleb pöörduda Otepää Vallavalitsuse (endise Pühajärve Vallavalitsuse) poole või koostada detailplaneering. Sellest tulenevalt algatati detailplaneeringu koostamine. Planeering oli
seega Pühajärve valla üldplaneeringut muutev. EELK Otepää Maarja Kogudus esitas 27. juuli 2016. a taotluse, millega soovis lõpetada detailplaneeringu koostamise, kuna kinnistu arendamisega on plaanid muutunud. Info:
Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esita-

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

kogusummas 384 eurot.

Peeti võimalikuks jagada Kastolatsi külas asuv

Metsatu katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0621)

Kanepi valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Mairo Kangro; 1.2 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.3
vallavalitsuse liige Marko Koosa; 1.4 vallavalitsuse liige

20.06.2016

Annela Jürgenson 32 eurot; 1.4 Grete-Maria Kivi 32

2887 eurot.
n

3
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n

Otepää Vallavalitsus otsustas 25. juulil 2016. a korraldusega nr 2-4-355 lõpetada Sihva külas asuva Veski-Ruusa 8 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Otepää Vallavalitsuse 16. aprilli 2004. a korraldusega nr 2-4-247 „Ruusa-Jaani katastriüksuse detailplaneeringu algatamine“ algatati Sihva külas asuva
Ruusa-Jaani katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:3192) detailplaneering. Otepää Vallavalitsuse 19.
oktoobri 2006. a korraldusega nr 2-4-631 nimetati detailplaneering Ruusa-Jaani katastriüksuse jagamise tõttu
ümber Veski-Ruusa 8 katastriüksuse detailplaneeringuks. Planeeringuala hõlmab Veski-Ruusa vkt 8 katastriüksust (katastritunnus 63601:002:3196, pindala 3,29 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu algatamisel on koostatud detailplaneeringu koostamise lähteülesanne, mis kehtis üks aasta. Detailplaneeringu eesmärgiks oli jätkata puhkemajanduse arendamist olemasoleva Veski-Ruusa puhkepiirkonna kõrvale
ja määrata planeeringualale neli hoonestusala. Detailplaneeringuga lahendatakse kruntideks jagamine ja
määratakse ehitusõigused. Detailplaneeringu lähteseisukohti uuendati 23. novembril 2015.a korraldusega nr
2-4-457 „Veski-Ruusa 8 katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine“. Detailplaneeringu
menetlus on seisnud pikalt ning omanik pöördus Otepää Vallavalitsuse poole sooviga selgitada välja võimalused ehitusõiguse realiseerimiseks, kuna ala arenduse eesmärk on aastate jooksul mõnevõrra muutunud.
Omanik soovib jagada katastriüksuse 5-ks, millest 2-le taotleb ehitusõigust, kaks liidetakse kõrvalasuvate kinnistutega ning ühele katastriüksusele ehitusõigust ei määrata. 2013. a kehtestati Otepää valla üldplaneering,
mille alusel jääb katastriüksus hajaasustusse, kus puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 1. juulil
2015. a jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Vastava seaduse § 1 lõikele
5 võib planeeringu koostamise korraldaja enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu
menetluse lõpetada, kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et katastriüksuse jagamisel ja kahele uuele katastriüksusele ehitusõiguse taotlemisel puudub vajadus koostada detailplaneering. Ehitusõigust saab kahele soovitud uuele
katastriüksusele taotleda läbi projekteerimistingimuste. Projekteerimistingimustel järgime kõrvalasuva Veski-Ruusa küla väljakujunenud keskkonda (katusekalle, välisviimistlus, hoonete arv krundil, hoonete maht,
jms). Keskkonnaamet on oma 21. juuni 2016. a saadetud kirjas nr 7-9/16/7784-2 nõustunud Veski-Ruusa vkt
8 katastriüksuse jagamisega ja ehitusõigusega vastavalt soovitule.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

eurot.
n

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

RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumused vastavateks,
tud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud
hindamise kriteeriumist tunnistati edukaks pakkumuseks
pakkuja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus summas
15 981,19 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n

Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke

„Investeerimislaen 2016“ tulemused. kinnitamine Tunnistati pakkuja Danske Bank A/S Eesti filiaal (registrikood 11488826) vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Danske
Bank A/S Eesti filiaal poolt esitatud pakkumus vastavaks,
kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud
tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks

Otepää valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

pakkuja Danske Bank A/S Eesti filiaal poolt esitatud pak-

Otepää Vallavolikogu kehtestas 11. augustil 2016.a otsusega nr 1-4-57 Otepää valla üldplaneeringut muutva Suitsu
kinnistu detailplaneeringu. Suitsu kinnistu (katastritunnus 63602:003:0170) asub Pilkuse külas. Planeeritava ala piirides muudetakse Suitsu katastriüksuse maakasutuse juhtotstarve Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaanil
põllu- ja metsamajandusmaast tootmismaaks. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

kumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

kumus (marginaal 0,84%), kui vastavaks tunnistatud pakn

Eraldati Otepää valla 2016. aasta eelarve realt

“Üldmajanduslikud arendusprojektid” mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 654 eurot pilliprojekti „Igal lapsel oma pill“ toetamiseks.
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16. august 2016

20. rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päev möödus vihmas

S

ajune ilm ei seganud Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päeva toimumist.
7. augustil peeti Otepää Kultuurikeskuse pargis Otepää Naisseltsi eestvedamisel traditsioonilist rahvamuusikute ja käsitöömeistrite
päeva. Käsitööpäeva avas volikogu aseesimees
Jaanus Raidal, päeva juhtisid Raul Vester ja Arne
Nõmmik. Käsitöömeistrite päevale registreerus umbes 70 kauplejat. Ilmaga meil paraku ei
vedanud, suur hulk kauplejaid jäi tulemata, see
aga ei rikkunud sugugi laadatuju. Osta sai istikuid,
käsitöötooteid, maale, raamatuid, puutööd, jalatseid, kangaid, toitu jpm.
Tegutsesid õpitoad Marge Tadolderi, Eike
Jodsche ja Merle Soonbergi juhendamisel. Valmistada sai helkurprosse, helmekeed, naelapilti, jne.
Tänan väga juhendajaid õpitubade läbiviimise eest.
Rõõmu ja lusti pakkusid Pühajärve Puhkpilliorkester (juhendaja Arno Anton), eakate ansambel
Laulurõõm (juh. Merle Soonberg), tantsutrupp
Tantsurõõm, (juh. Helle Kuldmaa), Nuustaku
naisrahvatantsurühm (juh. Angela Toome), rahva-

muusikud Merle Soonbergi ja Lille Tali
juhendamisel, viiulimängijad Milvi Ermi
juhendamisel. Meid tervitasid ka külalistesinejad ansambel Helisev horoskoop
Elvast (juh. Juta Tigane), Vana Tantsu
Klubi Nõost (juh. Made Ruul), regilauluansambel Koidu Tähed (juh. Koidu
Ahk), tantsutrupid Kõvvera Kõdara
(juh. Tiina Kukk), Tanuke ja Midrilinnud (juh. Hiie Vähi) Sangaste vallast,
seeniortantsugrupp Hobby Tartust (juh.
Monika Klais) ja tantsutrupp Salome
(Anu Kanarik) Tartust. Suur tänu esinejatele!
Otepää Naisselts keetis laadasuppi ja
pakkus seda külalistele. Toimus ka laadaloterii, kus peavõiduks oli Mr. Jakobi restorani
kinkekaart.
Otepää Naisselts tänab kõiki sponsoreid:
Otepää Vallavalitsust, Otepää Kultuurikeskust,
Mr. Jakobi restorani, Merle Lillepoodi, Techne
Tanklat, Pühajärve SPAd, Edgari Trahterit, Elsa

Struve, Meegaste, Arula
Need kolm sõna ühendavad Struve kaare Arula
punkti taasavamist, kaunil Meegaste talu õuel.
Avasõnad Teadlaste Ümarlaua poolt ütles majandusdoktor Hillar Kala. Kõige väiksemate kohaletulnutega oli meid kokku 62. Päev oli päikesepaisteline, ettekanded kaasahaaravad ja kui kohvilauda jõudsime, siis tuli alles pilditegemise mõte.
Tõnu Tämm on püsti pannud Meegastele Struve
Arula Signali 3 korda vähendatud koopia. Kõrval
on eksponeeritud Struve kaare tugipunktid Eestis
ning ortofoto koos Tartu maratoni põhiraja ja õue
läbiva rattamaratoni rajaga.
Puka vallavanem Andrus Looskari tänas kõiki.
Ta on ise võimatuks osutunud ülesanded teoks
teinud. Uhked viidad Pukas, Pühajärvel ja Meegastel on paigas. Üks kuu tihedat kirjavahetust,
helistamisi, parendamisi ja piirkonnas ongi uus
turismiobjekt koos teeviitadega valmis. Trükisoe

infostend saabus 15 minutit enne ürituse algust
kohale. Ennastsalgava panuse andis Otepää Turismiinfokeskus Ene Reedi eestvedamisel.
Pärast maavanem Margus Lepiku ja Arula Külaseltsi esindaja Voldemar Tasa sõnavõttu saadeti
neli sümboolset sõnumit pallidega trombetihelide
saatel taevalaotusse.
Meridiaanikaare mõõtmisest rääkisid teadlased: astronoomiadoktor Tõnu Viik, geodeesiaprofessor Jüri Randjärv, ajaloodoktor Lea Leppik
ja teised. Külaliste hulgas olid ka astronoomid
Helle ja Jaak Jaaniste. Kahepeale kokku on nad
panustanud astronoomia populariseerimisse üle
60 aasta. Muinsuskaitsest oli kohal Rahvusvahelise kultuuripärandi komitee ICLAFI asepresident
Riin Alatalu, kes loodab leida rahvusvahelisest
praktikast Eesti jaoks häid eeskujusid ja lahendusi nii seadusandluse kui ka rahastamise küsimuses.

Merike Kukk, Sirje Mölder, Silvi Adamson, Kersti
Tamm, Helle Kuldmaa, Mairi Järviste, Mare
Kalev, Leida Vutt, Sirje Zujeva, Mare Ilves, Pille
Saan, Liivi Borissova, Endla Teder, Ene Pruus.
Ürituse korraldasid Otepää Naisselts, toetasid
ja aitasid Otepää vald, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Valgamaa Rahvakunsti ja
Käsitöö Keskselts, Otepää Kultuurikeskus.
Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp

Otepää Vallavalitsus
tänab
kohvikut, Merano Pizzat, Otepää seiklusparki.
Täname toredaid abimehi, käsitööpäeva korraldamisel: Juta Vaher, Ants Vaher, Ranno Raudsepp, Meelis Kukk, Marit Mõts ja Sandra Sarv.
Täname töökaid Otepää Naisseltsi liikmeid:
Asta Kerv, Aino Mihkelson, Koidula Nagel,

Maa-ameti geodeesiaosakonna nõunik ja UNESCO Struve
meridiaanikaare koordineerimiskomitee liige, tehnikadoktor
Karin Kollo meenutas iga-aastast matka Simuna-Võivere
baasjoone otspunktide vahel.
Eesti Geodeetide Ühingult
tuli juba 2010. aastal ettepanek
kujundada igal aastal toimuva ja
mõlemaid otspunkte hõlmava
ürituse traditsioon, kuhu kaasataks ka laiemat üldsust. See
annaks põhjust UNESCO
kultuuripärandisse kuuluvaid
objekte sagedamini laiemalt tutvustada ning Struve tegevusest
ja selle olulisusest tihedamalt
juttu teha. Meie meeldivast keskustelust võtsid osa
MTÜ Iru Ämma Klubi liikmena Arno Kannike,
Taheva vallavalitsusest Monika Rogenbaum ja
Hille Tamman. Arno Kannike filmis kogu üritust ja

Otepää uueks vallavolikogu esimeheks sai Siim Kalda
28. juuni Otepää vallavolikogu istungil valiti uueks volikogu esimeheks Siim Kalda
(VL Meie Kodu) vallavolikogu aseesimeheks sai Jaanus
Raidal (VL Otepää), vallavolikogu teiseks aseesimeheks
sai Enn Sepma (Reformierakond).
Siim Kalda on lõpetanud
Otepää Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli magistri-

kraadiga majandusteadustes. Ta on osalenud
mitmete ürituste (Talveöölaulupidu, Rahvasprint,
Sprite tänavakorvpall, jpm) korraldamises ning
kuulub Otepää Lasteaia hoolekogu koosseisu.
„Tähtis on leida Otepää koht haldusreformis,
kindlasti jätkame Sangaste poolt tehtud ettepanekuga ühinemisläbirääkimistel,“ sõnas volikogu
esimees Siim Kalda. „Meie prioriteetideks on uue
lasteaia ehitamine Otepääle, Otepää Kultuurimaja
renoveerimise lõpetamine ja uuel aastal uue esmatasandi tervisekeskuse väljaarendamine.“

Linnamäel algavad heakorratööd
Nagu oleme juba varasemates Otepää Teatajates
teada andnud, on seoses Otepää 900. aastapäeva
tähistamisega kavas Otepää ühe olulisema sümboli
– Linnamäe korrastustöödega edasi minna.
2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallavalitsus töö,
mille eesmärk oli saada teavet Linnamäe nõlvadel
kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt
ka saada tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae
poolt koostatud Otepää Linnamäe metsamajandamiskava ja Otepää Linnamäe puude raieks märkimise aruanne. Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepessist.
Otepää Vallavalitsus edastas Keskkonnaametile

metsateatise, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks vastavalt koostatud tööle.
Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist, ekspertiisi hinnang metsa seisundile oli samasugune, nagu Artes Terrae aruandes. Artes Terrae poolt koostatud töös on hinnatud
raiemahuks ca 260 m³, Keskkonnaameti ekspertiisi
hinnanguline soovituslik raiemaht on veidi suurem
- 288 m³.
Keskkonnaamet väljastas loa raiete teostamiseks kogumahus 159 m³, raiete teostamiseks vajalikus mahus oli vajalik ka täiendav metsateatis
koos Muinsuskaitseameti kooskõlastusega. Muinsuskaitseameti kooskõlastuses on kirjas, et Linna-

Otepää vallavolikogu liikmed sõlmisid koostööleppe eesmärgiga sätestada ühised väärtused ning
tagada ühine arusaam Otepää valla arendamisest
kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni. Lepingus tuuakse välja ühiselt kokkulepitud prioriteedid ja tegevused käesoleval ja järgmisel aastal, mis aitavad kaasa Otepää valla pikaajalistele strateegilistele eesmärkide täitmisele.
Monika Otrokova

mäe läänenõlva puhastamist puudest võib teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv) ning tööde
käigus ei tohi kahjustada pinnast ja kultuurkihti.
Muinsuskaitseamet teatas ka, et töid võib teostada
kuni käesoleva aasta lõpuni.
Artes Terrae töö ning Keskkonnaameti ekspertiis on leitav Otepää valla kodulehelt www.otepaa.
ee vasakult menüüst „Arengukavad ja uuringud.“
Suvel viidi läbi hange metsaraiete teostamiseks
ning selle tulemusena hakkab neid töid tegema
Ökopesa OÜ. Raie käigus säilitakse üksikpuud ja
salud, vastavalt Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse
kooskõlastustele. Ökopesa OÜ alustab töödega
lähiaja, sedamööda, kuidas ilmastikuolud lubavad.
Raietööde algusest anname jooksvalt teada.
Otepää Vallavalitsus

Otepää Naisseltsi esinaist Ene Raudseppa
ja kõiki teisi tublisid abilisi ning sponsoreid,
kes aitasid kaasa rahvamuusikute ja käsitöömeistrite päeva korraldamisele. Aitäh
suurepärase ürituse eest!

loodame, et ta jagab seda ka meiega.
Täname kõiki asjaosalisi ja „kiirreageerijaid“!
Jälle üks ilus asi tehtud!
Eike Tasa

Kutsume tantsuhuvilisi noori
liituma!
Äge on valitseda oma keha, hea tunne osata
erinevaid tantsustiile ja koos kaaslastega kõik
see vormida vaatajale sõnumiks kui hea teatrietendus. Avastada, et see ongi minu soov,
millest ma tänaseni olen puudust tundnud.
Septembris alustab Esteetika- ja tantsukool
oma 23 hooaega, kooli süda asub Rakveres
ning 4 aastat on tegutsenud filiaalid Tallinnas
ja Ida-Virumaal. Praegu osaleb koolis 600 poissi-tüdrukut, noormeest ja neidu.
Tants on minu jaoks elustiil, mis on saatnud
mind terve elu ja kindlasti on siin oma kindel
osa Otepää kaunil loodusel, mis on aluseks igale loominguvormile. Olen siit omal ajal saanud
esimesed praktilised kogemused teoreetilisele
pagasile. Minu elu üks soovidest on olnud: jagada õpitut siinsete noortega, sest Otepääl on
minu südames eriline koht.
Siiralt on hea meel, et saame septembrist
alustada Esteetika- ja tantsukooliga ka Otepääl ja
Sihval. Tantsupedagoogiks on noor ja andekas
Kätlin Kase, kes kevadel lõpetas Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia vastaval eriala.
Õpime rütmitunnetust ja kehahoidu, erinevaid
tantsustiile. Läbi õpitu toome lavale showtantsuetenduse!
Vaata kodulehte www.estjatk.ee ja jälgige infot
oma lasteaias ja koolis.
Esteetika - ja tantsukooli juhataja Merje Poom
merjepoom@gmail.com

16. august 2016

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Ilmus raamat „Imeline Ilmjärve“
Maikuus nägi ilmavalgust Kappermäe Seltsi ja Eesti
Kirjandusmuuseumi koostöös valminud 97-leheküljeline raamatuke pealkirjaga „Imeline Ilmjärve“.
Raamatu idee sai alguse maalilaagritest, mis on
Ilmjärvel toimunud 2009 .aastast alates. Raamatu
esimene pool jutustab Ilmjärve lugu maalilaagrites
valminud maalide kaudu. Toodud on 42 maali reproduktsioonid 21-lt autorilt. Raamatu teine pool jutustab Ilmjärve lugu muististe ja kohapärimuste keeles:
kirjutise „Ilmjärvest Pühajärveni – vaateid pärimusmaastikule“ autor on Eesti Kirjandusmuuseumi teadlane Mari-Ann Remmel. Ilmjärve loo esitlus maalijate ja folkloristide pilgu läbi nähtuna sai võimalikuks
tänu Kirjandusmuuseumi teadlaste esinduslikule järjekindlale osalemisele maalilaagrites.
Kogumiku on koostanud Ene-Mall Vernik-Tuubel, toimetanud Kanni Labi, kujundanud Lea

Malin, maalid on fotografeerinud Margus Kiis.
Kogumiku väljaandmist on
toetanud ka Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool,
Viljandi Kutseõppekeskus,
Räpina Aianduskool, Tartu
Kunstikool ja eraisikutena
Olav Aarna, Eda Anton,
Karin Hellat, Liia Hänni,
Marju Lauristin, Pille Liblik,
Miia Pallase, Mare Pork,
Andres Pung, Riho Raave,
Viive-Riina Ruus, Raivo
Vilu.
Tänu kõigile, kes on panustanud meie kodukohast jutustava raamatu „Imeline Ilmjärve“ valmi-

Kultuurikalender
Otepää Maarja
20. augustil kell 19.00
kirikus taasiseseisvumispäevale pühendatud
kontsert. Esinevad Hedvig Hanson ja Kalle
Pilli. Tasuta.
Otepää Gümnaa7. septembril kell 19.00
siumi saalis Rakvere Teatri etendus „8
armastavat naist“.
Osades: Ines Aru (külalisena), Anne Veesaar (külalisena), Ülle Lichtfeldt, Marin Mägi-Efert,
Maarika Mesipuu-Veebel, Liisa Aibel, Helgi
Annast, Silja Miks.
Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses ja Piletimaailmas.

SPORDikalender
misse.
Ene-Mall Vernik-Tuubel

Tulekul on Otepää valla meistrivõistlused spinningupüügis
20. augustil saavad huvilised osaleda Otepää valla
meistrivõistlustel spinningupüügis – Pühajärve
Spinning 2016.
Võistluse korraldab kalapüügiklubi Vops.
Võistlus toimub Pühajärve rannas kella 9.00-14.00
ning registreerimine toimub Pühajärve paadisadamas kell 8.00-9.00. Auhinna saavad parimad nais-,
mees- ja noorvõistlejad. Võistelda võib ka meeskonnaga, võistkonnas peab olema kaks liiget. Osavõtumaks on meestel ja naistel 15 eurot, noortel
10 eurot, vajalik on eelregistreerimine, kuna ainult

Otepää - Lahti koostöö

Otepää suusaklubi Karupesa Team sõlmis Lahti
suusaklubiga Soomest rahvusvahelise koostöölepingu. Lahti suusaklubi on Soome üks suurimaid ja
edukaimaid noorteklubisid.
18. juulist toimus Otepääl esimene ühine 5-päevane
treeninglaager, kus kokku osales üle 60 noorsuusataja.
Kahe suusaklubi vahelise koostöö peamiseks eesmärgiks on eelkõige mõlema klubi noorte murdmaasuusatajate, vanuses 10-18-aastat, sõprussidemete loomine ja tugevdamine. Sellistes ühislaagrites on meie noortel võimalus õppida rahvusvahelist
suhtlemist ning treenida koos Soome omaealiste
parimatega. Lisaks annab see võimaluse ka treeneritele vahetada omavahel treeningalaseid teadmisi
ja kogemusi.
Pildil mõlema klubi esindajad: Markku Levanen
ja Tanel Ojaste.
Tanel Ojaste
Karupesa Team

Alates 01.09.2016 on
Otepää postkontoril
uued lahtiolekuajad:
E,K 11.00-19.00
T,N,R 10.00-18.00
L,P suletud

ennast kirja pannud saavad paadi.
Juba traditsiooniks kujunenud Pühajärve Spinning toimub sellel aastal 18. korda. Võistluse korraldaja Aivo Meema sõnas, et võistluse reeglid
näevad ette, et iga võistleja võib kasutada korraga
ühte spinningut, püügiks valmis spinningute arv
paadis pole piiratud. Kasutada võib ainult tehissöötasid, kalade, kalatükkide, usside, tõukude jt. naturaalsete söötade kasutamine ja lantidele lisamine
on keelatud.
„Varasematel aastatel on võistlemas käinud

10-15 võistkonda ja 80-100 üksikvõistlejat,“ sõnas
Aivo Meema. Pühajärve Spinning on Eestis üks
suuremaid spinningupüügi võistlusi, osalejate
seas on olnud alati tunnustatud ja tuntud oma ala
meistreid.“
Kalapüügivõistlust toetab Otepää Vallavalitsus.
Vaata reegleid www.otepaa.ee. Info telefonil 50 67
240, e-mail aivomeema@gmail.com.
Monika Otrokova

FC Flora (U8), FC Santos (U9) ning Viimsi MRJK
U12 turniiril.
Kohtumiseni juba järgmisel Otepää Cupil 27-30.
juuli 2017. a!
Raul Lehismets
FC Otepää pressiesindaja

TÄHELEPANU! STEINBACHI MÄLESTUSTURNIIR
2016 (DUPPEL)r on võistlejate soovil edasi
lükatud 3. septembrile. Võistlused toimuvad kahes
vanuseklassis kuni 105 aastat (kahe võistleja vanuse
summa kokku) ja 105 pluss ( kahe võistleja vanus
summa üle). Osavõtumaks on 6.- eurot võistkond.
Kolme paremat autasustatakse medalitega, samuti
on loosiauhinnad. Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide Selts,Tõnu Ainsoo

SÜNNID
Mathias Kamla 		
Roden Markus Mäll
Tristan Martin Nelis
Arabella Kuusik		

11. juunil
19. juunil
25. juunil
26. juunil

Otepää Gümnaasiumi teated

Otepää Rattamaraton toimub 20. augustil
17. Otepää Rattamaraton toimub Otepääl ja selle
ümbruses. Start ja finiš asuvad Otepää keskväljakul.
Sel korral on Nuustaku etapil kõik uus. Võimalik
on valida kolme täiesti uue, põneva ja kauneid loodusvaateid pakkuvate distantsi vahel: 83km, 49km
ja 22km.
Kõige pikem, 83 km XXL distants pakub ratturitele korraliku väljakutse Otepää ümbruse mägedel
ja metsaradadel. Pisut lihtsam põhidistants - 49km
- sobib nii harrastajale kui võidusõitjale ning 22 km
matkadistants sobib ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist.
20. augustil on põhjust tulla ka lastel. Lisaks kell
12.10 algavatele Laste- ja Tillusõitudele ootab pisemaid Otepää keskväljakul eraldi lastele mõeldud ala:
Hüppamine batuutidel - tasuta

21. augustil
11:00 FC Otepää Kollane (06)
vs Põltsamaa JK Sport (06) Otepää Aedlinna
staadion
21. augustil
12.30 FC Otepää Must (06)
vs Viljandi JK Tulevik (06) Otepää Aedlinna
staadion
21. augustil
14.00 FC Otepää (04) vs Tartu
FC Santos I (04) Otepää Aedlinna staadion
21. augustil
17.00 FC Otepää vs EMÜ SK
Tehvandi staadion
28. augustil
12.30 FC Otepää Must (06)
vs Põltsamaa JK Sport (06) Otepää Aedlinna
staadion.

10. septembril
11.00 Otepää I Nooruse Matk.
Start ja finiš Otepää Lipuväljakul. Registreerumine kell 10.30-11.00 kohapeal. Matka pikkus 3
km, see kulgeb Otepää kergliiklusteedel. Liikumisürituse patrooniks on Jana ja Jaak Mae pere. Matkal
osaleb Politsei maskott Lõvi Leo. Igale osalejale tasuta Eesti jäätis Balbiino jätsiautost. Kell 12.30 esineb matkalistele Lipuväljakul Getter Jaani.
Võtke kaasa oma pisikesed ja suured õedvennad, emad-isad, vanaemad-vanaisad ja sõbrad!
Matkaraja võib läbida jalgsi, lapsevankriga, 3-ratta
lise jalg rattaga, laste tõukerattaga jne.
Koostööpartnerid: Otepää, Palupera,
Sangaste, Puka ja Rõngu vald, Valgamaa Kultuurkapital, Loodusturism OÜ. Toetavad: Euroopa
Liidu Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Noorsotöö
Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Balbiino,
Otepää vald. Lisainfo: Janika Laur, janika.laur@
otepaa.ee, 766 48907.

Otepää Cup 2016 jalgpallis
28.-31. juulil toimus
Tehvandi staadionil 7.
korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2016.
Sel aastal osales turniiril kokku rekordilised
58 võistkonda enam
kui 600 lapsega, kelle
sooritustele elas kaasa
pea sama palju sugulasi ja teisi jalgpallihuvilisid. Nelja päeva ja 165
mängu jooksul pakkusid noored jalgpallurid väravate näol 717
väga emotsioonaalset
momenti, mis kindlasti andsid neile endile juurde
tahet ja indu ka edaspidi jalgpalli mängida.
Kokku mängiti võidukarikale kuues vanusegrupis
ning tänavune Otepää Cup osutus korraldajatele
eriti edukaks. Esimest korda seitsme aasta jooksul
suudeti esikoht koju jätta ning seda suisa kahel
korral, U11 turniiril ning päev hiljem, U10 turniiril.
Teistes vanusegruppides võidutsesid FC Elva (U7),

5

Ratsutamine ponidega - Ponimaa lahke pererahvas tutvustab kõikidele lastele ponisid ning 2 euro
eest on võimalik talitaja valvsa pilgu all ka nendega
ratsutada. / www.ponimaa.ee
Peale lastesõite lõbustavad lapsi mängujuhid
PIPI ja PIRAAT.
Kõigile Balbiino jäätis tasuta.
Tule koos pere või sõpradega, et veeta üks aktiivne
ja meelelahutuslik nädalavahetus Otepääl!
Info võistluse ja radade kohta:
www.rattamaraton.ee
www.facebook.com/rattamaraton
Registreerimine:
http://www.rattamaraton.ee/et/registreerumine/

Esimesesse klassi astuvate laste
vanemate koosolekud
toimuvad 25. augustil kell 18 algklasside
õppehoones koduklassides:
1.a (õpetaja Pille Möll) kabinet U213
1.b (õpetaja Merike Laiv) kabinet U209.
Kooliaasta avaaktus
on 1. septembril kell 9.00, järgnevad klassijuhataja tund ja pildistamine.
Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 12.
Kooli lastevanemate üldkoosolek on
6. septembril algusega kell 17.30 aulas.
Infotund 10. klasside õpilastele on
26. augustil kell 11.00 aulas.
Teave 2016/17. õppeaasta õpikute ja
töövihikute väljastamise kohta on kooli
kodulehel www.nuustaku.edu.ee.
Kooli spordihoone on 20. augustil
suletud!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

6

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil

PALUPERA
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Haldusreform. Ühinemisläbirääkimiste edasised etapid

AMETLIK INFO
eurot.
n

29.06.2016 otsustati:
n

Kinnitada Palupera valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi

majandusaasta aruanne.
n

Kinnitada Palupera valla 2016. aasta I lisaeelarve.

n

Sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS kolme pro-

jekti teostamist projektide kaasfinantseeringu tasumisega summas
108 774 eurot.
n

Muuta Palupera vallavolikogu määrust ning anda Väär-

si-Söödi teele uus number 5820070.
n

Kehtestada Palupera vallavolikogu liikme ja vallavalitsuse

liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
n

Kehtestada Vaino kinnistu detailplaneering. Planeeringuala

suurus 1,3 ha. Detailplaneering ei muuda oluliselt üldplaneeringu põhilahendusi planeeringualal. Ehitusõiguseks on plaanitud
rajada kuni 350 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam. Planeeringu elluviimisega ei kaasne majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnamõjusid. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs valla veebilehel http://www.palupera.ee/
content/view/1172/269/.
8.08. 2016
n

Toimus arutelu Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusük-

suse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatuse ja korra kohaldamiseks Palupera vallas.
n

Nõustuti loa andmisega Astuvere külas Vastse-Simona 1

kinnistu ja Vastse-Simona 2 kinnistu omandamise loa kohta Viirpalu & Pojad OÜ-le (asutamisel).
n

Lubati vallavalitsusel pikendada HEIZUNG OÜ-ga

(11174252) 20. mail 2015. a. sõlmitud rendilepingut nr 5-2/5 Hellenurme külas Mõisamaa maaüksuse (58201:001:0189) kasutamiseks tähtajani 31.12.2024. a.
n

Anti vallavalitsusele seisukoht - valmistada ette MTÜga

Eesti Andmesidevõrk liikmeks astumise otsuse eelnõu.
n

Anti vallavalitsusele seisukoht - valmistada ette vajalikud

dokumendid ja toimingud AS-ga Emajõe Veevärk liitumiseks,
kasutades varianti, kus uuele aktsionärile emiteeritakse aktsiaid
10% suuruses viimase 5 aasta jooksul veemajandusrajatistesse
tehtud investeeringute jääkmaksumusest.
n

Jagati informatsiooni ühinemisläbirääkimistest nii Elva kui

Otepää suunal.
n

Anti informatsiooni volikogu esimehe teenistuslähe- tusest

Rootsi Kuningriiki Jämtlandi lääni 15.-20.08.2016.

Palupera Vallavalitsuse istungil
21.06.2016 anti välja korraldused:
n

Anda Indrek Hitrovile luba avaliku ürituse „Miti küla täika“

korraldamiseks 10. juulil Palu vanal maanteelõigul.
n

Väljastada J.V-le ja J.R-le projekteerimistingimused kohtpu-

Ü

hinemisläbirääkimised Elva linna ja
Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja
Rõngu valla ühinemiseks on jõudnud
etappi, kus teemakomisjonid (haridus-, kultuuri-,
sotsiaal- ja majanduskomisjon) on oma ettepanekud ühinemislepingusse esitanud.
Hariduskomisjonis on läbi arutatud muuhulgas
piirkonna haridusasutuste võrk, kohatasud, hariduslike erivajadustega laste toetamine uues omavalitsuses, huvihariduse pakkumise hetkeolukord
piirkonnas ja võimalused tulevikuks.
Kultuuri, spordi, vaba aja, kodanikühiskonna
ja turismivaldkonda puudutavad küsimused on
läbi arutatud kultuurikomisjonis ning olulisemad
põhimõtted ühinemislepingu jaoks on sõnastatud. Kõik osapooled on seisukohal, et uues omavalitsuses peab kultuurivaldkond olema üks prioriteete ning uues omavalitsuses plaanitakse luua
kultuurispetsialisti ametikoht.
Sotsiaalkomisjoni fookus on sotsiaalvaldkonna ootuste, kartuste ja võimaluste kaardistamisel seoses linna ja valdade ühinemisega. Lepiti
kokku, kuidas oleks mõistlik korraldada uues
omavalitsuses sotsiaalhoolekannet ja tervishoiuvaldkonda, et teenuste kättesaadavus ja kvaliteet
oleks kogu piirkonna ulatuses võrdsel tasemel.
Majanduskomisjoni töö eesmärgiks seati läbirääkimiste alguses ühendomavalitsuse eelarvestrateegia põhimõtete kindlaksmääramine, mis
realistlikult määratleks ühinemisjärgset finantsperspektiivi ja vajalike investeeringute teostamist. Tänaseks on kaardistatud kõikide ühinevate omavalitsuste kommunaal- ja jäätmemajandust, kohalikke teid ja tänavaid, varade haldamist
ning transporditaristut puudutav informatsioon.
Olemas on ülevaade Elva linna, Konguta, Palupera, Puka, Rannu ja Rõngu valla eelarvetest ja
investeeringutest.
Kõikide komisjonide arutelude põhjal selgus,
et ühinevatel omavalitsustel on erinevates valdkondades väga sarnased vajadused – näiteks tuntakse puudust erialaspetsialistidest. Ühises uues
omavalitsuses soovitakse sellised probleemid
lahendada: ühinemise eesmärgiks on parem teenuste pakkumine ning konkurentsivõime kasv –
võimekas uus omavalitsus.
Lepingu esimese tööversiooniga on tutvunud
kõikide ühinevate omavalitsuste voli- kogud ja

Maksta

-toetus toimetuleku tagamiseks kahele perele kokku

nende poolt esitatud kommentaarid on juhtkomisjoni poolt läbi vaadatud.
Järgmiseks etapiks ühinemisprotsessis on
ühinemislepingu ja selle lisade (seletuskiri, esialgne investeeringute kava ja teised asjakohased
lisadokumendid) avalikustamine, kuid selleks
peavad kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud nendega esmalt tutvuma ja avalikustamisele
lubama.
Leping ja selle lisad on plaanitud avalikustada
ühinevate omavalitsuste veebilehtedel, avalikes
asutustes (näiteks raamatukogud, vallakeskused)
augusti lõpus-septembri alguses. Nimetatud
dokumendid jäävad avalikuks kolmeks nädalaks. Sellel ajal on kõikidel huvilistel võimalik
lepingule ja selle lisadele esitada muudatusettepanekuid. Kõik saabunud ettepanekud arutatakse läbi juhtkomisjonis ja volikogudes, kus
otsustatakse, kas neid arvestada või mitte.
Lisaks jõuab septembris nii digitaalselt kui
ka paberkandjal kõikide piirkonna elanikeni
Ühinemisleht, mis sisaldab ka ühinemislepingu
eelnõud, teisi ühinemisprotsessiga seonduvaid
teemasid, tutvustab rahvaküsitluse toimumist
jms.
Tulenevalt haldusreformi seadusest peab
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks kõik seaduses sätestatud dokumendid ja otsused esitama maavanemale hiljemalt
01.01.2017.
Palupera vald peab paralleelselt Elva piirkonnaga ühinemisläbirääkimisi Otepää suunal, kus
ümber laua lisaks ka Sangaste, Kanepi ja Urvaste
vallad. Ka siin on ühinemisleping peagi valmis
volikogudele esitamiseks ja tulemas rahvaküsitlus.
Palupera vallavanem Terje Korss,
ühinemiskoordinaator Kertu Vuks

summas 40 eurot;
-toetus kahele põhikooli, ühele gümnaasiumi ja
ühele kõrgkooli õppurile kokku summas 150 eurot;
-lastelaagri tuusiku toetust viiele perele kokku
summas 325 eurot.
29. 06.2016:
n

Vaadati läbi ja kiideti heaks Palupera valla

2015. aasta majandusaasta aruanne.
5. 07.2016 istungil:
n

Määrati vajaduspõhine peretoetus 16-le isikule

kokku summas 1170 eurot ning otsustati maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi 9-le isikule kokku summas
640 eurot.
13.07.2016 anti välja korraldused:
n

Tunnistada Ehituse Insenerid OÜ esitatud pak-

kumus Palupera mõisakooli fassaadi värvimistööde tegija leidmiseks edukaks maksumusega 13 350
eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n

Registreerida ehitisregistris T.P-lt laekunud ehi-

tusteatis kohtpuhasti rajamiseks Neeruti külas.
n

Registreerida ehitisregistris A.P-lt laekunud

ehitusteatis kohtpuhasti rajamiseks Räbi külas.
n

Registreerida ehitisregistris J.R-lt laekunud ehi-

tusteatis kohtpuhasti rajamiseks Urmi külas.
n

Väljastada A.V-le projekteerimistingimused

eluhoone projekteerimiseks Nõuni külas.
n

Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused:

- koolilõpetaja toetust kahele isikule kokku summas
70 eurot;
- prillitoetust ühele lapse perele summas 32.50 eurot;
- hüvitist meditsiinilise abivahendi ostuks ühele
isikule summas 2.38 eurot;
- laagrituusiku toetust ühele perele summas 75 eurot.
2.08.2016 anti välja korraldused:
n

Hajaasustuse programmi raames nõustuda

Tarmo Märss taotlusega ja muuta projekti „Lande
talu kanalisatsioon“ ajalist kestust (19.10.2015 –
01.10.2016).
n

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest

Päidla külas korteri omanik ajavahemikul 16.08.201631.08.2017.
n

Anda Mittetulundusühingule Leigo Kontserdid

luba avaliku ürituse „Leigo Järvemuusika festival“
korraldamiseks 5. ja 6. augustil Leigo talus.

hasti projekteerimiseks Astuvere külas.
n

Väljastada A.K-le projekteerimistingimused planeeritava

9.08. 2016 otsustati:

veetrassi ja liitumiskaevu projekteerimiseks Päidla külas.
n

n

Kinnitada E-menetlusega riigihanke „Mahtuniversaalsõi-

duki kasutusrendile võtmine“ nr 175680 tulemused, tunnistada

n

hankel edukaks Silberauto Eesti AS pakkumus 11 103,84 eurot

siooni ehitus“ esitatud aruanne.
n

n

Kiita heaks ja kinnitada Tõnu Kutsari projekti „Päidla küla

Tomsoni talu reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisat-

Ermo Kruuse - Põrgumäe kinnistu puurkaevu veepuhastusseadme soetus ja paigaldus, toetus 1180 eur;
Andres Kraak - Männisalu veetorustik, toetus 2040,10 eur;

Olete oodatud

Taavi Pirnipuu - Kruusamäe kinnistu reovee kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine ja imbsüsteemi rajamine, toetus 1878,97 eur;
Jüri Raudsepp - Urmi küla Kalda talu puurkaevu rajamine,
toetus 4533,30 eur;
Jüri Raudsepp - Urmi küla Kalda talu omapuhasti rajamine,
toetus 1560,08 eur;
Jane Loidap - eratee ehitus, Leoski talu, toetus 1792,09 eur;

n

Kiita heaks ja kinnitada Ülo Aart projek-

ti „Vaheoja talus vesi majja” 9.08.2016. a. esitatud
aruanne.

laupäeval,
27. augustil
algusega kell 20

James Joseph Reynolds - Nurme talu, Astuvere küla 3 m³
septiku paigaldus, toetus 1598,48 eur;

Väljastada J.A.K-le ehitusluba elamu ehitami-

seks Päidla külas.

Rahuldada tingimuslikult või jätta rahuldamata hajaasustu-

se programmi taotlused:

Väljastada Tsura Talu OÜ-le kasutusluba val-

minud majandushoonele Neeruti külas.

(hooldusteenuse pakkumus 1015 eurot) käibemaksuta.
n

Registreerida Ü.A-lt laekunud kasutusteatis val-

minud veesüsteemile Neeruti külas.

Lähetada vallavanem Terje Korss Valgamaa omavalitsusjuhtide koosseisus Rootsi Kuningriiki Jämtlandi
lääni 15.-20.08.2016.
n

Määrata augustikuul:

-vajaduspõhine peretoetus 16-le isikule kogusum-

Nõuni endise koolimaja
randa
MUINASTULEDEÖÖ
PÄIKESELOOJANGUKONTSERDILE.

mas 1170 eurot;
-koolilõpetaja toetus ühele isikule summas 30 eurot;
-sotsiaaltoetus majandusraskustesse sattunud ühele
isikule summas 20 eurot;
-ranitsatoetust kahele esimesse klassi astuvale õppurile kokku summas 130 eurot;
-ühele lasterikkale perele kooli toetust summas 100
eurot.

Malle Pentsa - Rootsu talule juurdepääsutee parendamine,
toetus 1080 eur;
Allan Põlluste - Räbi küla Väike-Kõivumäe kinnistule nõuetekohase omapuhasti rajamine, toetus 962 eur.
Leili Kraak - Männisalu heitvee imbsüsteem jäeti rahuldamata
vahendite lõppemise tõttu.
n

*mõnusat muusikat lõkketulede kumas pakub IIRI

SÜNNID

MUUSIKA SÕPRUSKOND

Ragnar Berg 		

*küpsetame pannkooke

Nõuni Raamatukogu

Määrata juunikuul

- toimetulekutoetust viiele perele kogusummas 1 016,91 eurot;
- hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot;
- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 224,94

Kui sul on sahvririiulil üks hea
moosipurk, võta kaasa, sööme
koos ära!

on suletud
puhkuse ajal 15.08. – 29.08.

16. juulil

PALUPERA

16. august 2016

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Nõuni, Neeruti ja Päidla kooli vilistlased meenutasid koolipõlve
Tänavu tähistaks Nõuni kool oma 250. sünnipäeva.
Kuigi õppetegevus koolimajas lõppes 11 aastat
tagasi, seisab maja endiselt ja kindlalt oma kohal.
Seetõttu peeti 9. juulil Nõuni väärika hoone juubelit. Nõuni kultuurimajas toimunud pidustusse
kaasati ka Päidla ja Neeruti koolide vilistlased.
Nõuni kooli 200. aastapäevaks koostas Elisabet
Urm masinkirjas trükitud kroonika. Teadaolevalt oli seda omal ajal olnud neli eksemplari. Üks
kokkutulekul esinenutest, Marju Saar, on nüüdseks selle arvutisse trükkinud ning kaante vahele
pannud. Kohapeal oli kõigil võimalus seda ajaraamatut endale soetada. Meenutustepäeval avas
Marju Saar põgusalt ka kroonika sisu.
Vilistlaste eestvedamisel meenutati seiku nii
Nõuni, Neeruti kui Päidla kooli aegadest. Teiste
seas vaatas oma kooliaega tagasi näiteks Mats
Traat, kes õppis Nõuni koolis 1940ndatel kaks
aastat. Elevust tekitas mälumäng, milles küsiti
muuhulgas Nõuni järve pindala ja kolme kooli
sulgemisaastaid (Nõuni – 2005, Neeruti – 1959).
Seejuures ei selgunudki Päidla kooli sulgemisaastat. Ühiselt leiti, et see pidi toimuma pärast 1970.
aastat, sest saalis leidus inimesi, kes tol aastal veel
Päidlas õppisid. Ka internetiavarused ei heida eredamaid valgusvihke.
Pärast sõnavõtte, mälumängu ja tantsulist vahepala oli kõigil võimalus külastada paika, kust vaimuvara omandamine omal ajal algas – Nõuni koolimaja. Niisiis kinkis osa endisi õpilasi ja õpetaja
Nõuni koolimajale sünnipäevaks taaskohtumise.

Tagasivaade ajakulgu jätkus kultuurimajas seljanka ja keskusteluga. Kostus nostalgiline akordionimäng ning kõigil oli võimalus uudistada ajaloonäitusele üles pandud vanu pilte, õpilastöid,
omaaegset koolivormi. Koduteele asuti taaselustunud mälestuste ja kingituseks saadud luubiga,
millele visandatud Nõuni kooli pilt kindlustab, et
kingitust kasutades meenub punane puumaja, kust
pärinevad nii lugemisoskus kui hindamatu väärtusega mälestuskillud.
Nõuni kooli vilistlane Merike Ennok

Fotod kokkutulekust leiad Palupera valla koduleheküljelt www.palupera.ee või Facebook Nõuni
kandi tegemised.

PS. Armas lehelugeja!
Kui sul on mälestusi, tähelapanekuid nende
koolide ajaloost või mõni ammune foto, õpik,
koolivihik, klassitunnistus jne – siis oleks tore,
kui võtaksid ühendust.
Tuttavate, kuid veidi kaugeks jäänud seinte vahel
kerkisid esile mällu talletunud elamused: ühed
meenutasid, millises nurgas oma tegude üle järele
mõeldi, teised pajatasid, kus ja kelle kõrval istuti
ning ühed viimastest vilistlastest (2001. aasta lend)

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

muljetasid arvutijärjekorrast, mille põhjustas oma
aja meelelahutusmagnet – Bubsy mäng.
Sünnipäevakingi teine osa oli trepil deja vu tunde
loomine: vilistlased ja õpetaja kogunesid ühispildile, milletaolisi tehti ka algkoolipäevil.

Marika Viks
viks.marika@gmail.com
tel. 53465648

PUKA

Pilet 2 €

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
15. juulil
n

Puka Vallavolikogu aseesimeheks valiti Arno Kangro.

n

Revisjonikomisjoni uueks liikmeks valiti Rannus Prii.

n

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Sirle

Lüüs.
n

eelarve ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Jaanis Ves-

kimets.
n

määrati Aakre Lasteaed- Algkooli hoolekogusse volikogu

esindajana Silver Laks.
n

Pikendati MTÜ-ga Kodupaiga Külaselts Kuigatsi Küla-

maja avaliku kasutuse ja rendilepingut 10 aasta võrra.
n

Puka vald päris Aakre külas asuva Vaino maaüksusel paik-

nevad ehitised. Otsustati taotleda Puka valla munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkt 1 alusel eeltoodud
maaüksusel asuvate ehitiste teenindamiseks vajalik maa suurusega 2,73 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa.
29. juulil
n

Kinnitati Puka valla 2015. aasta majandusaasta aruanne.

n

Kinnitati:

- eelarve ja majanduskomisjoni koosseis – esimees Jaanis Veskimets ja liikmed Karin Tilga, Kaida Vool, Meelis Hõbemägi,
Andrus Looskari, Aleksander Sven Esse, Adu Kurg.
- sotsiaal ja tervishoiukomisjoni koosseis – esimees Sirle Lüüs
ja liikmed Airin Hermann, Anu Uint, Marika Uibo.
n

Puka Vallavalitsus on esitanud meetmesse „Koolivõrgu

korrastamine“ alategevuse „Põhivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ projekti „Haridusvõrgu ümberkorraldamine ja
Puka Keskkooli rekonstrueerimine“ kogumaksumusega 3 798
740 eurot, millest omafinantseeringu on 569 812 eurot. Otsustati

PUKA

16. august 2016

Olukorrast Puka vallas
Muutused Puka vallas on tekitanud mitmesuguseid „valla legende”. On
tekitatud hirm „teerulli” ees, mis suleb valla perearsti, lammutab vana koolimaja, likvideerib Aakre kooli jne. Jutte on palju, aga kas see kõik on tõsi.
Julgen väita, et mitte. Tegelik olukord on palju lihtsam.
Puka vallavolikogu töös on mitmeid uuendusi, mis tulevikus kindlasti
suurendavad volikogu liikmete omavahelist suhtlemist ja parandavad vastuvõetud otsuste kvaliteeti. Uuendusena toimuvad volikogus eelistungid, kus
vaadatakse läbi volikogu päevakord ja istungi materjalid. Teiseks on volikogu päevakorras II poolsaasta tööplaani kinnitamine. Tööplaan ja selle järgimine muudab volikogu töö tulemuslikumaks ning efektiivsemaks. Kavas
on välja töötada näiteks külavanema statuut, aukodaniku valimise statuut,
kehtestada koostöös külaseltsidega tingimused Aakre rahvamaja, Kuigatsi
külamaja ja Soontaga metskonnahoone üleandmiseks külaseltside kasutusse, töötada välja külaseltside ja mittetulundusühingute tegevustoetuste
andmise põhimõtted. Luua eeldused, et iga hea projektiidee ei jääks teostamata, kuna mittetulundusühingutel puuduvad vahendid omaosaluse katmiseks. Tänases volikogus ei ole enam „Meid” ega „Teid”, ei ole enam „teerullipoliitikat”, vaid on ühised arutelud ja koos otsustamised. Aeg näitab, kas
see parandab otsuste kvaliteeti ja suurendab volikogu töövõimet.
Puka haridusvõrgu korrastamise reform on jõudnud järgmise verstapostini. Valminud on uue koolihoone eskiislahendus. Eskiislahenduse on koostanud arhitektuuribüroo TEMPT arhitektid Mihkel Urmet ja Roomet
Helbre. Väljapakutud lahendusega planeerime rajada Puka alevikku kaasaegse, õppetööd soodustava energiasäästliku koolimaja. Samas hoones
on lahendatud ära ka lasteaia ning kohaliku raamatukogu vajadused. Uus
kaasaegne hoone ehitatakse ümber olemasoleva võimla. Suur osa tänasest
uuest korpusest lammutatakse. Uue koolihoone ja vana koolimaja vahele
tekib mõnus ja hubane sisehoov. Eskiislahendusega on võimalik tutvuda
Puka valla kodulehel: www.puka.ee.
Vana koolihoone raamatukogu poolsesse tiiba on kavas tulevikus rajada
perearstikeskus. Täna on sõlmitud eelkokkulepe SA Otepää Tervisekeskusega, kes ehitab projektirahastuse toel välja kaasaegsed ruumid perears-

ti tarbeks. Eelkokkuleppe kohaselt tagab Otepää Tervisekeskus Pukas
perearsti teenuse osutamise 20 aasta jooksul. Perearstina on nõustunud
oma vastuvõtu Otepää Tervisekeskuse all taas avama doktor Tatjana Laadi.
Vanas koolimajas on piisavalt ruume, et tagada ka täna Pukas tegutsevale
doktor Anželika Kovešnikovale vajalikud ruumid. Kahju, et nende ruumide
remondiks lisarahastust taotleda ei saa. Volikogul ei ole kunagi olnud kavas
lõpetada Pukas perearst Anželika Kovešnikovale vastuvõttu, nii nagu
seda vahepeal usinasti levitati. Hoopis oleme otsinud võimalusi perearsti
ruumide kaasajastamiseks ning ootame nüüd SA Otepää Tervisekeskuse
poolt esitatud projekti tulemusi. Meie oleme siis õnnelik vald, kus tegutseb
kaks perearsti.
Lisaks perearstidele on vanasse koolimajja kavas viia valla teeninduskeskus. Tegutsemist jätkavad seal kunstikool, noortekeskus ja MTÜ Pritsumehe
Marid.
29. juulil tutvustasid arhitektid lahendust ka vallarahvale. Tore oli, et saalis
oli kuulumas umbes 20 huvilist ning üldine miljöö oli positiivne. Uus koolimaja on kavandatud 126 õpilase tarbeks ja paljude ruumide osas toimub
ristkasutus lasteaialaste ja raamatukogu külastajate poolt. Uus kaasaegne
õppehoone rikastab ka kogu aleviku välisilmet. Alevik muutub kaasaegsemaks ja modernsemaks. Kindlasti on uus kaasaegne koolihoone ja sealsed
õppetingimused üheks motivaatoriks peredele valida lastele õppimiskohaks
Puka kool ning ka uutele peredele, kes otsivad endale elukohta maal.
Mina volikogu esimehena usun, et üheskoos on võimalik arendada vallas
välja tugev ja arenev kool, luua tugev ja ühtne kogukond, kellega koos
muuta elu vallas paremaks. Otsida üheskoos Aakre kogukonnaga Aakre
koolile oma tuleviku nišš ning muuta valla erinevate kantide (Puka, Aakre,
Kuigatsi, Soontaga) külaseltsid tugevaks ja kaasata neid otsustusprotsessidesse.
Mõtleme positiivselt ja usume Puka valda. Puka valla tugevus on positiivne mõtlemine ja valla ühtsus.
Volikogu esimees Aleksander Sven Esse

garanteerida omaosaluse tasumine.
n

OÜ Puka Vesi projekti „Puka aleviku ühisveevärgi ja

kanalisatsiooni arendamise I etapp” rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 389 887,44 eurot ning projekti omaosalus on 97 471, 86 eurot. Otsustati garanteerida omaosaluse
tasumine.
n

Vaadati läbi Puka vallale kuuluva vara, mis pole kasutu-

ses, nimekiri. Eelarve- ja majanduskomisjon vaatab vara üle ning
määrab alghinna. Vara võõrandamiseks korraldatakse enampakkumine.
n

Arutati volikogu ja komisjonide tööplaane 2016 teiseks

poolaastaks.

Puka Vallavalitsuses
n

Määrati Puka valla munitsipaalomandisse taotletavate

teede aluse ja teenindamiseeks vajaliku maa suurused ja sihtotstarbed ning kinnitati maa maksumuse akt.
n

Puka vallas Soontaga külas asuvatel endise Pudi talu hoo-

netel puudus omanik. Vald võttis peremehetu vara hõivamise
käigus hooned arvele ning määras ehitiste aluse ning selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 3500 m² ning maaüksuse
nimeks Pudivare.
n

Eraisikule kuuluv Soontaga külas asuv endine kaupluse-

hoone on täielikult hävinud tulekahjus. Aakre külas asuv eraisikule kuuluv endine aidahoone on osaliselt hävinud tulekahjus,
säilinud on kivimüürid ja lagi, puudub katus. Mõlemate ehitiste
omanikel on ehitise omanikena tulenevalt maareformi seadusest õigus ostueesõigusega erastada maad ehitise teenindamiseks vajaliku maa ulatuses. Maa ostueesõigusega erastamise toimingud on peatunud seoses sellega, et ehitised on lagunenud.
Vallavalitsus pikendas mõlematel eeltoodud omanikel ehitise
kordategemiseks tähtaega 30. juunini 2017.
n

Sünnitoetust maksti ühele, ranitsatoetust esimesse klassi

astujatele igale 50 eurot, matusetoetust neljale, ühekordset
toetust kahele ja toimetulekutoetust ühele taotlejale.
n

Eraldati reservfondist Puka kooli projekt-eskiislahenduse

tegemisega seotud kulutuste katmiseks 3795,20 eurot.
n

Määrati hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Purtsi külas

Porijärve ääres paiknevate kämpingute, Pühase külas asuva
Onnimäe, Meegaste külas asuva Üti kuivati ja Plika külas asuva
Volli ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurused ning nimetused.
n

Väljastati ehitusload Aakre külas asuva AS-le Kiilung

kuuluva tootmishoone rekonstrueerimiseks; Puka alevikus Kesk
tn 16 vana kõrvalhoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks;
Puka alevikus Alliku tn 9 elamu rekonstrueerimiseks; Palamuste külas Tiitso-Tinno maaüksusele varjualuse ehitamiseks;
Soontaga külas asuva Salu talu maaüksusel asuva kõrvalhoone
rekonstrueerimiseks jahi- ja puhkemajaks.
n

Väljastati kasutusluba Neiveland OÜ taotluse alusel

Ruuna külas valminud laohoone kasutamiseks.;
n

Nõustuti Puka alevikus Kesk tn 19 ja Kesk tn 23 kinnisas-

Puka vald Rannus XLV Võrtsjärve suvemängudel
Täiskasvanute pendelteatejooks 4. koht
(Teiri Teder, Ene Aigro, Kaire Elias, Inger
Zimmer, Andrus Looskari, Silver Laks,
Tõnu Ainsoo, Kalmer Elias).
Laste pendelteatejooks 5. koht (Loreen Pedajas, Greete Luukanen, Romi
Teorein, Sandra Kuus, Kadi Kertu Elias,
Calvin Savisaar, Sandor Šulgin, Hegert
Härm, Jasper Petter, Ramon Pedajas).
Kalapüük 6. koht (Ardi Kurg ja Jargo
Jõesaar).
Mälumäng 5. koht (Tõnis Mark, Eerik
Müts, Agur Ostrak, Kristjan Moorast).
Meeste võrkpall 4. koht (Gunnar Arak,
Ingemar Liigand, Kert Kärner, Tiit Rosenblatt, Dimitri Särki, Margus Savisaar).
Kergejõustik III koht. Neiud kuni 1998.a
- Kadi Kertu Elias 100m 8., 800m 9., kaugushüpe 9., kuulitõuge 6. Noormehed
kuni 1998 - Karel Kuus 4. Mehed 19761967 - Andrus Looskari 100m I, kaugushüpe I, kuulitõuge I. Mehed 1996.
ja vanemad – Tõnu Ainsoo 60m I, kaugushüpe II, kuulitõuge III; Kalmer Elias
kaugushüpe I, 60m II.
Tüdrukute rahvastepall 4. koht (Greete
Luukanen, Ingebert Liigand, Loreen Marii
Pedajas, Romi Teorein, Kristin Laikask).
Laste minijalgpall 4. koht (Ramon Pedajas, Sandor Šulgin, Romi Teorein, Kristin Laikask, Loreen Marii Pedajas, Kristjan Sarv, German Ponder, Hegert Härm).
Kuulijänn (tõuge parema käega, tõuge
vasaku käega, heide jalgade vahelt ette,

heide jalgade vahelt üle pea) 4. koht
(Kristi Nagla ja Andrus Looskari).
Petank 5. koht (Silvi Ainsoo, Tõnu Ainsoo, Silver Laks).
Vallajuhtide mitmevõistlus („leh- ma“
lüpsmine, jalgpall-golf, ristsõna) II koht
(vallavanem Andrus Looskari ja volikogu
esindajana Silver Laks).
Täname osavõtjaid!

“ANNA ÄRA”

heategevusena toodud liivakoorma
eest Ruusamäe karjääri omanikule
Märt Piirile (PM Kaubandusgrupp
OÜ) ja Ervin Savisaarele (vedaja).
Tänusõnad Silver Laksile, kes tõi
kalmistule koorma liiva ja koorma
mulda.

Laupäeval, 27. aug. 10.00-14.00
Pühapäeval, 28. aug. 10.00-13.00
Puka alevikus Kooli tn 6 kasutatud riiete kaupluse kõrval.
Tule ja vaata, leiad ka endale midagi. Võid tuua ka ise asju, mida sa
ei kasuta, mõnele teisele võib see
väga vajalik olla.
Info telefonil 5648 5327.

AMETLIK INFO
jade vahelise ribasuse liitmisega järgnevalt: 597 m² Kesk tn 19 maaüksusega
ja 296 m² Kesk tn 23 maaüksusega.
n

Keskkonnaamet menetles aktsiaselts Epler&Lorenz (rg-kood

1013686) jäätmeloa L.JÄ/324725 muutmise taotlust. Jäätmeloa muutmist
taotleti seoses ettevõttele väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0385
muutmisega ning sooviga lisada jäätmeloale Otepää valla ohtlike jäätmete
kogumispunkt ja Helme ühisjäätmejaam. Lisaks soovitakse lisada loale uusi
jäätmeliike ja koguseid ning muuta olemasolevate jäätmeliikide koguseid.
Vallavalitsusel ei ole vastuväiteid eeltoodud taotluse menetlemise kohta.
n

Hajaasustuse programmis osalemiseks laekus üksteist taotlust, Puka

valla hajaasustuse programmi komisjon teostas ettenähtud vajalikud toimingud, hindas taotlusi ning nende vastavust nõuetele. Komisjon tegi valla-

Puka valla lahtised
kergejõustiku võistlused

valitsusele ettepaneku kinnitada hindamise tulemusena tekkinud pingerida

toimuvad pühapäeval,
28. augustil algusega kell 10

da: Aakre külas Väljaotsa talu salvkaevu rajamine, Aakre külas Lepassaa-

Puka staadionil.

ja rahastada taotlused kuni toetusvahendite jätkumiseni. Otsustati rahastare talu salvkaevu rajamine, Vaardi külas Turtsi talu salvkaevu ja veetrassi
rajamine, Pühaste külas Märdianni talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Rahaliste vahendite lõppemisel jäid rahastamata Aakre külas Kraavi,

Täpsem info valla kodulehel
www.puka.ee.

Komsi külas Roiu, Purtsi külas Kalda talu omanike taotlused. Negatiivse
hinnangu taotluste hindamisel sai 4 taotlust.
n

MTÜ Aakre Külaselts esitas taotlused Valgamaa kultuurkapitalist

rahaliste vahendite saamiseks järgnevatele projektidele - “Soovime osta
tegutsevale muusikaringile juurde ühe väikekandle” kogusummas 128 eurot

Õnnitleme!

(omaosalus 68 eurot), osteti juurde üks 7-keelne väikekannel, mida kasutatakse Aakre rahvamajas tegutseva laste ja täiskasvanute muusikaringi töös

PILLE MARKOV

ja Aakre Külapäeva sisukaks läbiviimiseks kogusummas 240 eurot (omaosalus 90 eurot). Kultuurkapital toetas kloun Ummi esinemist, omaosalu-

lõpetas Tartu Jaan Poska
Gümnaasiumi kuldmedaliga.

sega kaeti toitlustus- ja auhinnakulud. Vallavalitsus toetas omaosaluse tasumisel.
n

Puka vallast osales Valgamaa noorte metsalaagri üritusel Tõlliste

vallas Metsniku harjutusväljakul 20 last. Puka valla noorte osalemist üritu-

Puka kalmistuvaht Inger Zimmer
edastab Puka vallarahva

tänusõnad

sel toetati 100 euroga.
n

Nõustuti Aakre külas asuva Silla katastriüksuse (katastritunnus

60801:002:1160) kaheks iseseisvaks maaüksuseks jagamisega – Silla ja
Kraavipõllu, sihtotstarvetega maatulundusmaa, Aakre külas asuva Mamre
katastriüksuse (katastritunnus 60801:002:1090) kaheks iseseisvaks maaüksuseks jagamisega – Mamre, elamumaa ja Pihlaka, maatulundusmaa.

Puka valla valimiskomisjonis
3. juulil 2016
n

Volikogu liikmed Heikki Kadaja, Kalle Põldmägi, Agris Possul, Helgi

Pung ja Anu Uint esitasid avaldused volikogu liikme volituste peatamiseks
kolmeks kuuks. Valimiskomisjon peatas eeltoodud isikute volitused voliko-

SÜNNID
Eleriin Raudsepp

gu liikmena kuni 03. oktoober 2016 ning andis volitused asendusliikmetele
Tõnu Tämm, Juhan Matsar, Rannus Prii, Avo Sarnit ja Jaanis Veskimets.

7. juunil

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

SANGASTE

16. august 2016

Teekond Ida-Preisimaale ja tagasi
Üks nõukaaegne rahvahariduslik geograafiatund
oli selline: „Kui mehed peale seatappu aida ette
laua taha kogunesid ja pisikese pitsi külmatõrjeks
juba sisestanud olid, tekkis lauas väike vaidlus.
Ühed rääkisid, et Antarktika on suurem, kui
USA. Teised, et on ikka väiksem küll.
Peremehel rippus kuuri all suur gloobus. Ilus
suur presspapist maakera, kus Moskva kohal suur
rasvane viisnurk vibeles ja larakas NSVL suurt osa
maailmast punase värviga hammustas.
Toodi kera tõe jalule seadmiseks lauakohtu ette. Naabri Ants näitas võidukalt kahvliga
valget larakat gloobusel, et näe, kui väike teine,
see Antarktika! Hoopis väiksem kui Ameerika.
Lähemal uurimisel selgus siiski, et õigus oli ikkagi
Antarktika fännidel. Alul viidatud väiksem valge
larakas polnud teps mitte Antarktika ega ka mitte
Arktika, vaid ehe hakisitt keset kollast Aafrikat.“
Seda, et kodusele gloobusele sedamoodi mõni
manner juurde võib tulla, võib ikka juhtuda.
Päris maamunal need mandrid nii kiirelt ei teki
ega ka kao. Riigikorrad ja riigid aga küll. Pelgalt
inimpõlv tagasi oli praeguse Venemaa Kaliningradi oblasti asemel võimsa ajalooga Ida-Preisimaa.
II maailmasõda, milles Saksamaa paraku teiseks
jäi, paiskas selle muistse Prusside maa ja rahva
põrmu. Asemele tuli meilegi tuttav NSVL oma
kolhoosikorra ja sõjaväebaasidega. Nüüd siis on
sellest saanud Venemaa enklaav Baltikumi lääneotsas.
Olen juba aastaid üks Valgamaa esindajaliige Euroregio Pskov–Livonia juures. Tegu on
koostöö ja suhtlemise alleshoidmise ja arendamise eesmärgil loodud ühendusega, kuhu kuuluvad: Eestist Valga-, Põlva- ja Võrumaa, Venemaa
Pihkva oblast ja Lätimaa kirdenurga rajoonid.
Selle aasta ühenduse visiit viis meid Kaliningradi,
kus samasugune Euroregioon Poola-Vene-Leedu
vahel loodud ja tegutseb.
Sõit läbi Läti oli tavapärane, vahelduseks viskasime ka pilgu turismimagnetiks saanud Läti
viinapoele. Tõsi mis tõsi: mõni konjak pea poole
odavam. Viinast ei räägi, sest sõitsime ju Venemaa
suunas. Ja ei mingit hullu paranoilist piirangut:
osta või hommikul! Ja purjus masse ka justkui
ei näinud. On nendel meie keelu- ja aktsiisiusku

poliitikutel mõtteainet.
Tee viis läbi lillekirjades Leedu väikelinnade
Kaliningradi oblasti piirile. Pidime kunagi ju varsti
5 rikkama hulgas olema ja Leedu-Läti kaugele
maha jätma?! Visuaalselt ja ka statistikat uskudes
peab vist aga möönma, et rinnale tagumise aegu
on vennad Janis ja Vitautas meile kandu näitama
lastud/läinud.
Vene piir. Delegatsioon lasti küll alul uhkelt
ette, aga ikkagi oma 3 tundi kulus paberisügamisele ja ,,maeiteamille“ ootamisele. Ju siis polnud
passivahel rohekat lisalehte vms. Igal juhul Eesti-Vene piir siin on sealse kõrval väga ladus ja
euroopalik piir.
Siis veel tunde sõitu vanu konarlikke betoonteid mööda võsa ja lagunenud farmide-veetornide
vahel. Otsisime ju otsemat teed, aga välja tuli nagu
alati, kui ainult GPSi usud. Aga nägi vähemalt
vana Preisimaad, …või seda, mis sellest veel alles.
Alles midagi siiski veel oli: lagunevad aga ikkagi
ilusad ja suursugused väga kvaliteetsest tellisest
preisi talumajad, adutavad kunagi hästi haritud
ja hooldatud olnud põllulaamad, kus kasvatati
Euroopa hinnatumaid ratsahobuseid ja piimakarja. Praegu võsastunud ja mõne umbrohus põlluga
põllumajanduslaadse nõuka-hõngulise laudaga.
Edasi aga juba tuliuus kiirtee (eks ka sellest, et
osa 2018. a jalgpalli MM-i mänge toimub ju siinmail!) ja juba hulga parem pilt tee ääres. Mida
Kaliningradile (end. Königsberg) lähemale, seda
enam renoveeritavaid vanu (Saksa) maju ja parem
heakord.
Kaliningrad ise oli juba täitsa teisest puust ja
üllatas oma ootamatult hea heakorraga ja korrastatusega. Tõeliselt nauditav Preisi arhitektuur, mida juba üsna palju taastatud kujul näha
on. Muljetavaldavad kirikud ja kaunid korras
uued promenaadid rannakohvikutega jõe ääres.
Sõjavägi olla suure vaevaga linnast välja saadud
(ostetud?!) kohalike jutu järgi ja nii sai ehitus
linnas hoo sisse, sest enne oli linna parim maa
sõdalaste käes. Ka nüüd on Kaliningradi kant n.ö.
Euroopa suurim sõjaväebaas, kuid linnas endas
nad enam siiski nii ei domineeri.
Teise maailmasõja ajal pommitati linna liitlaste
lennuväe poolt kurikuulsa Dresdeniga sarnaselt.
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AMETLIK INFO
Põhjuseks Hitleri keemialabor nr 13, milles töötati
välja psühhotroopset keemiarelva. Valmis see nii
õnneks ei saanudki. Hukkus siiski palju inimesi ja
enamus linnast sai maatasa.
1947. a küüditati viimasedki allesjäänud sakslased, kes Siberi, kes Saksamaale ja nii saigi
Ida-Preisimaast vene oblast ja Königsbergist
Kaliningrad. Sakslane viidi, venelane tuli. Ometi
tundub, et praegune linnarahvas väärtustab juba
üha enam Saksa pärandit ja Königsbergi nime.
On ja siin Immanuel Kanti sünnimaal ja varasemas Euroopa ühes ilusamas ja jõukas kandis väga
palju, mida näidata ja mille üle vaimustuda. Seda
on ka linnapildis eriti näha ja seda tuuakse üha
enam esile.
Partneritega kohtutud, tee ja teekõrvane
joodud/söödud ning Leedu poole teele. Kuna
otsetee oli nüüd teada, sai mööda uut kiirteed
piirile kiirelt. Ka piiriületus läks seekord kiirelt ja
venitamata. Ehk siis oli meie Pihkva partner enam
infot andnud, et asi kiirem oleks.
Ööbisime mõnusas Leedu kämpingus. Hommikul tegi Leedu partner meile veel muljetavaldava
tundidepikkuse matka-ekskursiooni Jurabarkase
(end Jurburg) linnakeses, Tegu on Leedu kuningate ja aadlike linnaga ja tema aristokraatia ning
traditsioonide osas väga olulise kohaga. Oli tõesti,
mida vaadata. Igal juhul on Leedu (ja ka Läti)
teinud vahepeal tohutu arenguhüppe turismiasjanduse korralduses ja heakorraga linnades. Tasub
sõita ja vaadata!
Tagasitee sujus, viisime lätlased veel Smiltene-Apeni ja sealtkaudu ise koju tuttu. Eestlaste
avastusreis Baltikumi läänepoolsusesse oli selleks
korraks läbi saanud.
Soovitan kõigile soojalt reisida ja vaadata ringi
Lätis ja Leedus ning kui viisa taskus, minge ka
Kaliningradi! Seal on see, mida positiivses mõttes
öeldes ei oskakski ees oodata! Ilus ja külalislahke
linn tegelikult vaatamata ülimale sõjaväestatusele
ümberringi.

Sangaste Vallavolikogu
12.07.2016
n

Kinnitati Sangaste valla 2015. aasta konsolideeritud

majandusaasta aruanne.
n

Taotleti munitsipaalomandisse kuuskümmend kuus

vallateede teenindamiseks vajalikku maaüksust, Sangaste alevikus asuv 6700 m2 suurune Kooli tn 11 maaüksus ja
Keeni külas asuv 1640 m2 suurune Keeni tee 16 maaüksus.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Loovmaas-

tik Mäeküla külas asuval Kiviniidu kinnistul elamu laiendamise ja tehnovõrkude püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ehitusluba OÜ-le SCHLOSS SAGNITZ

Lossiküla külas Valitsejamaja kinnistul asuva Sangaste mõisa
valitsejamaja ümberehitamiseks ja Vahur Kaljustole Restu
külas asuval Kitseoru kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Väljastati kasutusluba Toivo Annusele Tiidu külas Nii-

dusaare kinnistul asuva tiigi kasutuselevõtuks.
n

Määrati kuuekümne kuue munitsipaalomandisse taot-

letava tee teenindamiseks vajaliku maa suurus.
n

Määrati kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed

kahele katastriüksusele.
n

Muudeti neljakümne nelja katastriüksuse lähiaadressi.

n

Nõustuti Lauküla külas asuva Väha katastriüksuse

jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Väha ja
Vähapõllu ning Ädu külas asuva Vainu katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Vainu ja Vainumetsa.
n

Nõustuti Keeni külas asuva ca 1280 m2 suuruse Pargi

tee 5 maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 3000 eurot Sangas-

te aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimise kulude katmiseks.
n

Kiideti heaks Sangaste valla 2015. a majandusaasta

aruanne.
n

Rahuldati Anželika Juhkovi toetuse taotlused Sarapuu

külas asuvale Siili kinnistule veesüsteemi ehitamiseks
summas 1398,32 eurot ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks summas 2847,87 eurot ning Tambet Ilvese toetuse

Kõigile kõigemat uue avastamist ja vana uutmoodi äratundmist!

taotlused Tiidu külas asuvale Saadre kinnistule veesüsteemi
ehitamiseks summas 1127,88 eurot ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks summas 2091,44 eurot. Rahuldamata jäeti

Kaido Tamberg, Sangaste

kaheksa isiku toetuse taotlused.
n

Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

n

Määrati juunikuu toimetulekutoetus seitsmeteistküm-

nele isikule kogusummas 3382,48 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-

Kirjalik enampakkumine kinnistute müügiks

tuse saajale summas 15 eurot.
n

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
1) Lauküla külas asuv Lembitu kinnistu (kinnistu registriosa nr
4459550, katastritunnus 72401:001:0126, pindala 17 551 m2,
maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa). Pakkumise alghind
5000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 500 eurot.
2) Tiidu külas Kolmimäe tee 22 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 4525350, katastritunnus 72401:001:0127, pindala 20
004 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa). Pakkumise
alghind 4000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 400
eurot.
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele
(asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013)
hiljemalt 6. septembriks 2016. a kell 14:00 kinnises ümbrikus
märgusõnaga vastavalt “Lembitu kinnistu” või “Kolmimäe tee
22 kinnistu”. 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 Sangaste Vallavalitsuse
arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse
selgitusse märkida vastavalt “Lembitu kinnistu osavõtumaks ja
tagatisraha” või “Kolmimäe tee 22 kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 6. septembril
2016. a kell 14:15.
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.

Määrati juulikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele

isikule kogusummas 2403,79 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 30 eurot.
n

Määrati juunikuu vajaduspõhine peretoetus üheteist-

kümnele isikule kogusummas 945 eurot.
n

Määrati juulikuu vajaduspõhine peretoetus üheteist-

kümnele isikule kogusummas 945 eurot.
n

äärati augustikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele

isikule kogusummas 900 eurot.
n

Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused seitsmeteistkümnele isikule kogusummas 307,99 eurot.
n

Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kaheksale isikule kogusummas 22,94
eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne neljale

isikule kogusummas 844,20 eurot.
n

Määrati sünnitoetus kuuele isikule kogusummas 1192

eurot.
n

Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste

kulude katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas 162

Keeni Põhikooli
raamatukogu
on avatud õppevahendite
väljastamiseks
järgmistel kuupäevadel:
26.08 kell 12.00 - 18.00
29.08 kell 8.00 - 14.00

16. augustil algusega 15.00
toimuvad Ilmjärve Jumalailmumise kiriku ümber
talgud. Koristame, trimmerdame võsa ja heina.
Pärast talguid supp ja saun. Lisainfo: Priit Sibul,
5248433.
20. augustil kell 10.00
toimub Ilmjärve Jumalailmumise kirikus jumalik
liturgia. Pärast liturgiat Vahe talus kohvilaud ning
pärastlõunal jätkub samas taasiseseisvumispäeva
tähistamine.
Oma osalemisest anna teada ja täiendavat infot
saad: priit@sibul.ee või 5248433.

eurot.
n

Määrati hooldaja ühele isikule.

n

Määrati hooldajatoetus ühele isikule.

n

Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki

parkimiskaart.

SÜNNID
Rodriguez Toomsalu 		
Uku Juhan Kängsepp 		
Uru Falkenberg 			

13. juunil
13. juunil
22. juunil
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Praegune UPM Otepää vineeritehas toodab aastas 50 000 kuupmeetrit puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses,
transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 220 töötajaga tehas tegutseb alates 2000.
aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u
20 000 inimesele.
Käimas on Otepää vineeritehase laiendamine. Sellega suurendame tehase tootmismahtu 90 000 kuupmeetrini aastas ja loome kokku 40 uut töökohta.
Projekti raames ehitatakse lisaks uus biokütusel töötav katlamaja, mis kasutab vajaliku soojusenergia tootmiseks ainult tootmise käigus tekkivaid jääke.
See tähendab väiksemat keskkonnamõju. Tehase laiendamise tööd on täies hoos ning käikulaskmine on planeeritud selle aasta lõpuks.

Võtame tööle

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,

MEHAANIKU,

kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

kelle tööülesanne on teha masinatele ja seadmetele remondi-, arendus- ja hooldustöid.

Ootame Sind kandideerima, kui oled töökas, soovid õppida ja areneda, saavutada
eesmärke koos kolleegidega, mõistad kvaliteedi ja tööohutuskultuuri olulisust ning Sul
on võimalik töötada vahetustega.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on erialane haridus ja/või töökogemus, oskad
kasutada arvutit, soovid õppida ja areneda, oled kohuse- ja vastutustundlik ning Sul on
võimalik töötada vahetustega.
Kasuks tuleb soome ja/või inglise keele oskus ning katlakäitaja tunnistuse olemasolu.

Uutele töötajatele pakume väljaõpet kogenud kolleegide juhendamisel, koolitusi ning
võimalust omandada kutsekvalifikatsioon vineeritootmises, korralikke töötingimusi ja
-tasu, mitmekesist tööd ning erinevaid soodustusi.
Vineeri tegemine võib küll tunduda raske, aga heade kolleegide abil saate selle töö
kindlasti selgeks!

Uutele töötajatele pakume sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel, võimalust
õppida ja areneda, mitmekesist tööd, korralikke töötingimusi ja -tasu ning erinevaid
soodustusi.

Kandideerimiseks saada CV hiljemalt 21.08.2016 aadressil evrika.lepik@upm.com. Kandideerida saab ka CV Keskuse, CV Online’i ja Töötukassa tööportaali kaudu.
Lisainfo numbril 767 9108

Laupäeval, 20. augustil kell 9.00-13.00
Otepää turul
Kvaliteetse Eestimaise voodipesu
suurmüük
otse tootjalt tarbijale!

Parmet AS

pakub tööd:

Kirju tekikott
Kirju padjapüür
Kirju voodilina

tootmistöölistele
Lisainfo: väljaõpe kohapeal. Osaline tööaeg
või tähtajaline leping.
Töökoht asub Otepääl.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

al 9,30 €
al 1,50 €
al 5,50 €

Suur valik puuvillaseid kummiga voodilinu!
Kõrgekvaliteetne puuvillasatiinist voodipesu.
Sõbralikud hinnad.
Tule tutvuma ning soeta kauakestev kodumaine voodipesu
ka endale!

CV saata aadressile: parmet@parmet.ee.
Kontakttelefon: 5034707 Elmo Parik.

Iga vähemalt 35 € ostuga kingituseks TASUTA tekk!

www.votex.ee
Raamatupidamisbüroo Otepääl pakub
raamatupidamisteenuseid väikeettevõtetele

• Osaühingud

• MTÜ-d, KÜ-d

• FIE-d

Finantsanalüüs ja finantsjuhtimisalane
konsultatsioon, maksunõustamine, äriplaanid.
Otepää; Lipuväljak 13, III korrus kab. 306

Kontakt: +372 55570517; 76 55317
e-mail: lsburoo@gmail.com

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

RAE KEBAB
pakub tööd

klienditeenindajale
Sobilik nii noortele kui
vanemaealistele.
Võta ühendust: 56 675 535 (Pille)
rae.kebab@gmail.com

16. august 2016

KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Korstnapitside ehitus ja remont
tel: 5557 9399.

EhitusEST OÜ

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

506 7848

Mulla, liiva, killustiku, kruusa
müük koos transpordiga. T:
53314966.
Kaevetööd 3t ja 10t roomik-ekskavaatoriga, lisaks veoteenus 15t
multi-lift veoautoga. Kanalisatsioonide, veetrasside ja imbväljakute ehitus. T: 53314966.
Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni, nii elu- kui ka
ärihooned. Tänavakivide paigaldus ning haljastustööd.
T: 53314966.

Klassijuhataja

ILMI PUHMI
õnnitleb sünnipäeval
õpilane Raimo.

Kiviraiduri teenused
Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

MATI TOMSON

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku veo- ja tõsteteenus koos
haaratsiga. Tel: 5291256

REMONT ja
HALJASTUS

Hauakivid, -plaadid,
tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

Raimo Saar, 5821 1003

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

TOOMAS IVASK

ALMA KELT

Tuuli Tamm
Telefon 55 646 690
Kääriku küla, Valgamaa

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

Müüa soodsalt servamata lauda
(leht ja okaspuu). Tel.56683202
allikupuit@gmail.com

Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus-ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel. 55548863

VÄIKEEHITISED,

Klassikaline maniküür
Küünte lakkimine
Klassikaline pediküür
Spa pediküür
Geelküünte paigaldus ja hooldus
Kulmude keemiline värvimine ja
korrigeerimine
Ripsmete keemiline värvimine
Kunstripsmete paigaldus ja hooldus

Erinevad kaeveja pinnasetööd.

ARNO JÄRV
15.01.1932 - 09.07.2016

Veoteenus väikekalluriga. Muruniitmine ja trimmerdamine.
Urmas tel.5151 950

PALU KIVI OÜ-lt

ILUSALONG MEIBY BEAUTY

Kaevan ja
puhastan tiike.

Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911

Ohtlike puude raie & hooldus, 56
866 157.

11

KUULUTUSED

27.12.1941 - 15.07.2016

26.02.1915 - 05.07.2016

Langetame pea ja tunneme
kaasa lastele

MERLE ANTONI
kaotuse puhul
04.04.1959 - 17.07.2016

AGO JÄRV
31.10.1961 - 27.06.2016

Raimond Kirm

Mälestan sõbralikku naabrit

Linda Nappi
Südamlik kaastunne kõigile
lähedastele.

10.06.1928 - 03.07.2016

Irina Kukk

31.03.1931 – 31.07.2016

Neeme, Tarvi, Toomas,
Voldemar, Avo

Mälestame kauaaegset ühingu
liiget

Meie siiras kaastunne
Merlele ja tema perele
kalli venna

Avaldame kaastunnet Jürile

Linda Nappi

KAIDO NIMBACHI

lahkumise puhul

VILMA JUUS

Otepää Pensionäride Ühendus

10.04.1924 – 01.08.2016

Vilma

Armas Alar!
Siiras kaastunne

Südamlik kaastunne Merle
Nimbachile perega

Kallist ema

VANAEMA

KAIDO NIMBACHI

kaotuse puhul.
Otepää Vineeritehase I vahetus

ILLE SIRELI
Viigi, Siim, Kai ja Ivar

Südamlik kaastunne
Ahto Järvele kalli

Südamlik kaastunne Elve ja Juta
Vaherile kalli

13.10.1933 - 05.08.2015

ISA

ISA

VALVE MEHIKUT

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

mälestavad esimesel surmaaastapäeval

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Müüa pelleteid 8 mm. Preemium.
Hind 130 euri tonn. 5295948

Kolleegid E-Ehitusest

Maia ja Sigre

Olev, Heino ja Vello peredega.

Perekonnad Laats ja Kõivisto

Perekonnad Laats ja Kõivisto

Koristan kodumasinaid - vene
elektroonikat, arvuteid, autoakusid ja vanametalli, tasuta.
Info 56165551

Meie siiras kaastunne perekond
Nimbachile kalli poja, venna
ja onu

Sügav kaastunne Ailile perega
poja, venna, onu

Mälestame kallist ema

Avaldame sügavat kaastunnet
Helvele, Heljele ja Indrekule kalli
isa, venna ja onu

Südamlik kaastunne
Liina Kutsarile

KAIDO NIMBACHI

13.10.1933 - 05.08.2015

surma puhul.

tema esimesel surmaaastapäeval.

Kodulehed kiirelt ja soodsalt!
Tel: 58445520, www.hm-kodulehed.ee

KAIDO
ootamatu surma puhul.
Ene, Maire, Maarika, Marko, Lea
ja Hiie.

Südamlik kaastunne Kajale
kalli ema

Ilda Osbek

07.03.1922 – 24.06.2016

On loojunud päike
ja saabunud öö
on raugenud rutt
ja lõppenud töö...

Kallid Aili, Herbert ja Merle
perega. Meie siiras kaastunne
teile kalli poja,venna ja onu

KAIDO NIMBACHI
kaotuse puhul.
Tunneme südamest kaasa.
Eda, Angela, Maia, Heli, Veera
peredega.

Võtku igavene Isa
Sind oma armulikku rüppe
omaenda heldesse embusse
(Keldi palve)

Mälestame ja avaldame südamlikku kaastunnet Ailile, Herbertile
ja Merlele perega kalli

POJA ja venna

ootamatu lahkumise puhul.
Perekond Linnamägi

Me meeles ja südames edasi elad

Sügav kaastunne emale, isale ja
Merlele perega kalli poja, venna
ja onu

Kaido Nimbach
kaotuse puhul.
Agnes ja Andrus peredega

Laine Laulu
kaotuse puhul.
Mälestavad Maret, Ruth, Taimi,
Tiina

Kalli ema hella soojust jagub
üle mitme põlve...
Miski siin ilmas ei vii ära soojust,
mida jagasid...

On suikunud igavesse unne
meie kallis

LAINE LAUL

8.05.1915 - 11.08.2016
Tütar perega
Ärasaatmine Otepää leinamajast
16.08 kl.15.00.

Liiga vara kustus päike
liiga vara saabus öö.
Liiga vara jätsid maha
omaksed ja töö.

Südamlik kaastunne emale, isale
ja õele perega

KAIDO NIMBACHI
kaotuse puhul.
Tiiu ja Alli perega

Jeesus ütles: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, elab
ehk ta küll sureb." Joh 11:25

Südamlik kaastunne Ailile kalli
poja

KAIDO NIMBACHI
surma puhul.
Otepää Maarja koguduse
teehommiku kaaslased

Leili Mitt perega

Mälestame sõbralikku kolleegi

ILLE SIREL
Endised töökaaslased
Otepää Tarbijate Ühistu
raamatupidamisest.

Suletud on ema silmad,
vaikinud on eluvaevad...

VALVE MEHIKUT

Heli laste ja lastelastega

ILLE SIREL

22.03.1963 - 09.07.2016
Mälestame klassi- ja kooliõde.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Otepää Gümnaasiumi LIV lend

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...

IRINA KUKK

Südamlik kaastunne omastele ja
lähedastele kalli

Südamlik kaastunne klassivend
Ennole ja sinu perele ema surma
puhul.

Laine Laulu

Klassikaaslased OKK 46. lennust.

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb mälestus hea ja hell...

Mälestame toredat ja südamlikku
naabrimemme

LAINE LAULI

kaotuse puhul.
Ristitütar Alli

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Armas Kaja! Meie sügav
kaastunne Sulle ja Su perele
kalli ema, vanaema
ja vanavanaema

ning avaldame kaastunnet tütar
Kaja perele.

LAINE LAULI

Majanaabrid Otepäält
Pärna 14

Marika ja Olev perega

Vaikus ja rahu on sinuga
mälestused jäävad.

Südamlik kaastunne Tiiule,
Endrikule, Kaidile, Taurile
ema, ämma, vanaema

LAINE NAHKURI
kaotuse puhul.
Andrese, Eha ja Külli pere

lahkumise puhul.

On tühjaks jäänud kodutare,
ei käsi enam ava sünnikodu ust...

Raimond Kirm

10.04.1924 - 31.07.2016
Mälestame Issaku talu peremeest, siiras kaastunne
lähedastele.
Vaikses leinas Kortina talu lapsed
Tiiu, Evi, Mall peredega.

RAIMOND KIRMI
kaotuse puhul.

VANAISA
surma puhul.

Eha ja Ilse

Kolleegid Otepää Kiirabist

Südamlik kaastunne Helvele ja
Heljele kalli

Südamlik kaastunne Kajale ja
Andresele lastega

RAIMOND KIRMI

JAAN OJA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Ene ja Rein

Kolleegid algklassidest

Ei ole ühtki palvet,
mida peast teaksin päriselt.
Ei ühtki lohutust
/ Doris Kareva/

Mälestame head sugulast,
lapsepõlvekaaslast

LAINE NAHKOR

Avaldame sügavat kaastunnet
Tiiu Kukke perele ema, vanaema,
vanavanaema kaotuse puhul.
Perekonnad Saar, Rohumaa,
Pihelgas.

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.
Mälestame toredat laulukaaslast

VIIVI SEPPA
naisansambel "Lõbusad lesed"
ning Pille, Marika ja Kalev.

Aeg kustutab Su jäljed metsarajalt.

ILDA OSBEK
Mälestame ja tunneme kaasa
poeg Ilmarile kalli
ema
kaotuse puhul.
Maja nr. 1 majarahvas Nõunist

Ema – pimedate ööde hea tuli, kestev,
lõppematu hingehea...

LINDA NAPP
Siiras kaastunne klassiõde Liilile
ja tema perele kalli ema kaotuse
puhul.
Mälestame õpetajat.
OKK 46 lend ja õp. A.Sander

Hetk kõik mälestusteks muutis...

Kallist isa ja venda

RAIMOND KIRM

Raimond KirmI

Helve,Helje ja Indrek.
Siiras kaastunne Teile kalli isa,
venna ja onu kaotuse puhul.

10.04.1924 - 31.07.2016
leinavad tütar ja õde perega.

Mälestame ja meenutame.
Evi ja Albert
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24.-28. augustini toimuvad Otepääl Tehvandil suvise
laskesuusatamise maailmameistrivõistlused, kokku
võtavad võistlustest osa 24 riigi sportlased.
Suvebiatloni MM-il pääseb ühe vanuseklassi kohta võistlema igast riigist 4 meest ja 4 naist.
Eesti täiskasvanute koondis suvebiatloni MM-il: Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kauri Kõiv,
Roland Lessing, Johanna Talihärm, Kadri Lehtla, Grete Gaim ja Kristel Viigipuu.
Ettevalmistuse koha pealt kinnitab võistluskomisjoni esimees Aivar Nigol, et kõik sujub
plaanipäraselt. “Korraldame suvebiatloni MM-i juba teist korda, mis tähendab, et meil on
olemas väärtuslikud kogemused, mida rakendada. Kindlasti ootame korraldajana seda, et
meie sportlased hästi esineksid, kuid oluline on ka see, et meie külalised rahule jääksid ning
tahaksid 2017. aasta märtsikuus toimuva IBU karikasarja võistluse ajal siia tagasi tulla,”
rääkis Nigol.
Suvebiatloni MM toimub Otepääl Tehvandil 24.-28. augustini, võistluspäevad on 26., 27. ja
28. august. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Võistlusprogramm
Neljapäev, 25. august
20.00

võistluste avatseremoonia

Reede, 26. august
10.00
13.00

segateatevõistlus, juuniorid
segateatevõistlus 2x6 km + 2x7,5 km

Laupäev, 27. august
9.30
11.30
14.15
16.30

sprint, juuniorid N 7,5 km
sprint M 10 km
sprint N 7,5 km
sprint, juuniorid M 10 km

Pühapäev, 28. august
9.30
11.15
13.45
15.45

jälitussõit, juuniorid N 10 km
jälitussõit M 12,5 km
jälitussõit, naised 10 km
jälitussõit, juuniorid M 12,5km

Lisainfo:
võistluste kommunikatsioonijuht Greete Kempel, 55922183, greete@atiim.ee

