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Suvine laskesuusatamise MM tõi 
Tehvandile maailma parimad

IlMub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot
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1. september on rah-
vusvaheline teadmis-
tepäev ja Eestis on 
see nii tähtis päev, 
et heisatakse riigili-
pud. Ei ole inimest, 
kel poleks erilisi ja 
meeldejäävaid mä-
lestusi seoses koo-
liajaga. Eredalt on 
meeles esimene 
koolipäev või siis hoopis lõpukell, klassijuha-
taja range nägu või pinginaabriga kahepeale 
tehtud koerustükid. Kooliaeg on midagi, mille 
meenutamine ikka muheluse näole toob. 

Uus kooliaasta algab ka õpetajatele. Suvega 
on mõnigi õpilane pikkust juurde saanud ja 
see väänik, kes kevadel viimases pingis tundi 
segas, on ootamatult vaikne ning väärikas. Iga 
kooliaasta on erakordne. 

Kooliteed alustavad lapsevanemadki. Pise-
maid tuleb õhtuti teadmiste varasalve juurde 
juhatada, suurematega saab maailmaasjadest 
rääkida. Juhtub, et endalgi tuleb midagi juurde 
lugema hakata, et lapsega sammu pidada!

Õppimine ja õppimisoskus käib inimeseks 
olemise juurde. Ilma õppimisvõimeta on maa-
ilm väga ahtake. See osa riigi poliitikast, mis 
tagab, et õppimine oleks kättesaadav kõigile 
on kasvatanud meie suutlikkust väikerahvana 
suurriikidele konkurentsi pakkuda.

Otepää vallas on õppimiseks palju võimalu-
si: meil on lasteaed, põhikool, gümnaasium, 
erakool ja muusikakool, avatud noortekeskus, 
mitmekülgne huviharidus ning sportimisvõi-
malused. Meie õpilased ja õpetajad paistavad 
silma olümpiaadidel ja konkurssidel, spordi- 
klubid ja huviringid teevad väga tänuväärset 
ning tublit tööd.

1. septemberon ka rõõmupäev, mida tuleb 
tähistada. Ootame kõiki meie valla lasteaialapsi, 
koolide õpilasi ning õpetajaid ja lapsevanemaid 
ühisele traditsioonilisele pannkoogipäevale 
vallavalitsuse ette 1. septembril kell 11.00. 

Head ja turvalist kooliteed kõigile õpilastele, 
õpetajatele ja lastevanematele!

Otepää vallavanem KALEV LAUL

Oh, kooliaeg, oh 
kooliaeg…O tepääl Tehvandil toimusid 

26.-28. augustil IBU suvise 
laskesuusatamise maailma-

meistrivõistlused, millest võtsid osa 21 
riigi sportlased. Edukad olid Soome, 
Ukraina, Tšehhi, Slovakkia, Poola, Ve-
nemaa ja Korea laskesuusatajad. Eesti 
koondise parimaks oli segateatevõistluse 
4. koht.

Kolmel järjestikusel võistluspäeval 
olid kavas juunioride ja täiskasvanu-
te segateatevõistlus, meeste, naiste ja 
juunioride sprint ning meeste, naiste 
ja juunioride jälitussõit. Kõige rohkem 
medaleid sai Ukraina koondis – 11, 
neist 4 kulda. 

Juunioride segateatevõistlusel olid 
edukad tšehhid (Anna Tkadlecova, 
Marketa Davidova, Ondrej Hosek, 
Jan Burian). Eesti juuniorid koossei-
sus Regina Oja, Susan Külm, Robert 
Heldna ja Tarvi Sikk said 8. koha. 

Täiskasvanute segateates sai kuld-
medalid kaela Soome võistkond koos-
seisus Mari Laukkanen, Kaisa Mäkä-
räinen, Tuomas Gronman ja Olli Hii-
densalo. Eesti võistkond (Kadri Lehtla, 
Johanna Talihärm, Kauri Kõiv ja Rene 
Zahkna) tegid väärika võistluse, saavu-
tades kodupubliku ees kõrge neljanda 
koha. 

Naisjuunioride 7,5 km sprindis kroo-
niti maailmameistriks ukrainlanna 
Anastasiya Merkushina, parima eestla-
sena lõpetas Regina Oja 20. positsioo-
nil. 

Meeste 10 km sprindis sai kulla 
slovak Martin Otcenas, parima eestla-
sena lõpetas Kalev Ermits kuuendana. 

7,5 km naiste sprindi kulla võttis 
Ukraina laskesuusataja Olena Pidh-
rushna. Eestlastest oli parim Johanna 
Talihärm – 10. koht. 

Meesjuunioride 10 km sprindis oli 
võidukas taas Ukraina – kuldmedali 
sai Anton Myhda, parim eestlane Tarvi 
Sikk platseerus 14. kohale. 

Pühapäevases naisjuuniorite jälitus-
sõidus kuulus võit venelannale Natalia 
Gerbulovale, parim eestlane oli Regina 
Oja 23. kohaga. 

Meeste jälitussõidu kuld rändas Slo-
vakkiasse Martin Otcenasele, Ermitsa 
võimas lõpuspurt tõi eestlastele 7. 
koha. 

Naiste 10 km jälitussõidus võttis 
võidu soomlanna Kaisa Mäkäräinen, 
eestlaste parim taas Johanna Talihärm 
14. kohaga. 

Meesjuuniorite jälitussõit, mis 
võistlused ka lõpetas, tõi kulla jälle 
Ukrainale, seekord sai selle Anton 
Myhda. Parima eestlasena lõpetas Tarvi 
Sikk (14. koht). 

Otepää laskesuusatajatest võistlesid 
kodusel Tehvandil Mart Všivtsev, kes 
sai meesjuuniorite sprindis 25. koha 
ja jälitussõidus 36. koha. Grete Gaim 
lõpetas naiste sprindi 38. kohaga. 

Eesti Laskesuusaföderatsiooni pre-
sident Aivar Nigol sõnas, et võistlused 
olid igati edukad, võistluste korralda-
mise lipp anti edasi Tšehhovski esin-
dajatele Venemaal, kus 2017. aastal 
toimuvad järgmised suvebialtoni MM 
võistlused. „Suvebiatloni MM tõi kauni 
meeleolu kodustaadionile, ilm meid 
soosis ning emotsioonid tõusid lakke. 
Läksime üksteisest lahku heade mõte-
tega ning talve ootuses,“ selgitas Aivar 
Nigol. „Kodupublikut ootame aga Taas 
Tehvandile juba järgmise aasta märtsis 
IBU CUP laskesuusavõistlustele!“

Otepää vallavanem Kalev Laul: 
"Suvebiatloni maailmameistrivõistlu-
sed olid korraldatud väga professio-

6. septembril tähistab Valgamaa oma 
96. aastapäeva. Traditsiooniliselt 
toimub samal päeval maakonna aare-
tejaht. 

Aaretejaht on nelja aastaga kas-
vanud populaarseks ja väga oodatud 
ettevõtmiseks. Kingikotte on aidanud 
täita meie oma maakonna asutused, 
ettevõtted ja organisatsioonid. See on 
kujunenud neile heaks võimaluseks 
tutvustada oma tooteid ja pakutavaid 
teenuseid. 

Mängul on ka teine eesmärk. Nimelt 
soovib Valga maavalitsus läbi män-

gulise tegevuse osalejatele tutvustada 
peale ettevõtete veel Valgamaa imelisi 
kohti, ehitisi ja mälestisi või muud 
põnevat. Seega tuleb vihjete saamisel 
kasutada nii loovust, kuid miks mitte 
sõbra abi, sest mitu pead on ikka mitu 
pead. Kuigi mängimiseks ei pea moo-
dustama meeskondi, siis aardejahi 
ajalugu on näidanud, et aardeis otsi-
takse nii sõpradega koos kui üksinda. 
Lihtsalt kambakesi otsides tuleb osa-
lejatel koti sisu omavahel kenasti ära 
jagada. Peale nutiseadmete on suureks 
abimeheks liikumisvahend – auto, jal-

gratas. Kõik vahendid on lubatud!
Aaretejaht seisneb selles, et Valga-

maa iga linna ja valla territooriumile 
peidetakse üks võiduteade, mille leidja 
võidab sisuka aardekoti. 

Seega hakatakse teisipäeval, 6. sep-
tembril kell 12 nii raadios Ruut FM 
(96,6MHz) kui ka maavalitsuse kodu-
lehel (www.valga.maavalitsus.ee) 
jagama vihjeid võiduteadete asukoh-
tade kohta. Võiduteadete leidjad ongi 
aardekottide omanikud. 

Mõni võib küsida, et miks aardekotti 
peidetud pole, vaid otsida tuleb tegeli-

kult A5 formaadis võiduteadet. Vastus 
on lihtne. Aardekottides on ka toiduai-
neid. Näiteks lihatooteid. Kui aarde-
kott on väga nutikalt peidetud, siis võib 
aarde leida enne mõni uluk, kes koti 
sisu maiustama hakkab. Selle vältimi-
seks tuleb tõesti otsida teadet. 

Võidetud aarded saab peale leidmist 
kätte maavalitsusest, kas samal või jär-
gmisel päeval.

Aaretejahti korraldab Valga maa-
valitsus ja ettevõtmist rahastatakse 
rahandusministeeriumi vahenditest.

Valgamaa tähistab oma sünnipäeva aaretejahi mänguga

naalsel tasemel ja pakkusid meeldejäävaid elamusi nii 
võistlejatele kui ka pealtvaatajatele. Tänu Tehvandi 
kompleksile ja radadele suudetakse pakkuda maail-
mataset. Suure töö tegid korraldajad – täname ELSF, 
vabatahtlikke ja kõiki teisi, kes panustasid Otepääl 
suurvõitluse läbiviimisesse."

Kõik tulemused otepaa.biathlon.ee. 

Vaata ka rahvusvahelise laskesuusaföderatsiooni 
(IBU) reklaamvideot Otepää kohta: http://www5.
biathlonworld.com/en/press_releases.html/do/
detail?presse=2903.
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Järgmine Otepää Teataja 
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

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

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavolikogus

11.08.2016
n	 Kehtestati Otepää Muusikakooli põhimäärus.
n	 Kehtestati Pilkuse külas asuva Suitsu kinnistu detailpla-

neering.
n	 Lõpetati Otepää külas asuva Teeääre kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Algatati haldusüksuste piiride muutmine ja tehti Puka 

Vallavolikogule ettepanek alustada läbirääkimisi kahe oma-

valitsusüksuse vahelise piiri muutmiseks ning Meegaste küla 

arvamiseks Puka valla koosseisust Otepää valla koosseisu.
n	 Lõpetati keskkonna- ja planeeringukomisjoni tegevus.
n	 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatise komisjonina 

arengukomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on arengu- ja pla-

neeringualane tegevus.
n	 Valiti arengukomisjoni esimeheks Aivar Nigol.
n	 Valiti arengukomisjoni aseesimeheks Siim Kalda.
n	 Lõpetati korrakaitsekomisjoni tegevus.
n	 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatise komisjonina 

õiguskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on õigus- ja korra-

kaitsealane tegevus.
n	 Valiti õiguskomisjoni esimeheks Rein Vikard.
n	 Valiti õiguskomisjoni aseesimeheks Enn Sepma.

Otepää Vallavalitsuses

15.08.2016
n	 Peeti võimalikuks jagada Sihva külas asuv Kõrre-Ojaää-

re katastriüksus (katastritunnus 63601:002:0029) üheksa-

teistkümneks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise siht-

otstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Väljastati OÜ-le HUMMELBURG projekteerimistingi-

mused Koigu külas Liinupõllu maaüksusel elamu ja abihoo-

nete ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Juhan Rootsmale projekteerimistingimused 

Vidrike külas Tammemäe maaüksusel tiigi ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 3. augusti 2016. a korral-

dust nr 2-4-364.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 

64 eurot.

11.08.2016

n	 Saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks 15. - 20. 

august 2016. a välislähetusse Rootsi Kuningriiki seoses Jämt-

landi lääni õppekülastusega ja osavõtuga Valgamaa-Jämtlandi 

Lääni Majandusühistu aastakoosolekust.

22.08.2016

n	 Väljastati Elektrilevi OÜ-le projekteerimistingimused 

Pühajärve külas Raja kinnistu liitumise elektriprojekti koos-

tamiseks.
n	 Väljastati Sander Jahilole ehitusluba Kassiratta külas 

Tõnu kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Väljastati Jaak Eensalule ehitusluba Arula külas 

Annemäe kinnistul ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 

111007116) laiendamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kaabelliin) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (küttetorustik) 

püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (side kaabelliin) 

püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (tuletõrje veeva-

rustuse torustik) püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (veetorustik) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehituslu-

ba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (kanalisatsiooni-

torustik) püstitamiseks.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot andeka 

AMETLIK INFO
noore kultuuripärli toetuseks. Määrati andeka noore 

kultuuripärli toetus summas 200 eurot Heino Elleri 

nimelise Tartu Muusikakooli õpilasele Priit Peter-

sonile 24. - 30. juulil 2016. a Saksamaa Liitvabariigis 

Erlbachis toimunud rahvusvahelisel kitarrifestiva-

lil “Gitarre und Natur” ja 1. augustil 2016. a Tšehhi 

Vabariigis Roztokys toimunud noorte muusikafesti-

valil osalemise kulude katmiseks.
n	 Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 

10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku 

korraldamise luba 27. augustil 2016. a ajavahemikul 

kell 22:50 - 24:00 Truuta külas Vidrike Puhkemaja 

territooriumil ilutulestiku korraldamiseks. 
n	 Määrati alates 22. augustist 2016. a hallatava 

asutuse Otepää Muusikakool direktori asendajaks 

Tuuli Vaher.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 384 eurot.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 

Otepää Vallavalitsus võttis 29. augusti 2016.a istungil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää 
külas asuva Tiku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tiku katastriüksust (katastri-
tunnus 63601:001:0176, kogupindala 4941 m²) ning välja- ja sissesõitudega seotud avalikke riigiteid – 
nr 23163 Alajaam–Vana-Otepää ja nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste, arvestuslikult kogupindalaga ca 1334 
m², säilitades ülejäänud osas esialgselt olemasoleva situatsiooni. Planeeritava ala suuruseks on seega 
ca 6275 m². Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 18. juuni 2015. a otsusega nr 1-4-33 kehtes-
tatud Väike-Veske kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel tuleb detailpla-
neeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesole-
vas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 
alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud 
detailplaneering kehtetuks. Käesolevaks ajaks on kinnistu omaniku äriplaan muutunud ning ta taotleb 
Väike-Veske kinnistu detailplaneeringuga moodustatud Tiku katastriüksusele tankla rajamist. 

Detailplaneeringuga soovitakse määrata alale tankla ja teenindushoone maa (ÄH) kasutami-
se siht-otstarve. Tankla ja teenindushoone maa alla mõistetakse tankla hoone maad, mille juurde 
kuulub autopesula, kauplus jms teenindus. Väike-Veske kinnistu detailplaneeringut on asutud ellu 
viima, rajatud on tehnoülevaatuse hoone koos juurdepääsutee ja alajaamaga. Käesoleva detailpla-
neeringuga ei taotleta katastriüksuse jagamist ega eraldi kruntide moodustamist. Detailplaneeringu-
ga soovitakse määrata alale tankla ja teenindushoone maa (ÄH) kasutamise sihtotstarve. Tankla ja 
teenindushoone maa all mõistetakse tankla hoone maad, mille juurde kuulub autopesula, kauplus 
jms teenindus. Krundi ehitusõiguseks on planeeritud maksimaalne ehitisealuse pindala 1000 m², 
millele on võimalik püstitada üks kuni 8 m kõrgune hoone ja tanklarajatisi (mahutid jms). Võrreldes 
olemasoleva olukorraga muutub ala kasutusaktiivsus. Hoonestuse tüüp peab järgima Väike-Veske 
detailplaneeringuga kavandatud stiili ja haakuma ümbritsevasse miljöösse. Lubatud hoone katuse-
kalded 0-20 kraadi. Otepää valla ruumilise arengu üldistest eesmärkidest ja piirkonna atraktiivsusest 
lähtuvalt toetab üldplaneering ettevõtluse ja teenindussfääri jätkuvat arengut, seda toetab ka käesolev 
detailplaneering. Luuakse võimalus lisaks kütuse tankimisele tankla teenindushoones avada kauplus 
ja pakkuda toitlustusteenust.

Planeeritav hoone sobitub olemasolevasse keskkonda mahu, kõrguse ja välisviimistluse poolest. 
Antud alale planeeritud tankla koos teenindushoonega moodustab varem rajatud auto tehnoülevaa-
tushoonega tervikliku äripiirkonna. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahen-
duse muutmise ettepanekut. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. september - 2. oktoober 2016. a Otepää Vallavalit-
suses ning valla veebilehel (http://www.otepaa.ee). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult 
Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee 
kuni 2. oktoobrini 2016. a. Korraldustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil: 
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

DETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Andrias Hiis                  28. juulil
Kelli Lember     1. augustil

O tepää tähistab sellel aastal 900. aasta 
möödumist esmamainimisest Novgo-
rodi kroonikates. Juubelitähistuste kul-

minatsiooniks oli 1.- 2. juulil toimunud Otepää 
900 juubelikontsert Retrobest ja 2. juulil festival 
„Nuustaku-Pariis“.

Festivalil Retrobest esinesid eelmiste küm-
nendite popmuusikad, värvikamad esinejad 
olid Jason Donovan, Modern Talkingu solist 
Thomas Andres, DJ Bobo, Boney M, jpt. Fes-
tival leidis tuhandete pealtvaatajate seas suurt 
poolehoidu ning publik leidis, et sellest võikski 
saada traditsioon. Peakorraldaja Tanel Samm 
sõnas, et pealtvaatajad tõid paralleele Beach 
Party sündmustikuga. 

2. juulil toimus Otepääl festival „Nuusta-
ku-Pariis“. Hommikul alustati Lipuväljakul 
erinevate kontsertidega, esines Pühajärve Puh-
kpilliorkester, Kukerpillid, Ülle ja Kristi Kool 
lõõtspillidel, Helin Mari Arder ja Jaak Lutsoja 
Parntsuse šansoonidega, Tartu seeniortantsija-
te ansambel Hõbeking ja kandlemängija Ilmar 
Tiideberg. Otepää Maarja kirikus esines Diana 
Liivi ja Prantsuse muusikud, toimus Otepää 
matk koos giid Ene Poolandiga. Lipuväljakul 
sai näha Arne Aderi fotonäitust „Otepää enne 
ja nüüd“ ja MTÜ Karukäpp käsitöönäitust, koh-
vik-restoranis l.u.m.i oli avatud Pühajärve piltide 
näitus. 

Otepää Keskväljakul avati esmamainimise 
900. aastapäeva puhul paigaldatud pronksplaat. 
2. juulil külastas Otepääd sõpruspiirkonna Vihti 
harrastusteater, kes andis Villa Müllerbecki õuel 

etenduse „Viimase hetke reis Tallinna.“ Valla-
vanem Kalev Laul tänas Vihti teatrit külaskäigu 
eest ja tunnustas valla tänukirjaga Otepää-Vihti 
sõprussidemete edendajaid Päivi Veikkolaisenit, 
Vihti teatri juuhti Marit Peurat ja Soome saat-
konna töötajat Hannu Arhinmäkit. 

Festivali kavas oli erinevaid üritusi kõigile.  
Muinasjutuvestja Jaak Känd rääkis lastele 
Päivi Veikolaise aias muinasjutte ja legende 
Otepääst. Avatud olid Otepää aiad ja suve-
kohvikud, hommikul sai end kosutada Püha-
järve rannas joogaga, spordisõbrad osalesid 35. 
ümber Pühajärve jooksul, sai matkata haabjatel 
Pühajärvel või jälgida aerutamisvõistlusi Püha-
järve Regatt. 

Otepää juubelipidustustele tulid külla ka 
Otepää pikaajalised sõpruspiirkondade esinda-
jad. Külalisi oli Saksamaalt, Tarpist, Soomest, 
Vihtist, Venemaalt Toksovost ja Novgorodist, 
Lätist Daugavpilsist ning Rootsist Ekeröst. 

MOniKA OtrOKOVA
Foto: ÜLLE VEErOjA

Otepää tähistas suurejooneliselt 
juubelit

AS Otepää Veevärgi juhatajana 
on tööl Aado Altmets 

Alates 15. augustist 
juhib AS-i Otepää 
Veevärk  sen ine 
Otepää vallavalit-
suse arendusnõu-
nik Aado Altmets. 
Eelmine juhataja 
Enn Sepma jätkab 
Otepää Veevärgis 
vee- ja kanalisat-
siooniosakonna ju-
hatajana.

Aado Altmets on lõpetanud Tallinna 1.Keskkooli 
(praegune Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Tartu 
Ülikooli ajaloo eriala 1995. aastal. Ta on töötanud 
Haridusministeeriumis ministeeriumi Tallinnast 
Tartusse üleviimise projektijuhina, OÜ-s Hendrik-
son & Ko ning viimastel aastatel konsultandina 
erinevates valdkondades. 

Aado Altmets on teinud erinevaid projekte ka 
Valgamaal – Barclay de Tolly mausoleumi külas-
tuskeskuse arendamine, projektid Sangastes, Tõl-
listes ja Tõrvas. Otepää Vallavalitsuses on Aado 
Altmets töötanud 2014. aasta detsembrikuust 
ning praegu jätkab seal 0,2 koormusega. 

Aado Altmetsa sõnul on suurimaks lähiaasta-
te projektiks Otepää kesklinna küttemajanduse 
uuendamine – ees seisab soojatorustike ja kat-
lamaja rekonstrueerimine. Kavas on ka kaasata 
investeeringutesse võimalusel veel saada olevaid 
Euroopa Liidu toetusi. „Tahame tõsta teenuse 
taset kõikidel meie praegu

stel tegevusaladel – vähem rikkeid, ühtlane kva-
liteet, kiire reageerimine probleemidele. Samuti 
võiks elanikud ja vald ettevõttelt saada
senisest rohkem kommunaalteenuseid, ka näi-
teks hoonesiseste tööde või tänavate korrashoiu 
osas. Ettevõtte jätkusuutlikkuse huvides on vajalik 
oma teenuste, töötajate ja tehnika pidev pare-
maks muutmine, et inimesed oma elukorralduse 
sättimisel edaspidigi meiega arvestaksid,“ ütles 
Otepää Veevärgi juhataja Aado Altmets. 

AS Otepää Veevärk on moodustatud 1997. a. 
Aktsiad kuuluvad 100% Otepää Vallavalitsusele. 
AS Otepää Veevärgi põhitegevus aladeks on vee 
ja kanalisatsioonimajandus ning soojamajandus.

Kontaktandmed: 
e-post: Aado.Altmets@otepvesi.ee, 
tel. 519 64 801.
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V aldade ühinemisega seotud teemad on 
tänasel päeval aktuaalsed paljudes Eesti-
maa omavalitsustes ja nii on see ka Otepää 

piirkonnas. Selle põhjuseks kindlasti see, et riigis on 
vastu võetud hulk seadusi ja otsuseid, mis sunnivad 
omavalitsusi neid teemasid arutama, kuid teisalt ole-
me jõudnud arenguetappi, kus teatud muutused ja 
ümberkorraldused on tulevikku vaadates vajalikud.

17. märtsil 2016. a otsustas Sangaste Vallavoliko-
gu teha ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alus-
tamiseks Otepää, Urvaste, Palupera, Õru, Puka, 
Rõngu valdadele. 

Ühinemisläbirääkimiste alustamise eesmärk oli 
välja selgitada Otepää piirkonna valdade ja nende 
elanike ühisosa või ka erinevused, et jõuda selguse-
le, millised on võimalused Eesti Vabariigis käivita-
tud haldusreformi läbiviimiseks meie piirkonnas ja 
siin ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Ühinemisläbirääkimistest keeldusid Õru, Rõngu 
ja ka Puka Vallavolikogud. Ühinemisläbirääkimis-
tega liitus aga peatselt Kanepi vald Põlvamaalt. 
Seega alustasid läbirääkimisi ja istusid ühinemis-
läbirääkimiste laua taha 5 valda: Otepää, Sangas-
te ja Palupera Valgamaalt, Urvaste Võrumaalt ja 
Kanepi Põlvamaalt. Kahel esimesel koosolekul 
lepiti kokku ühinemisläbirääkimiste protseduuri-
des ja reeglites ning tegevuste ajakavas.

Otsustati moodustada viis läbirääkimiste komis-
joni: juhtkomisjon, hariduse- ja noorsootöökomis-
jon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjon ja majanduskomisjon. 

Kõik komisjonid said ülesandeks läbi arutada 
võimalikult palju ühinemisega kaasnevaid küsimu-
si, otsida lahendusi võimalikele probleemidele ja 
kavandada ühinenud omavalitsuses tulevikus vaja-
likke tegevusi. Juhtkomisjoni ülesandeks sai tege-
leda ühineva valla juhtimisega seotud teemadega 
ning ühinemisläbirääkimiste koordineerimisega.

T änaseks on toimunud 20 teemakomisjonide 
ja juhtkomisjoni koosolekut. Ühinemis-
lepingu koostamisega seotud teemad on 

läbi arutatud ning koostatud on ühinemislepingu 
projekt, mida arutelude käigus järk-järgult vaja-
dusel parandatakse ja täiendatakse. Töö jätkub ka 
erinevate kordade ja määruste ning muude omava-
litsuste kehtestatud dokumentide ühtlustamisega 
ning ühinenud omavalitsuses erinevate tegevuste 
korraldamises kokkuleppimisega.

Lepingu koostamisel on olnud üheks eesmärgiks 
võimalikult paljudes küsimustes kokkulepped saa-
vutada konsensuse järgi. Kindlasti on see nõudnud 
kõikidelt osapooltelt rohkem pingutamist ja vaeva, 
kuid oluliste kokkulepeteni on siiski jõutud.

Tähtis on kodanike jaoks selliste teenuste ning 
tegevuste säilitamises ja arendamises kokkuleppi-
mine, mis on neile olnud tänaseni ja on ka tulevikus 
olulised. Eriti oluline on teenuste kättesaadavus ja 
seda just väiksemate külade ja keskuste jaoks.

Tervikuna on komisjonid oma töös soovinud või-
malikult palju välistada olukordi, kus kodanik peaks 
tundma, et ühinemine tähendab kodu lähedalt tee-
nuste kadumist. Ühinemine annab võimaluse tule-
vikus paljude teenuste optimeerimiseks ja otstar-
bekamaks muutmiseks, kuid hea korraldamisega 
on võimalik tagada ka teenuse hea kättesaadavus 
ja lähedus. Näitena võiks tuua kokkuleppe kõikide 
ühinevate omavalitsuste territooriumile teenus-
keskuste loomise ja ühistranspordi hea korralduse 
tagamise. Kokku on lepitud ka enamike täna tegut-
sevate asutuste säilitamises ja ka oluliste piirkondli-
ke ürituste ja traditsioonide jätkamises jne. Ka see 
aitab tagada teenuste kättesaadavust väiksemates 
piirkondades. 

Esialgne kokkulepe on tehtud ka ühinenud oma-
valitsuse nime osas. Leiti, et kuni ametlike kokkule-
pete sõlmimiseni on loogiline ühineva omavalitsuse 
nimena kasutada Otepää valla nime. 

Ka keskuse valimise küsimus ei toonud kaasa 
pingeid. Lepiti kokku,et keskus peaks jääma piir-
konna ainsasse linna – Otepääle.

Loomulikult on kõikidel omavalitsustel liitumise 
käigus oma ootused ja hirmud ning seepärast leiti, 
et iga omavalitsus peaks määratlema oma priori-
teedid.

Ühinevad omavalitsused on kokku leppinud ja 
esitanud kolm olulist prioriteetset tegevust. mis on 
erinevate omavalitsuste jaoks tähtsad.

Sangaste Vallavolikogu algatatud ühinemisläbirääkimised Otepää piirkonnas

Kokkulepitust parema ülevaate saamiseks toome 
siinkohal välja väljavõtte ühinemislepingu projekti 
kodanike jaoks tähtsatest punktidest.

Ühinemise eesmärgid

•	 Ühinenud	 Otepää	 vald	 on	 terviklik	 ja	 loo-
giliselt hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, 
kultuuriliselt ja territoriaalselt sidus piirkond, mis 
võtab arvesse ajaloolist asustust, inimeste iga-
päevaliikumisi ning seab keskmesse omavalitsuse 
tasakaalustatud arengu koos hästi funktsioneeriva 
vallakeskuse ja küla või külade rühma katva kogu-
kondade eripära arvestavate teenuskeskuste võr-
gustikuga.
•	 Erinevates	 piirkondades	 avalike	 teenuste	

kodanikukesksuse ja läheduse tagamiseks luuakse 
piirkondlik teenuskeskuste süsteem, mis peab 
tagama valdkondade asjatundliku ja majandus-
likult tõhusa juhtimise kohtadel. Otepää valla 
teenuskeskused luuakse Sangaste, Otepää, Palupe-
ra, Urvaste ja Kanepi valdade territooriumile, kus 
toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine lähtu-
valt vallaelanike vajadustest ja otstarbekust silmas 
pidades, kusjuures teenuskeskuste teeninduspiir-
konnad ei pea kattuma lepinguosaliste omavalit-
suste halduspiiridega. Võimalusel jätkavad teenus-
keskused  tegutsemist vallale kuuluvates hoonetes.

Ühistransport

•	 Parandatakse	vallasisest	ühistranspordiga	 lii-
kumise võimalust ja luuakse ühtne ühistranspordi 
korraldus. Vallasisene ühistransport (ka õpilas-
liinid) ühildatakse maakondliku ühistranspordi 
korraldusega selliselt, et reisijateveo liinid ja sõi-
dugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste vaja-
dustele.  
•	 Tagatakse	 valla	 keskuse,	 ühinemise	 eelsete	

keskuste ja piirkondlike keskuste vaheline ühistran-
spordi korraldus kombineeritult riikliku ühistran-
spordi võrgustiku.
•	 Taotleme	 seoses	 haldusterritoriaalse	 ümber-

korraldusega ühinevates valdades riiklike teede tol-
muvabaks ehitamist. Esimene prioriteet on Otepää 
ja Urvaste vaheline tee.

Hariduse osutamise põhimõtted

•	 Kõigile	lastele	tagatakse	lasteaiakoht	ja	heal	

tasemel ettevalmistus kooliks.
•	 Lastele	 tagatakse	 võimalus	 omandada	 kva-

liteetset alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha 
lähedal ning gümnaasiumiharidust piirkonnas.
•	 Selleks	korraldatakse	väljaspool	Otepää	linna	

elavate õpilaste igapäevanevedu lähimasse ühine-
nud valla kooli ja tagasi koju. Sealjuures peavad 
transpordiringid olema mõistliku pikkusega ning 
arvestama koolipäeva algust ja lõppu. Õpilasvedu 
säilitatakse vähemalt ühinemiseelsel tasemel.
•	 Õpilastele,	sh	hariduslike	erivajadustega	õpi-

lastele pakutakse olemasolevate lasteaedade ja 
koolide baasil võimetekohaseid ja paindlikke õpi-
tingimusi ja tugiteenuseid.

alusharidus

•	 Lasteaiakohtade	 pakkumine	 korraldatakse	
kodule lähedasema lasteaia põhiselt. Ühinenud 
Otepää vallas jäävad tegutsema kõik lasteaiad.

Üldharidus

•	 Olemasolev	 koolivõrk	 koos	 olemasolevate	
kooliastmetega säilitatakse järgmises koosseisus 
Otepää Gümnaasium (12 klassi), Kanepi Güm-
naasium (12 klassi) , Pühajärve Põhikool (9 klassi), 
Keeni Põhikool (9 klassi) , Kuldre Kool (9 klassi), 
Palupera Põhikool (9 klassi).

Huviharidus ja huvikoolid

•	 Tööd	 jätkavad	 kõik	 huvikoolid.	 Jätkatakse	
huviringide tegevust üldhariduskoolides ja kultuu-
rimajades/rahvamajades vähemalt ühinemisele 
eelnenud mahus kuni ühinenud omavalitsuses uue 
korra kehtestamiseni.
•	 Toetatakse	ka	ühinenud	vallast	välja	jäävates	

huvikoolides õppimist vastavalt väljakujunenud 
tavadele, kodulähedusele ja mahule.

Noorsootöö

•	 Tööd	 jätkavad	kõik	noorsootööga	 tegelevad	
asutused.
•	 Jätkatakse	 noorte-	 ja	 lasteorganisatsioonide	

toetamist.

raamatukogud

•	 Tööd	jätkavad	kõik	ühinemise	hetkel	tegutse-
vad raamatukogud vastavalt piirkonna vajadustele.
•	 Säilitatakse	ühinemiseelsel	 tasemel	 raamatu-

kogudele antav rahaline toetus kirjanduse ja perioo-
dika ostmiseks kuni uue korra kehtestamiseni.
•	 Eesmärgiks	 on	 raamatukogude	 arendamine	

multifunktsionaalsemaks (külakeskus, postiteenus, 
kohvik, infopunkt jms).

kultuur, sport ja vaba aeg

•	 Tööd	 jätkavad	 kõik	 kultuuriasutused	 koos	
nendes välja kujunenud tegevustega ning uute vaba 
aja tegevuste arendamisega. 
•	 Soodustatakse	piirkondliku	kultuuri	väljakuju-

nenud tavade ja tegevuste säilimist. Oluliseks pee-
takse kultuuritöö koordineerimist.
•	 Toetatakse	 valla	 ja	kogukondade	 identiteeti,	

kultuuripärandit ja külaliikumist tutvustavate sünd-
muste korraldamist. Toetatakse Kanepi, Urvaste, 
Sangaste, Otepää, Palupera kihelkondliku kultuu-
ripärandi säilimist ja arendamist.
•	 Jätkatakse	piirkondlike,	ülevallaliste	ja	rahvus-

vaheliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamist ja 
toetamist (näiteks külapäevad, spordipäevad).
•	 Soodustatakse	uute	kultuuri-	ja	sporditradit-

sioonide tekkimist.
•	 Tegutsemist	jätkavad	spordihooned	ja	-baasid,	

rajatud puhkealad ning kõik spordiväljakud ja 
koolide võimlad.
•	 Töötatakse	 välja	 spordiklubide,	 kultuuriselt-

side ja -kollektiivide toetamise aluspõhimõtted 
ja nende valla eelarvest rahastamise mehhanism 
2017. a lõpuks, arvestades võimalusel siiani piirkon-
dades väljakujunenud olukorda ja põhimõtteid.

Sotsiaalne turvalisus ja esmatasandi 
tervishoiu korraldamine

•	 Luuakse	elanikule	hästi	kättesaadav	ja	lihtsas-
ti arusaadav sotsiaalteenuste (sh.internetipõhine) 
ülevaade.

•	 Säilitatakse	vajadusepõhine	optimaalne	sotsi-
aalhoolekande süsteem. Tööd jätkavad tegutsevad 
tervisekeskused, perearstikeskused ja hoolekande-
keskused. Abivajajatele ja eakatele tagatakse kva-
liteetne teenus ja selle osutamisel lähtutakse vaja-
duspõhisusest ning lähedusest, eesmärgiga kindlus-
tada teenuste kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt 
samal tasemel kui enne ühinemist. Ühinenud valla 
arengukavas nähakse ette sotsiaalteenuste edasia-
rendamise põhimõtted.

kohalikud teed, tänavad ja tänava-
valgustus

•	 Tagatakse	teede	ja	tänavate	hooldus,	remon-
ditööd ning rekonstrueerimine, tali- ja suvine 
hooldus ning haljastus ja heakord teehoiukava ja 
kohalike teede investeeringute kava algusel. Ühine 
teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava 
võetakse vastu 2017. aasta lõpuks.
•	 Tagatakse	 tänavate	 valgustamine	 vähemalt	

ühinemiseelses mahus ning arendatakse uusi ener-
giasäästlikke lahendusi, mis ei välista ka tänavaval-
gustuse võrgustiku laiendamist.

Elamu- ja kommunaalmajandus ning 
heakord

•	 Oluliseks	 peetakse	 munitsipaalomandisse	
kuuluvate hoonete ja soojaettevõtete tootmise 
tehniliste lahenduste energiasäästu suurendamist. 
Selleks tehakse projektitaotlusi kaasrahastuse saa-
miseks, sh Euroopa Liidustruktuurivahenditest. 
Koostatakse energeetika arengukava.
•	 Omavalitsuse	 poolt	 hooldavate	 objektide	 ja	

haljasalade hooldamine jätkub vähemalt senisel 
tasemel. Eesmärgiks võetakse teenuse mõistlik üht-
lustamine ja kvaliteedi tõus.

Ettevõtluskeskkond

•	 Vallavalitsuse	 poolt	 viiakse	 regulaarselt	 läbi	
ettevõtjate ümarlaudasid ja ideetalguid, et raken-
dada parimaid lahendusi ettevõtluskeskkonna 
arendamiseks ja vallaelanike töövõimaluste mit-
mekesistamiseks.
•	 Luuakse	 info	 ja	 kommunikatsiooni	 portaal,	

mis vahendab vallasisese teenuse pakkujat ja 
teenuse soovijat.
•	 Seatakse	 eesmärgiks	 teenindada	 kodanikke	

ja ettevõtjaid võimalikult lühikese aja jooksul ning 
vähendada bürokraatiat.
•	 Ühinenud	 omavalitsuses	 tihendatakse	 koos-

tööd RMK ja Keskkonnaametiga.
•	 Luuakse	tugisüsteem	alustavate	ettevõtjate	ja	

MTÜ-de toetamiseks ja nõustamiseks.

O mavalitsused on suhtunud ühinemisläbi-
rääkimistesse täie tõsidusega ja koostöö 
ühinemislepingu koostamisel on siiani 

sujunud hästi.
Ühinemisläbirääkimiste ja lepingu eesmärgiks 

on olnud tugevatest piirkondadest koosneva ühen-
duse loomine, kus säilivad piirkondade identiteet, 
traditsioonid ning ühiselt korraldatakse omavalit-
suse juhtimist ja majandamist.

Mureks on olnud see, et üks osa ühinemislä-
birääkimisi pidavatest omavalitsustest peavad 
samaaegselt mitmeid ühinemisläbirääkimisi ja see 
võib saada takistavaks teguriks Otepää piirkonnas 
peetavate läbirääkimiste ajakava täitmisele. Selgus 
ühinemisläbirääkimistel osalejate osas loodetakse 
saada hiljemalt septembri keskpaigaks. 

Töö ühinemisega seotud tegevuste korraldamisel 
ja kokkulepete sõlmimisel ei ole aga valmis. 

Täna on tööd kavandatud jätkata ajakava järgi ja 
septembris on planeeritud ühinemislepingu projekt 
panna välja ühinevate valdade kodanikele tutvumi-
seks.

Oktoobris kavandatakse läbi viia ühinevates val-
dades rahvaküsitlus kodanike arvamuse väljaselgi-
tamiseks omavalitsuste ühinemise osas.

Novembris toimub ühinemiseks vajalike otsuste 
vastuvõtmine ning dokumentatsiooni vormistami-
ne.

Detsembris kavandatakse dokumendid esitada 
maavanemale.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon

Prioriteetsed piirkondlikud tegevused 
al 2018

 Kanepi: 
1.(Põlgaste)-Kanepi-Otepää kergliiklustee, 
2.Gümnaasiumi rekonstrueerimine tervisekesku-
seks, 
3.Tasuta ühistransport, 
4.Põlgaste vanadekodu laiendamine.
 Sangaste: 
1.Sangaste lossi pereturismikeskuse rajamine,  
2.Sangaste katlamaja ja trassid (KIK), 
3.Sangaste vabatahtlike tuletõrjedepoo (KIK). 
 Palupera: 
1.Nõuni teadusturismi- ja koolituskeskuse 
kompleks, 
2.Korrusmajade välisvalgustus, 
3.Nõuni puhasti rekonstrueerimine, biotiikide pu-
hastamine.
 Urvaste: 
1.Kuldre kooli katlamaja, 
2.Kuldre ja Uue-Antsla kergliiklustee, 
3.Staadion Kuldre kooli juures
4.Vallasisese ühistranspordi väga hea korraldus. 
(kõikides piirkondades peavad olema ühistran-
spordi võimalused nii piirkondade vahel kui ka 
keskustega.)
 Otepää: 
1.Otepää lasteaia hoone ehitus, 
2.Otepää muuseumi väljaarendamine (Eesti lipu 
muuseum, Otepää suurmeeste ekspositsioonid, 
Otepää Linnamäe Ajaloo teemapark), 
3.Pühajärve rannapargi ja laululava rekonstruee-
rimine.
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Väikese inimese töö Otepää Gümnaasiumis
Augustikuu keskel, täpsemalt 15. augustil kogune-
sid 75 Eesti Klassiõpetajate Liitu kuuluvat õpetajat 
kaheks päevaks Otepääle selleaastast suvesemina-
ri pidama. Seminariliste kohapealseks „maaletoo-
jaks“ oli Otepää Gümnaasiumi õpetaja ja maa-
kondliku ainesektsiooni juht Tiie Jaaniste.

Meie koolis käib külalisi palju ja sageli, klas-
siõpetajate vabariiklik ühendus oli külas esimest 
korda. Kutsujate-võõrustajatena tegime alga-
tuseks väikese tuuri meie õppehoonetes, tutvusta-
sime oma kooli lugu ja võimalusi. Mõistagi tund-
sime end hästi kõigi nende heade ja tunnustavate 
sõnade paistel, mis kokku tulnud ametikaaslastel 
meile ning meie maja õppetöö korraldusele ja õpi-
keskkonnale jagus.

Klassiõpetajad olid sel suvel kokku tulnud 
mängima – „Mäng on väikese inimese töö“ oli 
nende suvepäevade motoks ja läbivaks teemaks. 
Liidu juhatuse esimehe Küllike Kütimetsa ja koo-
lijuhi avasõnade ning ringkäigu järel saigi mängu-
lugudega otsa lahti teha Tartu Ülikooli interper-
sonaalse kommunikatsiooni õpetaja, koolitaja ja 
pereterapeut Tiit Kõnnussaar, kelle ettekande 
eesmärk küsis avatud, uudishimust kantud ja tur-
valise kasvamise järele.

Koolitaja viiski esimese koolituspäeva õhtusse, 

kuid õhtuks olid meie kooli digipöörased klas-
siõpetajad külalistele valmis mõelnud Otepääd 
tutvustava digiorienteerumisretke. Siinkohal tuleb 
kindlasti klassiõpetajaid kiita – sitke seltskond ei 
kippunud vaatamata hilisele ajale sugugi puhkama, 
vaid mängulist lusti jagus orienteerumisradadelegi. 
Külalisi aitasid mööda Otepääd „jooksutada“ õpe-
tajad Ene Must, Krista Aigro, Kaire Ojavee, Triin 
Rehk, Kaja Oja, Tiie Jaaniste ja Pille Möll.

„Kõik oli ülivõrdes“, ütles õpetaja Tiie selle 
päeva kokkuvõtteks.

Teine seminaripäev oli töötubade 
päralt

Õpetaja Tuuli Koitjärv Tallinna Vanalinna Hari-
duskolleegiumist viis läbi töötoa „BeeBot robot 
mängukaaslaseks“, Haapsalu Linna Algkooli 
õpetajad Evelin Nappus ja Taimi Sammel töötoa 
„Mängiv noor on õppiv noor“. Märjamaa Güm-
naasiumi klassiõpetajad õpetasid pärimustantse 
eheda lõõtsa saatel ning Otepää Gümnaasiumi 
õpetajad Tiie Jaaniste ja Kaire Ojavee tegelesid 
oma töötoas vanade heade ringmängudega.

Lustiline ja heas mõttes lärmakas, võiks kokku 
võtta teise seminaripäeva, sest pillimängu ja kilka-

mist olid kõik kohad täis.
Professionaalsed koostöövõrgustikud on alati 

olnud tõhusamad kui formaalsed koostöösuhted, 
ühised huvid, rõõmud ja mured ning jagamislust 
on suur jõud.

Otepää Gümnaasium tänab Eesti Klassiõpetaja-

te Liitu usalduse eest ning oma kolleege puhkuste-
perioodil panustamise eest!

Õpetaja Tiie Jaaniste ja Kaire Ojavee mõtted ja 
emotsioonid võttis kokku

Otepää Gümnaasiumi direktor KÜLLE ViKs

Sellel suvel said noored osaleda Otepää noorte 
õpilasmalevas, mis toimus 30.06-05.07. Maleva toi-
mumise initsiaator oli vallavanem Kalev Laul. 

Kokku sai töökogemuse 21 noort Otepäält, 
Pukast, Sangastest ja Tartust. Osalejad olid vanuses 
13-17. 

Malevasse kandideerimine oli sarnane tööle 
kandideerimisega. Noortel tuli esitada CV ja moti-
vatsioonikiri. 

Viie päeva jooksul korrastasime Ilmjärve kal-
mistut, Pühajärve randa ning Linnamäge. Päevas 
tegime tööd 4 tundi ning seejärel toimusid erine-
vad meeleahutuslikud tegevused. 

Külas käisid Valgamaa Rajaleidja Keskuse kar-
jääriinfo spetsialist Tuuli Mekk ning Töötukassa 

Noorte õpilasmalev Otepääl KOOLIBUSSILIINID 
OTEPÄÄL

Õpilasveo teenust osutab Otepää vallas ESNO 
Otepää OÜ. Täpsemat infot koolibusside kohta 
saab koolidest ja vedaja käest: 5187306 (Andrus 
Eensoo).

Otepää vallas on 6 õpilasliini, mille sõidu-
graafikuid näete Otepää valla kodulehel: www.
otepaa.ee/koolibussiliinid. Septembri esimesel 
poolel kehtivad samad sõidugraafikud nagu olid 
eelmise õppeaasta kevadel. Palun andke uute 
peatuste vajadusest teada oma klassijuhatajale. 

1.  septembril väljuvad koolibussid 1 tund 
hiljem sõidugraafikus märgitud ajast.

Otepää valla koolidesse sõidavad õpilased 
ka AS GoBus liinibussidega. Palun esitada oma 
sõidusoov klassijuhatajale. 

Kontrollige aadressilt www.peatus.ee üle, kas 
teie soovitud peatus on sõidugraafikus olemas. 
Õpilane saab koolist kätte oma sõidukaardi, 
mis on vaja isikustada. Selle kohta on informat-
sioon aadressil www.pilet.ee. Vajadusel küsige 
abi koolist.

Esmakordne sõidukaart on tasuta. Kui õpilasel 
on sõidukaart ära kaotatud, siis saab ta selle 
tellida koolist või osta bussist 2 euro eest. Ka 
see kaart on vaja isikustada. 

Kui õpilane pole varem sõitnud kooli bussiga 
või õppeaasta alguses puudub veel sõidukaart, 
siis sõitke ikka julgesti bussiga. Bussifirmad ja 
bussijuhid on teemast teadlikud.

Otepää vald tasub oma valla laste koolisõidu 
kulud ja õpilastele on sõit tasuta. 

karjääriinfo spetsialist Kristi Randla. Noored said 
põnevad koolitused ning teadmised edaspidiseks. 

Malev lõppes preemiareisiga Tartusse, kus 
külastasime Rahinge Kaabliparki ning ööbisime 
telkides. Järgmisel hommikul saime ronida Tartu 
Seikluspargis. Ehk kohtume järgmisel suvel uues 
malevas. Tänan kõiki abilisi ja koostööpartnereid!

Malevat rahastas Otepää vallavalitsus ja haridus- 
ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud 
programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjelda-
tud tegevuste raames.

KätLin MEEMA

Stardime?!

S ündmusterohke ja palju võimalusi pakkunud 
suvi hakkab end vaikselt kokku pakkima, et 
sügisele ruumi teha. Vana hea koolimajagi 

on end õpilaste-õpetajate saabumiseks ette valmis-
tanud: aknad on pestud, põrandad vahatatud, lilled 
ümber istutatud, tuletõkkeuksed on endale koha 
leidnud, uhiuued (laadatuluga soetatud) kott-toolid 
on pakendist välja võetud, õpilased paberil kooli 
vastu võetud ja klassidesse jaotatud ning uued õpe-
tajad on meie majas tööle asunud. Isegi õpikud on 
õpilastele kätte jaotatud. Tähendab, võime startida?

T ore uudis on, et meid on kokku natuke roh-
kem kui eelmisel aastal: 1. klassides alustab 
kokku 46 õpilast ning 10. klassides 36 õpi-

last. Kuigi teistest klassidest on osa õpilasi lahkunud 
või lahkumas, on neid samas suurusjärgus ka juurde 

tulnud. Oleme ka rohkem „rahvusvahelisemad“ kui 
möödunud õppeaastal, sest meiega liitub aastaks 
kaks YFU vahendusel meie kooli tee leidnud vä-
lisõpilast – Andrea Šveitsist ja Praewpitchaya Taist.

Kaks toredat uut õpetajat on meil ka: õpetaja 
Karmen Jürisson hakkab õpetama inglise keelt 4., 
5. ja 7. klassidele ning õpetaja Anne Nelke mate-
maatikat 5. klassidele ning IÕK alusel õppijatele.

Kuna meid on kokku rohkem, õpperühmi on 
rohkem ja eriõppekaval õppijaid on ka rohkem, 
siis on selleaastaseks visaks kaaslaseks ruumipuu-
dus. Seetõttu võtame statsionaarsete klassiruumi-
dena kasutusele nii kunstikodu klassiruumi kui ka 
spordihoone koosolekuruumi.

Spordihoones mõjuvad koolitulijatele esialgu 
kindlasti võõristavalt vastloodud tuletõkkesekt-
sioonid, kuid usun, et nendega ja uute reeglitega 
harjuvad kõik kiiresti, sest lõppeesmärk on ju meie 
kõigi turvalisus. 

P õhikoolis on uuenduseks trimestritel põ-
hinev õppetöö korraldus, mis tähendab, et 
harjumuspärase nelja veerandi asemel on 

hindamisperioode nüüd kolm – hinded  pannakse 
välja 30. novembril, 28. veebruaril ja juuni alguses. 
Kuna trimester on pikem õppetöö arvestusühik 
kui veerand, võimaldab see õpilaste õppekoormust 
harjutada, ning õpetajad ei pea hinnete „kättesaa-
mise“ nimel enam nii palju leiutama – õppimine ja 
hindamine peaks muutuma rahulikumaks. Koo-
livaheajad on 2016/17. õppeaastal ikka sellel ajal 
nagu haridus- ja teadusminister on oma määrusega 
määranud, ülejärgmise õppeaasta koolivaheaegade 
korraldus on meie koolis juba omaette teema.

M uutub ka e-päevik ehk eKooli asemel 
harjume nüüd kõik kasutama Stuudiu-
mit, mis on meie hinnangul lihtsam ja 

võimalusterohkem kui eKool. Selle muudatusega 
harjumine võtab kindlasti natuke aega, kuid seda 

muutust harjutame me kõik ühiselt ning arvestame, 
et saame vilunud kasutajateks erineva kiirusega. 
Stuudiumi kasutamisele ülemineku tõttu on ka las-
tevanemate üldkoosolek sel sügisel tavapärasest 
varasemal ajal – 6. septembril algusega kell 17.30! 

Koosolekul anname kindlasti ka teada, missugu-
ne saab olema üleminek eKooli kasutamiselt Stuu-
diumile – esialgu töötab endiselt eKool, õpetajad 
panevad teile mõeldud teated sinna kirja.

Kooliaastaga teeme algust ikka rahvusvaheli-
sel teadmiste päeval – 1. septembril. Õppeaasta 
avaaktus algab aulas kell 9.00.

Kohtumiseni uues alguses!

Otepää Gümnaasiumi direktor 
KÜLLE ViKs

Otepää Gümnaasium – 1. septembril kell 9.00.

Pühajärve Põhikool – 1. septembril kell 10.00. 

Otepää Muusikakool – 1.-7. klassi ja grupiõppe 
õppuritele toimub 1. septembril kell 12.30. Ilusa 
ilmaga toimub aktus kooli hoovil, vihma korral toi-
mumiskoht täpsustub.

Muusikaline eelkool 5. septembril kell 17.30 muu-
sikakooli saalis.

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

Kooliaasta avaaktused

Otepää Gümnaasiumi teated

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.

Teave 2016/17. õppeaasta õpikute ja
 töövihikute väljastamise kohta on kooli 

kodulehel www.nuustaku.edu.ee. 
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31. augustil  Kirikukülas Valgamaa meistri-
võistlused suundorienteerumises. Võistlus toimub 
8. Valgamaa orienteerumiskolmapäevaku raames.
  3. septembril  Otepääl Tehvandi Spordikesku- 
seses Meie Liigume II Otepää duatlon, mille käigus 
selguvad ka Eesti meistrid duatlonis.
Duatlon koosneb kolmest üksteisele vahetult järgne- 
vast vastupidavusalast ehk jooksust, jalgrattasõi-
dust ja jooksust. Võistluskeskus on Tehvandi laske-
suusastaadionil, jooksud toimuvad Tehvandi radadel 
ning jalgrattaga sõidetakse Otepää-Sangaste maan-
teel. Võistluspäeva jooksul toimub kokku neli starti
ja endale sobiliku leiab iga duatloni- ja spordisõber. 
Oodatud on ka harrastussportlased, kellel on võima- 
lik mõõtu võtta eraldi stardis!
 Kell 10.00 lastestart, kell 11.30 noored B, harras
tajate ning veteranid 80 klassis võistlejad. Kell 12.45 
lähevad võistlustulle noored A, juuniorid, veteranid 
60-70. Päeva lõpetab kell 15.00 algav põhistart, kus 
võistlevad põhiklass ja veteranid 40-50 esindajad.
 Täpsem juhend on aadressil https://www.
sportos.eu/ee/et/meie-liigume-ii-otepaa-duatlon-eesti-
meistrivoistlused/. Duatloni peakorraldajaks on spordiklubi 
Meie Liigume koostöös Eesti Triatloni Liidu ja Tehvandi 
Spordikeskusega. Toetavad Otepää Vallavalitsus, Eesti 
Kultuurkapital, Medita kliinik, Tarmeko, Ikodor, Reginett, 
meditsiinilabor synlab ja Ehitustrust.
  3. septembril  STEINBACHI MÄLESTUS-

TURNIIR 2016 (DUPPEL). 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 loo-
siauhinnad. Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide 
Selts,Tõnu Ainsoo.
10. septembril  11.00 Otepää I Nooruse Matk. 

Start ja finiš Otepää Lipuväljakul. Registreeru- 
mine 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 matkalis
tele Lipuväljakul Getter Jaani. 
 Võtke kaasa oma pisikesed ja suured õed-vennad, 
emad-isad, vanaemad-vanaisad ja sõbrad! Matkaraja võib 
läbida jalgsi, lapsevankriga, 3-rattalise jalgrattaga, 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.
10. septembril  11.00 Otepää meistrivõistlused 

kergejõustikus. Tehvandi staadion. Vanuse-
klassid: E (2007/08); D (2005/06)- 60m, kaugus, pall.C 
(2003/04); B (2001/02)- 60m (C)/ 100m (B); kaugus, 
ketas, kõrgus. Registr. ja lisainfo: halliste@msn.com 

(kuni 9. septembrini).

  7. septembril kell 19.00 Otepää Gümnaa-
siumi saalis Rakvere Teatri etendus „8 armas

tavat naist“. Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää 
Turismi-infokeskuses ja Piletimaailmas.

13. septembril kell 18.00  Otepää Gümnaa-
siumi saalis  vanavanemate päevale ja vana

vanematele pühendatud kontsert. Esinevad Otepää 
Muusikakooli õppurid ja õpetajad ning osalejatel on 
võimalik lihtsamatel pillidel üheskoos musitseerida.

Mis siis meelde jäi?

Muidugi väga väärtuslikud kontserdid, teguderohke 
puhkpillimängijate sõpruskond ja elurõõmus publik 
ning ilus ilm.

Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkestrit sai kuulata 
Rõngu turul, Hellenurme Mõisa pargis, Pühajär-
ve Põhikoolis ja Otepää Konsumi ees. Muusikalist 
külakosti pakkusid Elva Linna Puhkpilliorkester ja 
Valga Piirilinna Big Band ning Kose Kiriku Pasu-
nakoor.

Puhkpillipäevade Koondorkester esines Rõngu 
Mihkli kirikus ja Otepää Maarja kirikus. Kontser-
dikava oli mitmekülgne ja vaheldusrikas – pidulik 
ja tantsuline, vahelduseks ansamblimuusikat, trom-
boonisoolo ja pühalikud koraaliseaded. Koondor-
kestrit dirigeerisid Bert Langeler, Jose Ramirez 

Pühajärve XIX puhkpillipäevad on nüüd ilus ajalugu

Suvised puhkpillimängud ja viiuliõpilaste laagrisuvi

Page, Ülo Laanesaar, Kahro 
Kivilo ja Arno Anton.

Üllatusesinejad olid sel aastal 
Saksamaalt - Stuttgardi Muusika-
kooli Sümfooniline Noorte Puhk-
pilliorkester ja Kammeransambel. 
Nende kollektiivide tase oli väga 
kõrge ja muusika tõeliselt naudi-
tav.

Suur tänu kõigile ürituse toeta-
jatele: Otepää vald, Palupera vald, 
Rõngu vald, Pühajärve Põhikool, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp. Aitäh!

Järgmisel aastal toimuvad 
Pühajärve Puhkpillipäevad juba 20. korda. Kohtumiseni! 

Taas on hea meel teatada, et Otepää Muusikakoo-
lis on väga tublid puhkpilliõpilased ja vilistlased, kes 
igal suvel tahavad pilli mängida. Üritusi oli mitmeid: 
Pühajärve Põhikooli lõpuaktus, surnuaiapühad, 
Võidupüha, Tõutsi jaanituli, kontsert Otepää 900 
raames, Pühajärve 19. Puhkpillipäevad, Käsitöö-
laat - kõikjal esines Pühajärve Puhkpilliorkester. 
Orkestris mängivad muusikakooli õpilastest Mirjam 
Leopard, Laura Leopard, Oliver Pikk (klarnetid), 
Rasmus Leopard, Roland Leopard (tromboonid), 
Kert Roose (tuuba), Ruuben Jaagant (trompet), 
Mairo Kõiv, Ats Rästa (löökpillid).

E. Tamme nim. Võru Puhkpillifestivalil osalesid 
edukalt ka Robin Mathias Müür (metsasarv) ja 
Eliise Palmiste (saksofon).

Plokkflöödiõpilased Aneth Kaileen Peterson, 
Meriliis Ilves ja Eliise Palmiste käisid esinemas 
Pärnu Hansapäevadel. Meriliis ja Eliise said uusi 
teadmisi plokkflöödimängus Rõuge Plokkflöödi-
laagris. Suur tänu kõigile ja jõudu ning jaksu!

Otepää Muusikakooli puhkpilliõpetaja
KÜLLi tEEArU

30. juulil kihas Aedlinna Arena staadion laste 
naerust, vanemate ergutushüüetest ja peakohtu-
nik Silver Eljandi korraldustest. Toimus juba teine 
Aedlinna perede spordipäev. Kavas oli kolm indi-
viduaalala ja perede teatevõistlus. Viimane kujunes 

Lastest vanavanemateni

nii haaravaks, et kogu võistlust tuli osalejate soovil 
korrata. Noorimaks osalejaks oli aasta ja kolm kuud 
vana Joosep ning vanimaks vanavanaema tiitlit 
omav Milvi. 

Individuaalselt võisteldi rehviveeretamises, korvi-
viskes ja  täpsusviskes. Suurima perega osales pere-

kond Tiisler (Milvi, Kertu, Kadi, Mattias, Tobias, 
Henry ja Joosep) järgnes perekond Raud (Taivo, 
Maarja, Maria, Oskar ja Mariann). Vanaema 
Tiiul aga tuli teatevõistkonna kokkupanemises 
oma lapselaps Sandrale teisest perest abiväge 
otsida. Matthiase (8aastane) abi aga tasus end 

Otepää viiulilaste suvi on olnud töine ja samal 
ajal ka lõbus. Esimene laager või suvekool toimus 
18.-20. juulil Kappermäe Seltsimajas Tõutsi külas. 

Võtsime laagrisse kaasa ka paremad sõbrad 
plokkflöödimängijate seast. Tahtsime ette valmista-
da kava esinemiseks 7. augustil Otepää Käsitöölaa-
dal. Laagri esimene päev oli väga töine, alates 
teisest päevast said lapsed rohkem ka seltskondlik-
ke ja lauamänge mängida. Lapsed olid väga tublid, 
kõik lood said selgeks ja pea kõik ka pähe õpitud. 
Lisasime lugudele liikumisi, mida lapsed ise aktiiv-
selt välja pakkusid ja alati osutus valituks pigem 
kõige raskem variant. Lõpukontsert oli väga meele-
olukas ja lõppes mitme loo kordamisega.

Suure ansambli lugudega esinesime 7. augustil 
käsitöölaadal. Ilm küll tahtis meie esinemist ära 
rikkuda, aga saime suure telgi peavarjuks, lõpuks 
helitehnikagi tööle ja tegime laadakülalistele mee-
leoluka kontserdi. 

Juba 24. juulil algas Grete Kudul, Tuule-Liis Jaa-
gantil ja Mia Pakkanenil uus viiulilaager Põltsa-
maal. See laager oli juba tõeline katsumus, viiulit 

oli vaja mängida isegi 7 tundi päevas ja repertuaar 
oli sel aastal väga raske. Nõudlikemast lugudest 
võiks nimetada järgmise aasta laulupeo popur-
riid eesti heliloojate tuntumatest sümfoonilistest 
teostest, Saint-Saënsi „Dance Bacchanale“, Kay 
„Cakewalk“, Händeli „Passacaglia“, Tracy „Neo 
Variations“. Samas sai mängitud ka ansamb-
li Aerosmith lugu „Cryin“ koos solisti ja bändiga 
ning vaieldamatult laste lemmiklugu „Bond...James 
Bond“ – variatsioonid Bondi filmide muusikast. 
Kuigi algus oli suvekoolis raske, siis lõpus toimus 
tohutu eneseületamine. Kiitus kõigile osalejatele! 

Lisaks pidevale pilli mängimisele toimusid Põlt-
samaa suvekoolis õhtuti erinevad üritused: reba-
seks löömine, sildade mäng – võidujooks, vaba lava 
ja lõpuõhtu ilusate, kurbade ja naljakate esinemis-
tega. Laagri lõpus tahtsid kõi lapsed sinna ikkagi 
uuesti minna. Pärast niivõrd keerulise repertuaari 
mängimist on koolis õppimine lust ja lillepidu – on 
õpetaja lootused.

Otepää Muusikakooli viiuliõpetaja MiLVi ErM

ArnO AntOn, korraldaja
VALjU ALOELi foto.

Ratsavõistlusest Tobra kõks 2016, 

mis toimus 21. augustil, võttis osa 46 võistlus-
paari. Võistlusalasid oli neli.
 Otepää valla meistriteks tulid
1.Parkuur - Latid (kiirus) (osales 17 paari)
I    Christina Piho hobusel Kati,
II   Maria Lohk hobusel Areena,
III  Herta Ploompuu hobusel Areena.
2.Parkuur - 50cm (puhtus/kiirus) (9 paari).
I    Erika Maide hobusel Claudia Kardinale 
II   Karte Krüünvald hobusel Argentina 
III  Emma Laureen Paul hobusel Verson 
3.Parkuur - 80-90cm (puhtus/kiirus) (15 paari).
I    Hanna Ploompuu hobusel Haakon
II   Kristelle Teeväli hobusel Rahotep
III  Carmen Piho hobusel Teur
4.Parkuur - 100-120 tõusva raskusega (puhtus/
kiirus) (5 paari).
I    Krista Kutsar hobusel Arti 
II   Maria Tsyrulnikova hobusel Gastons 
III  Sofia Tsyrulnikova hobusel Verson. 

MArEK PiHO

ära ja esikoht saadi. Kõik osalejad said medalid ja 
üldvõitjad ka karikad.

Aedlinna seltsingu poolt olid karastavad ja tervis-
likud joogid, söögiampsud ja meened. 

Täname Eesti Kultuurkapitali, Otepää Arena 
omanikku ning kõiki aedlinlasi, kes osalesid perede 
spordipäeval. Suur tänu Silverile võistluste korral-
damise eest.

EnE KELdEr
Aedlinna seltsing

7. septembril 2016 
kell 19.00 

Otepää Gümnaasiumis
Rakvere Teatri etendus

„8 armastavat naist“
Kuritegelik komöödia

Lavastaja Eili Neuhaus
Kunstnik Reili Evart
Tõlkija Raimond Kaugver
Osades: Ines Aru (külalisena), Anne Veesaar 
(külalisena), Ülle Lichtfeldt, Marin Mägi-
Efert, Maarika Mesipuu-Veebel, Liisa Aibel, 
Helgi Annast, Silja Miks.

See kõik on kui imeline muinasjutt:
Elas kord mees, tubli ja hea mees. Mehe 

ümber keerles kaheksa naist.
Naised tantsisid mehe ümber oma tavalist 

tantsu – elutantsu... Armastada, olla armastatud, 
saada armastatuks. Saada, saada, ainult midagi 
saada ja saavutada!?

Elu aga tahab elamist - elul on omad plaanid.
Naer läbi pisarate võib raputada, hoiatada - hal-
vatud tunnete, jõuetu mõtlemise ning loomuvas-
taseks muutunud elu eest.

Pilet 14/12 eurot (sooduspilet pensionäridele ja 
õpilastele). 

Piletid on müügis Otepää Turismiinfokeskuses ja 
Piletimaailmas. 
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Palupera Vallavalitsuse istungil

12. augustil otsustati:
n	 Väljastada Cherie OÜ-le ehitusluba PV elektrijaama ehita-

miseks Palupera külas Vaino kinnistule.
n	 Anda Indrek Hitrovile luba avaliku ürituse „Miti küla täika“ 

korraldamiseks 14.08.2016.

22. augustil otsustati:
n	 Määrata Palupera vallas asuvatele katastriüksustele uued 

lähiaadressid:

   Liivamäe – uus unikaalaadress Uue-Liivamäe;

   Päidla mõisa – uus lähiaadress Mõisa;

   Ala-Semmeni – uus lähiaadress Lätte;

   Päidla kuivati – uus lähiaadress Kuivati.
n	 Väljastada ehitusluba T.K-le elamu ehitamiseks Räbi külas.
n	 Määrata augustikuul:

- hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 224,94 

eurot;

- koolimineku toetus ühele kooli mineva lapse vanemale summas 

65 eurot;

- kooliminekutoetus viiele lasterikkale perele kogusummas 440 

eurot;

- toimetuleku tagamiseks toetus kahele isikule kogusummas 40 

eurot;

- toimetulekutoetust viiele perele kogusummas 1009,88 eurot.

AMETLIK INFO

Palupera põhikool 

ootab vähempakkumust
 toidukartuli ostuks 

alanud õppeaasta lõpuni. 

Kartulikogus nädalas 100 kg (lepitakse kokku 
reedel järgmiseks nädalaks). Kartul tuua kooli 
esmaspäeval kell 8.00. 

Pakkumused (1 kg hind, käibemaksuta ja käi-
bemaksuga) saata Palupera põhikooli hilje-
malt 15.09.2016 kell 15.00, kinnises ümbri-
kus, märgusõnaga „Kartul“ direktori nimele 
või saata e-postile: 
svetlana.variku@palupk.edu.ee.

Haldusreform ja Palupera vald

TulE OSalEMa kÜSITluSEl!

Aprillikuus toimus Hellenurmes ja Nõunis kaks 
vallarahvaga arutelu teemal haldusreform ja 
Palupera vald. Esitlus endiselt saadav ka valla 
veebilehel http://www.palupera.ee/content/
view/2726/342/.

Kõlama jäi kaks suunda – Elva ja/või Otepää. 
Vallavolikogu asuski ühinemisläbirääkimiste-
le kahes suunas: keskusega Elva (ettepaneku 
tegija), kus parteriteks lisaks meile ka Konguta, 
Puka, Rannu ja Rõngu ning teine suund kesku-
sega Otepää, kus partneriteks lisaks meile ka 
Kanepi, Sangaste (ettepaneku tegija) ja Urvaste. 
Toodud loetelu ühinevatest osapooltest ei 

pruugi lõplikult nii veel jääda, sest kõik partnerid 
on alles lõppotsuseid tegemas.

Nagu kevadel selgitati – vald saab ühineda vaid 
ühes suunas (st kas Elva suunal või Otepää 
suunal). Jagada valda kahes erinevas suunas saab 
vaid külade üleandmise kaudu naabervallale. 
Ühinemine ja külade üleandmine on erinevad 
menetlused. Seega tuleb lähiajal otsustada suund 
ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks ja/või külade 
üleandmise küsimuses. Kas jaguneda ja kuhu 
meie külad oma elanikega haldusreformi järgselt 
kuuluvad, otsustab lõplikult vallavolikogu. 

Meie vallavolikogu on kevadest alates väitnud, 
et soovib maksimaalselt vallarahva arvamust 
arvestada. Selleks korraldamegi veel enne sügist 
vallarahvale küsitluse. Valla veebilehel saab 
tutvuda ühinemislepinguid kajastavate materja-
lidega nii Elva kui ka Otepää suunal.

Kui oled 1.09.2016 seisuga vähemalt 16-aastane 

ja omad sissekirjutust Palupera valda, võta kaasa 
isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiload) ja 
tule:

  8. septembril kell 10:00 – 20:00 või 
11. septembril kell 10:00 – 18:00

Hellenurme kultuurimajja (Astuvere, Atra, Hel-
lenurme, Miti, Mäelooga, Palupera, Pastaku, 
Urmi elanikud),

Nõuni kultuurimajja (Lutike, Makita, Neeruti, 
Nõuni, Päidla, Räbi elanikud).

Sinu osalemine on äärmiselt oluline (suurem 
osalusprotsent annab tõesema pildi vallarah-
va arvamusest) ja kui tervislik seisund ei või-
malda Sul ise kohale tulla, helista tel. 7679502 
(mõlemal päeval enne kella 15:00) ja Sulle taga-
takse võimalus oma jah/ei öelda kodus. 
Värvilisel küsitluslehel on 2 küsimust:

Eelistused märkida: X. 
Suuna otsustamise eesmärgil on kehtetu küsitlusleht, kus on vastatud mõlemale küsimusele ühesugu-
selt “jah” või “ei”. 

Esimene rahvakoosolek toimub 12. septembril kell 18:00 Hellenurme kultuurimajas. Tutvustatakse 
küsitluse tulemusi ja lisaks seekord teemaks Elva, Konguta, Puka, Rannu ja Rõnguga ühnemine ning 
ühinemisleping ja sellega seonduv. Kohtumisel osalevad ka Elva suunas partneriteks olevate omaval-
itsuste esindajad.

Nii nagu kirjutas aastaid tagasi Nõuni triatlo-
nil osalenud Merike Ennok: “Nõuni triatlon 
on rahvaspordiüritus, milleks treenimisel ei 
pea loobuma sünnipäevatordist või kuluta-
ma raha spordiklubi aastakaardile. Osalemi-
seks on vaja tunda vaid Nõuni järve kutset.“ 
Ja jälle järv kutsus, seekord 13. augustil juba 
kolmeteistkümnendat korda. Tuldi nii sõbra-
liku seltskonna pärast kui ka lihtsalt sporti-
misest rõõmu tundma. 

Toimus 13. triatlon ümber Nõuni järve

Triatloni distantsi – 150 meetrit 
ujumist, 7,9 kilomeetrit rattasõitu ja 
1,3 kilomeetrit jooksu läbis meestest 
kõige kiiremini Ilvar Sarapson ning 
naistest Kerli Rajaste. Noorte arvestu-
ses tegi ainukesena tubli stardi ja läbis 
vaatamata jahedale ilmale ja tehni-
listele viperustele raja Uku Vähi, kel 
vanust küll ainult 9 aastat, aga visadust 
ja huumorimeelt selle eest kuhjaga. 

Kui täiskasvanud rajalt tagasi, said 
stardi tilluduatlonistid. Kes olla just 
sel suvel rattasõidu selgeks saanud, 
kes startis kärus emme hoogu lükka-
mas ja väike õde toeks kõrval. Aga 
väga tublid olid nad kõik: Johanna ja 
Stella Uibo, Meribel Treial, Gretely 
Salundi, Tristan Viks, Deiro Sarap-
son, Joosep Kaur Reinsalu Ja Rainet 
Veide. Kõigile osalejatele jäi mälestu-
seks Maiko Plinte poolt kujundatud 
diplom, medal ning enda valitud kin-
gitus. 

Aitäh toetuse eest Andrus, Tartu 
Maraton, Paadi Pagar ja Palupera 
vald. Suur tänu samuti osalejatele, 
pöidlahoidjatele kui ka ilmataadile!

MAriKA ja KALEV

18. september 2016

MITI KÜLA TÄIKA

kell 9.00.

Tule veeda oma esmaspäeva õhtud 

mõnusas seltskonnas rahvatantsu tantsides!
Naistantsurühmas HELLES,

esmaspäeviti kell 19.00 Hellenurme kultuurimajas.

Info. 56622044 Elsa, 5058195 Anne
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Tantsupäev Hellenurmes

Hellenurmes tähistati koos sõp-
ruskollektiividega traditsiooniks 
saanud taasiseseisvuspäeva laulu 
ja tantsuga. Kaunid ja meelde-
jäävad avasõnad lausus Kalev 
ja pidu algas särava päevajuhi 
Maimu eestvedamisel. Tants 
läks lahti meie helitehnik Virgo 
abiga. Ürituse jäädvustas foto-
graaf Hermo. Olete tõesti igati 
abivalmid noored!

Tantsude vahele pakkus lau-
lurõõmu valla naiskoor Helleta-
jad Merle juhendamisel.

Igati toreda ja meeldejääva 
ürituse korraldas Tantsuklubi 
Mathilde Anne eestvedamisel, 
kes soovib rõõmsat meelt, laulu- 
ja tantsulusti kõikidele headele inimestele ja tänab 
meie kauaaegseid toetajaid Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgruppi ja Palupera valda. 

Jääb üle veel tänada Ilmataati, kes kinkis meile 
päikesepaistelise ilma, muutes sellega kauni 
ürituse veel kaunimaks. Tore oli vaadata esinejate 
ja külaliste rõõmsaid ja õnnelikke nägusid.

Edasi jätkus lustakas pidu meie armsas klubis 
kohvilaua ja muusikaansambel Toomas Jalajase 
saatel, kes on saanud meie klubi suureks sõbraks. 
Kuulasime ära külaliste ja kollektiivide nii head 
kui halvad arvamused, et edaspidised esinemised 
oleksid veelgi  toredamad.

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

Siiri.... nii head torti pole ma veel söönud! Edas-
pidi tellime kõik maiuspalad ainult sinult.

Soovin kogu südamest: „Hoiame oma ringi-
juhte“. Meil on vedanud, kuna meie juhid on nii 
toredad ja sõbralikud. Sille, Katrin, Anne, Kairi ja 
Tiina – ainult teie suudate parandada ürituste kva-

liteeti. Meie suureks armastuseks on tants ja seda 
me teeme koos teiega suure rõõmuga.

ELsA tantsuklubist Mathilde

MÜÜA

järvega piirnev kodu 
ainulaadses keskkonnas.

Maja, 3 tuba, Valgamaa, Palupera vald, Räbi küla.  Krunt (24 900 
m²) piirneb Väikejärvega. Katastritunnus: 58202:001:0820.

Otepää asub umbes 8 km, Tartu 40 km ja Elva 16 km kaugusel.
  Hind: 49 900 eurot.
Katrin Kuusma, Aaba Kinnisvara maakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige
+372 5354 1283, katrin@aabakv.ee

Vaata ka: http://aabakv.ee/property/valgamaa-palupera-vald-rabi-kula-vaike-koivumae/

Üldise maksuvaba tulu suurus 2016. aastal on 2040 
eurot aastas ehk 170 eurot kuus. Pensionide täien-
dava maksuvaba tulu suurus 2016. aastal on 2700 
eurot aastas ehk 225 eurot kuus. Seega koos üldise 
maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada 
tulumaksuvabalt kokku 4740 eurot aastas ehk 395 
eurot kuus.

Tulumaksumäär 2016. aastal on 20%. 

abivahendid

Abivahendite riiklik eelarve on 2016. aastast alates 
üleriigiline. See tähendab, et abivahendi soetami-
seks võib pöörduda ükskõik millisesse abivahendi-
te ja müügiga tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel 
on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping. 

Kui arst on väljastanud tõendi või rehabilitat-
siooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse 
rehabilitatsiooniplaanis, võib inimene otse ükskõik 
millisesse abivahendeid müüvasse või neid renti-
vasse ettevõttesse pöörduda.

1. jaanuaril 2016. jõustunud sotsiaalhoolekan-
de seadusega on abivahendite müügi ja üürimise 
hüvitamise süsteemi administreerimine Sotsiaal-
kindlustusameti ülesandeks.

Abivahendi kaardi taotlemine: 
täidetud taotlus saadetakse Sotsiaalkindlustusame-
tisse koos arstitõendiga, kus on kirjas abivahendi 
vajadus ja nimetatud ka milliseid abivahendeid 
inimene vajab. Vastus taotlusele tuleb inimesele 
postiga koju. Koos kaardi ja arstitõendiga minnak-
se abivahendeid vahendavasse firmasse ja saadak-
se sobiv ja vajalik abivahend kätte.

Abivahendi kaardi pikendamine: 
kehtivuse lõpetanud kaart koos arstitõendiga viia/
saata Sotsiaalkindlustusametisse.

Töövõimereform ja töövõime 
hindamine

Töövõimereform ei puuduta tööealisi inimesi, 

kellele on määratud töövõimekaotuse protsent või 
invaliidsusgrupp tähtajatult. Kuni vanaduspensioni 
eani on võimalik saada Sotsiaalkindlustusametist 
(edaspidi SKA) töövõimetuspensioni ja uut taot-
lust esitama ei pea.

uue seaduse mõistes on töövõime 
ulatus

•		Töövõimeline
•		Osalise	töövõimega
•		Puuduva	töövõimega

2016. a on ülemineku aasta ja sel aastal saavad 
need inimesed, kellel on vaja töövõimelisust ja 
puuet nö pikendada, siis saab seda teha nii Töötu-
kassas kui ka Sotsiaalkindlustusametis.

alates 01.01.2017 toimub töövõime 
hindamine järgnevalt

Puudega lapsed ja eakad pöörduvad puude tähtaja 
lõppemisel Sotsiaalkindlustusametisse puude 
pikendamiseks.

Osalise töövõimega tööealised inimesed (16 
eluaastat kuni vanaduspensioni ealised) pöördu-
vad töövõime hindamiseks Töötukassasse.

Puude raskusastme hindamine

Kui soovitakse hinnata nii töövõimet kui ka tuvas-
tada puude raskusastet, siis pöördutakse Sotsiaal-
kindlustusametisse või Töötukassasse.

Kui soovitakse tuvastada ainult puude raskusas-
tet, siis pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Kui soovitakse töövõimet hinnata, siis pöördu-
takse Töötukassasse. 

AnGELiKA ArMOLiK
Otepää Vallavalitsuse

sotsiaalteenistuse juhataja

M I T M E S U G U S T

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas 
alates 1. jaanuarist 2016

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ja BDA Consulting OÜ

koostöös SA Valgamaa Arenguagentuuriga 
korraldavad

 KOOLITUSE ALUSTAVATELE 
ETTEVÕTJATELE

Koolitus annab vajalikud alusteadmised oma 
ettevõtte käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks.
Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel. 
Koolituse käigus valmib äriplaan.

Koolituse kestvus 7 päeva 56 akad tundi.
Kuupäevad: 6., 7., 20., 21. september ja 4., 5., 
18. oktoober kl 10–17 Valgamaa
kutseõppekeskuses (Loode 3, Valga).

Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad
koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Koolitusele palume registreeruda
hiljemalt 1. septembriks.

Info ja kirjapanek
www.arenguagentuur.ee  või
tel 528 0802 (Anneli Kattai).
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Teadagi on augustis palju tööd 
kasvuhoones ja aiamaal, kuid 
põnevust pakuvad ka augusti ööd.

Traditsiooniliselt kogunes 19. 
augusti õhtul rahvas Puka kultuu-
rimaja parki, et Eesti taasiseseis-
vumispäeva tähistada vägeva koos 
laulmisega. Kõigepealt nakata-
sid laulurõõmuga kõiki kuulajaid 
koorilauljad Tarvastust, Õrust, 
Sangastest, Tõllistest, Pukast, 
Valgast. 

Kenasti nakatunud rahvas võttis 
suure aplausiga vastu Voldemar 

Öös on asju

Puka Keskkool alustab õppeaastat 

1. septembril kell 8.25 klassijuhataja tunniga.
Õppeaasta avaaktus algab kell 9.15.

PROJEKTID

AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI 
LASTE LOODUSÕPPEKÄIKUDE LÄ-
BIVIIMINE ÕPPEAASTAL 2016-2017

Toetuse saaja – Aakre Lasteaed-Algkool, põhitaotleja
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, pro-
jekt nr 12735
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse 
programmist. Nõukogu otsusega 18.04.2016 eraldati 
lasteaialaste ja õpilaste keskkonnahariduslikeks õp-
peprogrammideks 1076,20 eurot. Toimuvad erinevad 
õppeprogrammid Võrtsjärve Järvemuuseumis ja Vap-
ramäe-Vellavere-Vitipalu matkaradadel. Omaosaluseta.
Projekti lõpp – mai 2017

Kuslapi, kelle eestvedamisel edasi pidutseti. Õhtut vürtsi-
tasid Kuslapi humoorikad lood. Lõpetuseks üllatas vana-
meister operetiviisidega ning ei puudunud ka kelmikas 
tants. Ei maksa unustada ka valgusmängu taevalaotuses, 
mis andis just õige emotsiooni.

Öölaulupidu toetas Eesti Kultuurkapital, Hasartmän-
gumaksu nõukogu, Vagamaa Omavalitsuste Liit ja Puka 
Vallavalitsus.

Augusti öödes on toimunud ka muud põnevat. Öökino 
on sel aastal keskendunud Eesti uuele filmile ning 
heameel on tõdeda, et külastatavus on suur. Rannazum-
ba (öö hakul) möödus hea muusika ja seltskonnaga. Ees 
ootab Muinastuledeöö Kuigatsi järve kaldal – mmmm-
mõnus!

Nautigem neid vaikselt pimenevaid õhtuid!
KAijA tAMM

Tasuta tööalased koolitused töötavatele
 täiskasvanutele

august - detsember 2016

Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3
Info ja registreerimine tel 5300 8085, kristel.unt@vkok.ee

www.vkok.ee/tasuta-kursused/

4.10-3.11 Tööalane motivatsioonikoolitus 40 tundi

5.10-9.11 Kodukoristusteenuse põhitõed 24 tundi 

august-november Arvuti  tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 60 tundi

6.10-28.11 Pagaritöö täiendkoolitus 80 tundi

30.09-4.11 Catering koolitus 80 tundi

30.09-11.11 Keevitaja algkursus 80 tundi

30.09-05.11 Plaatija algkursus 80 tundi

1.10-26.11  Veebilehe haldamine ja disain 80 tundi

oktoober Raietööline tase 3, kutseeksamiks ettevalmistav kursus 80 tundi

4.10-22.11 Raamatupidamise algkursus alustavale ettevõtjale/raamatupidajale 
60 tundi

5.10-7.12 Edasijõudnute tabelarvutus (Excel) 40 tundi

AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI 
LAPSED PILLI MÄNGIMA!

Toetuse saaja – Aakre Lasteaed-Algkool, põhitaotleja
Toetaja – EV 100 projekt “Igal lapsel oma pill”
Toetus – EV siseriiklik toetus õppeasutustele pillide 
soetamiseks. Komisjoni otsusega 27.04.2016 toetati 
lastele pillide soetamist 150 euroga.Omaosalus 80 
eurot.
Projekti lõpp – 31.10.2016
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Sangaste 9. Rukkihundi jooksu ja 82. Restu spordipäeva kokkuvõte

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa

Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Tänavune augusti esimene nädalavahetus kujunes 
Sangaste kandis tõeliseks spordimaratoniks ehk 
meie oma mini RIO olümpiaks.  

6. augustil toimus Sangaste Rukkipäeva raames 
juba 9. Rukkihundi jooks. Traditsioonilise 9,1 kilo-
meetri asemel marsruudil Sangaste Loss – San-
gaste Rukkimaja, toimus selle aasta põhijooks 9,8 
kilomeetrisel marsruudil, mille start ja finiš asusid 
Sangaste lossi õuel. Põhjuseks eelkõige see, et 
Rukkipäev toimus samuti Sangaste lossi õuel ning 
Rukkihundi jooksu üks tõmbenumbreid on alati 
olnud finišeerimine Rukkipäeva melu sees. 

7. augustil toimus aga järjekorras 82. korda 
Restu spordipäev, mis tõenäoliselt on üks Eesti 
vanimaid traditsioonilisi spordivõistlusi. 

Ilmataat pani seekord mõlemad üritused proo-
vile oma vihmaprognoosiga ning lõpuks ka päris 
vihmasajuga, ent olulist mõju osalejate arvule see 
ei avaldanud. Võib öelda, et meie kandi võistlus-
tel „lödipükse“ ei leidunud ning meil enamikul on 
sees tõeline spordimehe või -naise hing, mis ei lase 
end ilmaoludest heidutada. 

Kui Rukkihundi jooksul osales kokku 126 osa-
lejat (eelmisel aastal 133), siis Restu spordipäeva 
osalejate arv valmistas taaskord üllatuse arves-
tades kehva ilma. Restu spordipäeval tegid 177 
inimest kokku 383 starti! Startide arv kujunes veel 
suuremaks tänu Sangaste vabatahtlike poolt kor-
raldatud võistkondlikule tuletõrjevõistlustele ja 
lastele korraldatud võistkondlikule tuletõrjevooli-
kutest patsipunumisele. 

Osalejate tagasiside Rukkihundi rajale ja kogu 
ürituse meeleolule ning korraldusele oli väga 
positiivne. Paljud lubasid seda jooksu ka tuttavate 
seas reklaamida. Sama võib öelda ka Restu spor-
dipäeva kohta, kus valitses taas sportlikult lõbus 
ja sõbralik meeleolu. Eriti heameelt teeb laste 
suur aktiivsus ja seegi, et võistlejaid jagus kõigisse 
vanusegruppidesse kuuest kuni 70+ eluaastani.

Ükski võistlus ei saa läbi väga heade vabatahtli-
ke toetajateta ning sponsoriteta, kes aitavad ette-
võtmiste edukale toimumisele kaasa oma tööga 
või toetades rahaliselt ja muul moel materiaalselt. 
Tagasi vaadates ja abilisi üles lugedes saad alles 
aru, kui paljude abil sellised asjad juhtuda saavad.

Nii Rukkihundi jooksu kui Restu spordipäeva 

kulude katmisel ning auhindadega varustami-
sel toetasid meid Sangaste vald, Valgamaa Spor-
diliit, Kultuurkapital, Sangaste Linnas (Helen), 
AleCoq, Atria Eesti (Maks & Moorits), Sangaste 
Mesi, Sanwood, Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeü-
hing. Toitlustamise eest hoolitses Restu spordi-
päeval Sangaste Rukkimaja.

Sügav kummardus aga vabatahtlikele, kelleta on 
selliseid spordiüritusi võimatu korraldada alates 
võistluspaikade tehnilisest ettevalmistamisest ja 
hiljem koristamisest kuni kohtuniktööni välja. 

Aitäh teile pühendumise eest: Mati Raudsepp, 
Keven Kaljumäe, Sille Roomets, Tiina Kukk, 
Saima Tell, Udo Tell, Roland Vill, Maie Vill, 
Maive Vill, Reio Vill, Juhan Zimbrot, Hendrik 
Zimbrot, Peeter Zimbrot, Ants Zimbrot, Brandon 
Undrus, Catharina Undrus, Essi Pusa, Imre Õim, 
Enno Kurvits, Leini Kirsimäe, Sirje Pokk, Peeter 
Tõldsepp, Maire Roio, Maarja Kallis, Tiina Lii-
vamägi, Silvi Ainsoo, Marina Varjun, Merike 
Ohakas, Margus Pärsik, Rait Elvet, Alla Kalk, 
Gehrt Kompus, Jane Trifanov, Toomas Trifanov, 
Riho Falkenberg.

Aitäh ka Päästeameti Otepää komandole 
lastele lõbusa vahuvanni korraldamise eest!

sangaste spordiklubi nimel
rAndO UndrUs

Täpsemad protokollid leiad Sangaste kodulehelt 
www.sangaste.ee.

Valgamaa jooksussari 2016 – 6. etapp
IX Rukkihundi jooks 
Sangaste lossi õues06.08.2016

 Naised N16 9,5km
I   Carolina Roomets Võru 44.14
II  Carena Roomets Võru 47.10
III Annemarii Bendi Võru 51.10
 Naised N19 9,5km
I   Cris Ekholm Nõo 47.18
II  Ragne Margus Valga 50.30
III Monika Teder Palupera 52.30
 Naised N30 9,5km
I   Kadiliis Kuiv Tallinn 50.28
II  Evelin Märtson  44.34
III Diana Audru Helme 48.35
 Naised N40 9,5km
I   Marju Toom Tõrva 50.28
II  Kaja Tättar Valga 50.59
III Katre Pall Tallinn 1:00.26
 Naised N50 9,5km
I   Terje Heido Rosenberg Tartu 1:07.07
 Naised N60+ 9,5km
I   Ljudmilla Getman  Tallinn 51.43

 Mehed M16 9,5km
I   Joosep Perv Võru 42.40
II  Sten Jörgen Leis Võru 42.55
III Steven Elvet Sangaste 49.55
 Mehed M18 9,5km
I   Taavi Perv Võru 39.19
II  Sander Elvet Sangaste 44.08
III Taavi Vihmann Sangaste 49.34
 Mehed M30 9,5km
I   Mart Andresson Tsirguliina 34.45
II  Margus Koor Võru 36.37
III Marko Teder Luunja 40.22
 Mehed M40 9,5km
I   Tarmo Maiste Tallinn 35.33
II  Kajar Tilga Puka 39.00
III Margus Tinno Tallinn 40.58
 Mehed M50 9,5km
I   Maigo Matsalu Otepää 38.54
II  Olev Org Valga 39.31
III Toomas Unt Nõmme JK 41.34
 Mehed M60 9,5km
I   Aivar Lillipuu Tõrva 44.46
II  Andris Dainis Valka 46.24
III Aleksandr Baranov Tallinn 46.27
 Mehed M70+ 9,5km
I   Tiit Rosenberg Tartu 1:07.07

Kepikõnd   9,5km
I   Anna Baikova Tallinn 1:03.49
II  Larissa Monahhova Tallinn 1:26.10
II Jane Kallas Tõrva 1:26.10

RESTU SPORDIPÄEV 2016
07.08.16

 POISID U-8
60 m
1. Kaspar Roio   Tõrva  11,04
2. Martin Oja   Sangaste  11,33
3. Andreas Looskari  Aakre  11,69
Kaugushüpe 
1. Andreas Looskari  Aakre  2.80
2. Kaspar Roio  Tõrva  2.56
3. Johannes Sten Plaado Võru  2.40
Pallivise 18 võistlejat
1. Andreas Looskari  Aakre  22.00
2. Kaspar Roio  Tõrva  20.50
3. Rainer Juus  Tsirguliina 18.00
 POISID U-12
60 m 
1. Hans-Hannes Kängsepp Sangaste v. 9,36
2. Taivo Muusikus  Hummuli  9,39
3. Madis Kärner  Restu  9,71
800 m
1. Taivo Muusikus  Hummuli  3.01,6
2. Markus Mesila  Tallinn  3.17,5
3. Kerden Krainov  Peetri k.  3.21,7
Kaugushüpe 
1. Hans-Hannes Kängsepp  Sangaste v. 3.41
2. Sten-Erik Iir  Palupera  3.39 (3.38)
3. Madis Kärner  Restu  3.39 (3.30)
Pallivise 
1. Madis Kärner  Restu  43.00
2. Hans-Hannes Kängsepp  Sangaste v. 41.00
3. Rasmus Mesila  Tallinn 34.50
 NOORMEHED U-16
60m
1. Kevin Roio  Tõrva  8,15
2. Tanel Muusikus Hummuli  8,70
3. Joonas Juus  Tsirguliina  8,73
1500m
1. Tanel Muusikus  Hummuli  5.32,7
2. Taivo Kõvask  Tõlliste  7.11,0
Kaugushüpe 
1. Kevin Roio  Tõrva  4.85
2. Oliver Liske  Vändra  3.88
3. Tanel Muusikus  Hummuli  3.73
Odavise (600g) 
1. Joonas Juus  Tsirguliina  41.78
2. Tanel Muusikus  Hummuli  29.12
3. Kevin Roio  Tõrva  25.74
 MEHED
60m
1. Airos Lain  Tartu 7,56
2. Mardo Kööp  Restu  7,91
3. Rene Levin  Keeni  8,12
1500m
1. Airos Lain  Tartu  5.32,5
2. Sander Elvet  Sangaste  5.38,5

3. Jaan Särg  Kaagvere 5.38,6
Kaugushüpe 
1. Airos Lain  Tartu  5.62
2. Mardo Kööp  Restu  5.48
3. Siim Anton  Valgamaa  4.90
Kuulitõuge (7,26kg) 
1. Georg Niit  Otepää  12.45
2. Lauri Nämi  Restu  11.63
3. Heiki Ernits  Otepää  11.26
Odavise (800g)
1. Airos Lain  Tartu  46.29
2. Tormi Oja  Sangaste  43.30
3. Timo Teearu  Tartumaa  42.60
 MEESVETERANID
60m
1. Imre Õim  Sangaste  7,86
2. Andrus Looskari  Aakre  8,19
3. Andres Kaas Valga  8,49
1500m
1. Kalmer Salundi  Nõuni  5.43,4
2. Imre Õim  Sangaste  5.44,3
3. Udo Reinsalu  Valga  7.35,7
Kaugushüpe 
1. Andrus Looskari  Aakre  4.95
2. Imre Õim  Sangaste  4.73
3. Kalmer Elias  Puka v.  4.65
Kuulitõuge (7,26kg) 
1. Jaanus Hiiemäe  Aakre 10.67
2. Andrus Looskari  Aakre  10.44
3. Marek Plaado  Võru  10.34
Odavise (800g) 
1. Marek Plaado  Võru  39.47
2. Andrei Avald  Keeni  37.87
3. Andrus Looskari  Aakre  37.80
 TÜDRUKUD U-8
60m
1. Inger Kullerkann  Ilmjärve  12,16
2. Lisanna Pajuste  Viimsi  13,96
3. Simona Arak  Restu  14,19
Kaugushüpe 
1. Inger Kullerkann  Ilmjärve  2.42
2. Meribel Kuus  Aakre  2.20
3. Simona Arak  Restu  2.10
Pallivise 
1. Marleen Ojasoo  Võru  12.50
2. Inger Kullerkann  Ilmjärve  11.00
3. Lisanna Pajuste  Viimsi  9.50
 TÜDRUKUD U-12
60m
1. Dagmar Henriette Levin Keeni 10,21
2. Annabel Kaas  Valga  10,54
3. Catharina Undrus  Sangaste  10,60
800m
1. Käroli Kõvask  Tõlliste v.  3.20,7
2. Kirke Viktoria Plaado  Võru  3.43,2
3 Laura Arak  Restu  3.45,4
Kaugushüpe 
1. Dagmar Henriette Levin Keeni 3.09
2. Annabel Kaas  Valga  3.00
3. Käroli Kõvask  Tõlliste  2.97
Pallivise 
1. Dagmar Henriette Levin Keeni 34.00
2. Catharina Undrus  Sangaste  28.00
3. Käroli Kõvask  Tõlliste v.  26.50
 NEIUD U-16
60m
1. Kadi Kertu Elias  Puka  8,65
2. Merili Kõvask  Tõlliste v.  9,61
3. Kaisa Brett  Otepää  10,03

800m
1. Kadi Kertu Elias  Puka  3.09,0
2. Birgit Mumm  Hummuli  3.27,6
3. Merili Kõvask  Tõlliste v.  3.51,3
Kaugushüpe 
1. Kadi Kertu Elias  Puka  4.02
2. Merili Kõvask  Tõlliste v.  3.23
3. Kaisa Brett Otepää  2.87
Odavise (400g) 
1. Kadi Kertu Elias  Puka  27.38
2. Kadi Kmito  Valga  26.80
3. Merili Kõvask  Tõlliste v.  20.75
 NAISED
60m
1. Triin Krahv  Viimsi  9,04
2. Maarja-liis Järvekülg Otepää  9,09
3. Maive Vill  Restu  9,38
800m
1. Maive Vill  Restu  3.23,1
2. Mae Kibrits  Tartu  3.37,1
3. Õnne Täht  Tallinn  3.40,3
Kaugushüpe 
1. Triin Krahv  Viimsi  4.26
2. Aive Vonk  Keeni  4.00
3. Maive Vill  Restu  3.91
Kuulitõuge (4kg) 
1. Aive Vonk  Keeni  8.99
2. Margit Mumm  Hummuli  8.31
3. Kaisa Velström  Tartu  7.58
Odavise (600g) 
1. Aive Vonk  Keeni  29.39
2. Maive Vill  Restu  19.97
3. Margit Mumm  Hummuli  17.28
 NAISVETERANID
60m
1. Karin Looskari  Puka  10,63
2. Maie Plaado  Võru  11,78
3. Beloona Elvet  Sangaste  16,98
800m
1. Maie Plaado  Võru  4.08,1
2. Beloona Elvet  Sangaste  6.00,5
Kaugushüpe 
1. Kaire Elias  Puka v.  3.39
2. Maie Plaado  Võru  2.36
3. Beloona Elvet  Sangaste  1.40
Kuulitõuge (4kg) 
1. Kristi Nagla  Aakre  8.20
2. Kaire Elias  Puka v.  7.81
3. Liia Piho  Otepää v.  7.80
Odavise (600g) 
1. Kristi Nagla  Aakre  26.48
2. Liia Piho  Otepää v.  24.76
3. Kaire Elias  Puka v.  21.28

VÕRKPALL 

4 võistkonda (2 naist + 4 meest)
1. KOHALIKUD (Anniki Jaama, Reelika Paomees, Enno 

Kurvits, Rein Uibo, Kert Kärner ja Hans Teder).
2. OTEPÄÄ (Riina Savisaar, Maarja-Liis Järvekülg-Luo-

ma, Timo Teearu, Urmo Prants, Margus Mooses ja Heiki 
Ernits).
3. NIMETU (Anneli Meier, Triin Krahv, Mardo Kööp, Rene 

Levin, Tormi Oja ja Revo Falkenberg).
4. SANGASTE NOORED (Virge Uibu, Grete Vällo, Sander 

Elvet, Taavi Vihmann, Mauri Kozlovski ja Steven Elvet).
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Kirjalik enampakkumine kinnistute 
müügiks

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku 
enampakkumise vallavara müügiks:
 1) Lauküla külas asuv Lembitu kinnis-
tu (kinnistu registriosa nr 4459550, katastritunnus 
72401:001:0126, pindala 17 551 m2, maakasutuse sih-
totstarve 100% elamumaa). Pakkumise alghind 5000 
eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 500 eurot.

 2) Tiidu külas Kolmimäe tee 22 asuv kin-
nistu (kinnistu registriosa nr 4525350, katastritunnus 
72401:001:0127, pindala 20 004 m2, maakasutuse sih-
totstarve 100% elamumaa). Pakkumise alghind 4000 
eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 400 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalit-
susele (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 enampakku-
miseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises 
osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha 
tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda Sangaste Vallava-
litsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pan-
gas. Makse selgitusse märkida vastavalt “Lembitu kin-
nistu osavõtumaks ja tagatisraha” või “Kolmimäe tee 22 
kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”. Pakkumised ava-
takse 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 tagas-
tamisele ei kuulu.

Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu 
sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Lisainfo: e-post: kajar@sangastevv.ee, tel 5662 7688.

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

Sangaste Vallavalitsus tuletab meelde, et 
MUJAL ÕPPIVATE  põhikooli ja gümnaasiu-
mi õpilaste bussipiletite hüvitamise avalduse 
esitamise viimane tähtaeg on 20. september 
2016 a. 

Avaldus tuleb esitada igal aastal, st. ka nendel, 
kes eelmisel sügisel avalduse esitasid. Hilinenud 
avaldusi ei rahuldata! Avalduse saavad esitada 
lapsevanemad vallamajas valmistrükitud blan-
ketil. NB! Varem ostetud bussifirma Atko 
tasuta sõidu kaart kehtib füüsiliselt ka sel aastal, 
kuid sellega ei saa sõidu eest tasuda enne, kui 
vallavalitsus on bussifirmale edastanud meile 
avalduse esitanud laste nimekirja. 

Seega: mida kiiremini avalduse esitate, seda 
kiiremini hakkab tasuta sõidu kaart kehtima. 

Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks kodu 
ja kooli vahel ning kui õpilane õpib väljaspool 
Valga maakonda või ühiselamuga koolis, siis ka 
kooli asukohajärgse ühistranspordi piletid (nt. 
Tartu linnaliinide õpilase kuupilet selle ostmise 
kassatšeki alusel). Hüvitatakse pool esitatud 
sõidukuludest (so 50% summast), suurperede 
lastele kõik sõidukulud, kuid mitte rohkem kui 
51,13 eurot kuus põhikooli õpilastele ja päeva-
ses vormis õppivatele keskkooliõpilastele. Nn. 
õhtukoolis põhikooli osas õppivatel noortele 
hüvitatakse piletid täismahus vaatamata pere 

Meeldetuletuseks bussipiletitest
suurusele, kuid õhtukooli keskkooliosas õppi-
vatele noortele sõidukulu ei hüvitata. 

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

Kui kool nõuab elukoha või perekonna koos-
seisu tõendit, siis selle saab minu käest. Tõendit 
küsima tulles soovitan mulle ette helistada tele-
fonil 52 47 930. 

PiLLE siKK, sotsiaaltöö spetsialist 

SÜNNID

Eva-Liisa Valge   17. juulil

Sotsiaaltöö spetsialisti 
ei ole kogu päeva jooksul vallamajas 

kolmapäeval, 7.09.16 ja 
neljapäeval, 8.09.2016. 

Tehtud kõnedele helistan tagasi koolituse 
vaheajal. 

Kasutatud RIIETE 

TASUTA JAGAMINE 

toimub Sangaste Seltsimajas 
5.09 – 16.09.16 

selle lahtiolekuaegadel 
(E-N 9-16 ja R 9-14.30). 

Seekord on rohkelt beebide 
ja teismeliste tüdrukute riideid. 

Sangaste valla raamatukogude 
lahtiolekuajad 2016 sügisest: 

Keeni Raamatukogu 
 T ja K kell 8.00-17.00 
Telefon 76 96 236  

Sangaste Raamatukogu 
 N ja R 8.00 – 16.30 
Telefon 76 90 494 

NB! Iga kuu viimane neljapäev on 
raamatukogude maakondliku 
infopäeva tõttu 
Sangaste Raamatukogu suletud. 

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

R E K L A A M

Aiaringi asutamine

Ilu- ja tarbeaed käivad käsikäes. Käesolev artikkel on tarbeaia teemal. Esmaaednikel on vaja omandada agronoomilisi teadmisi. Küsida 
nõu naabritelt, õppida koolitustel.Organiseerimis- ja majandusküsimusi võiksime lahendada ise huvigrupi raames.

Ilu- ja tarbeaia majandamine hõlmab ehedal kujul spordi, tervise ja hariduse elemente. Seega aianduse arendamine peaks olema valla 
arengukava kindel osa. Selge, et midagi ei edene ilma vaevata. Esiteks oleks vaja kõikidel aiandushuvilistel ühineda, et koopereeruda, 
vahetada kogemusi ning teineteist julgustada.

Ootame kõiki asjahuvilisi 18. septembril kell 12.00 Pilkuse Külamajja, et asutada Aianduse huviring. On oodatud ka need, kel puudub 
oma maatükk – koos leiaksime lahenduse. Suvekodu omanikud võiksid olla samuti kaasatud. Kõiki praegusi selle tänuväärt aiatöö tegi-
jaid, ootame kindlasti nõu ja jõuga kaasa lööma.

Õigel teel on see jalg, mis käib adra taga. Jääb loota, et ka omavalitsus toetab huviringi tegevust. 
Algatusgrupi nimel Karl Mõts, tel 50 89 416.
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Sügav kaastunne Triin Peipsi 
perele kalli vanaema 

ja vanavanaema 

LAINE NAHKORI 
lahkumise puhul.

Andrese, Eha ja Külli pere.

KU U LU T U S E D

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Mälestame endist ajaloo 
õpetajat ja avaldame sügavat 

kaastunnet omastele

LINDA NAPP

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Iga lahkumine on raske
Iga teelesaatmine kurb …

Südamlik kaastunne 
Pille Roometsale

ISA

surma puhul.

AS Parmet kontoripere

On loojunud päike
ja saabunud öö,

on raugenud rutt 
ja lõppenud töö...

AKSEL MOORITS
Mälestame kolleegi ja head 

sõpra.
Avaldame sügavat kaastunnet 

abikaasa Astale ja poeg Argole.
Liivi - Karl, Eha - Kalju

Südamlik kaastunne Aavole

ISA

kaotuse puhul.

Vahur perega

HILDEGARD-HELJU ALJASTE
30.01.1928 – 15.08.2016

Kersti ja Peeter.
Tunneme teile siiralt kaasa ema

LAINE PUKK

surma puhul.

Kaja ja Karl Vahe tn 7

Sügav kaastunne Virvele, Epule 
ja Mikule õe, tädi ja vanatädi

IMBI

kaotuse puhul.

Perekond Tiislerid

KAIDO NIMBACH 
11.05.1965 - 05.08.2016

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Korstnapitside ehitus ja remont 
tel: 5557 9399. 

Mulla, liiva, killustiku, kruusa 
müük koos transpordiga. T: 
53314966.

Kaevetööd 3t ja 10t roomik-eks-
kavaatoriga, lisaks veoteenus 
15t multi-lift veoautoga. Kanali- 
satsioonide, veetrasside ja imb-
väljakute ehitus. T: 53314966. 

Ehitus- ja renoveerimistööd 
vundamendist katuseni, nii elu- 
kui ka ärihooned. Tänavakivide 
paigaldus ning haljastustööd. 
T: 53314966. 

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

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Veoteenus väikekalluriga. Mu-
runiitmine ja trimmerdamine. 
Urmas tel. 5151 950

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

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

Ostan Lõuna-Eestis kasvava 
metsana tuulemurdu. Info 50 
80065

Müüa noori muskusparte. Tel 
580 458 39

Soovin üürida korterit Otepää. 
Tel. 5254529 Gerda Viks, 
gerda.viks@gmail.com

Kaeve- ja planeerimisteenus 
väikeekskavaatori ja Bobcatiga. 
Tel. 5255545

Üürile anda Otepääl keskkütte- 
ga suurem korter rem. majas 
või müüa. 56 686 109

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, 
tasapinnad.

Kivide lõikamine, lihvimine, 
seinaplaadid.

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

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi enam koduväravat...

Südamlik kaastunne Kailile 
perega armsa vanaema 

ja vanavanaema 

LAINE LAULI
surma puhul.

Anu, Liis, Maiu ja Käth.

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga valus.

Mälestame armsat naabrinaist

LINDA NAPPI

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Tartu mnt 8 majaelanikud

Nii mõnigi tõsine tarkus
seal klassitoas sai meile selgeks ...

Kallist õpetajat ja klassijuhatajat

LINDA NAPPI

mälestavad Otepää Keskkooli 
1960. aastal lõpetanud.

Maga vaikselt, puhka rahus – 
südamed on Sinuga...

Mälestuste päiksekullas 
jääd Sa ikka meiega...

Meie sügav kaastunne Heinole ja 
tütardele peredega kalli

HILDEGARD-HELJU ALJASTE
30.01.1928 - 15.08.2016

lahkumise puhul.
Naabrimaja rahvas

Süütame küünlad kalli poja, 
venna ja isa 15. surma-

aastapäeval ning meenutame 
koosoldud aastaid.

ANDRI POKK
28.02.1960 - 16.08.2001

Omaksed

Südamlik kaastunne Virvele, 
Epule ja Mikule

IMBI KÜÜN`i

kaotuse puhul.

Silva, Ene ja Hele

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

Mälestame head klassijuhatajat

LINDA NAPPI
Avaldame kaastunnet kõigile 

lähedastele.

Otepää Keskkooli 37. lennu 
lõpetanud.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekiir.

LAINE PUKK

Südamlik kaastunne lähedastele.

Selma, Silvia, Kersti ja 
perek. Väärsi.

Üks küünal kustus
üks eluraamat sulgus...

Südamlik kaastunne Heinole, 
tütardele laste peredega kalli 

abikaasa, ema, vanaema, 
vanavanaema, ämma

LINDA NAPPI
kaotuse puhul.

Mälestab Eha laste peredega.

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

LAINE LAUL 
08.05.1915 - 11.08.2016

Avaldame kaastunnet Heinole 
abikaasa, tütardele Annele ja 

Ilmele peredega kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema

HILDEGARD-HELJU ALJASTE
surma puhul.

Evi, Elmu, Reet ja Raul 
peredega.

Mälestame

AKSEL MOORITSAT

Avaldame südamlikku 
kaastunnet omastele.

Mart ja Karl peredega.

Südamlik kaastunne 
Peetrile perega ema

LAINE PUKKI

kaotuse puhul.

Kivikad

Sügav kaastunne Virvele 
ja Epule 

ÕE ja tädi
kaotuse puhul.

Perekond Rohtla, Milvi Solodov, 
Elsa ja Mare.

Kallist naabrimemme

LAINE PUKKI

mälestab ja tunneb kaasa tütrele 
ja pojale peredega

perekond Ventsel.

Kallist klassijuhatajat 

LINDA NAPPI

mälestab Otepää Gümnaasiumi 
45. lend.

Sügav kaastunne omastele

LAINE PUKK 
22.09.1931 - 19.08.2016

LINDA NAPP 
06.12.1926 - 12.08.2016

LAINE NAHKOR 
08.07.1941 – 12.08.2016

AKSEL MOORITS 
28.12.1950 - 22.08.2016

Armas Kaja!
Meie sügav kaastunne Sulle ja 

Sinu perele ema

LAINE LAULU
kaotuse puhul.

Eve, Ülle, Aade, ema Virve 
ja isa Kalju

Südamlik kaastunne Peetrile 

EMA

kaotuse puhul.

Otepää ehitusgrupp

Avaldame kaastunnet Astale, 
Argole, Karlale

AKSEL MOORITSA

kaotuse puhul.

Nelli, Helve, Jaan

Sügav kaastunne Peetrile kalli

EMA

kaotuse puhul.

Mälestab Silver perega.

Mälestame lugupeetud 
kaasteelist

LINDA NAPPI
6.12.1926 - 12.08.2016

Sügav kaastunne lähedastele.
Otepää kultuurimajs ammustel 

aegadel ja mitmetel aastakümne-
tel tegutsenud kultuuritöötajad, 

koorilauljad ning 
rahvateatri näitlejad.

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

AKSEL MOORITSAT
Südamlik kaastunne Astale, 

Argole ja Karlale.

Perek. Edesi

Südamlik kaastunne Astale ja 
Argole abikaasa ja isa

AKSEL MOORITSA

kaotuse puhul.

Maigi, Maila, Malli, Merike, Eve, 
Siiri, Eve, Tiiu

Mälestame klassikaaslast

LAINE PUKKI
ning avaldame kaastunnet 

omastele.

Otepää Keskkooli 24. lend 
(1951. a). lõpetajad.

Mälestuste kauneid jälgi
kõigi hinge Sinust jäi...

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

Mälestame unustamatut kolleegi

LINDA NAPPI
Südamlik kaastunne Heinole ja 

lastele peredega. 

Endised õpetajad Otepää 
Gümnaasiumist

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

Edgari pagarituba

pakub tööd
pagar-kondiitrile.

Väljaõpe kohapeal!
Kontakt 56624430.

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Septembrikuu jooksul E ja N 18.00
A la tes 5 .  septembr is t

Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald Tel: 501 7500
e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

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

Treeni ennast 
julgeks ja enesekindlaks 
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Endise Neeruti kooli 
õpilaste kokkutulek 

toimub 11. septembril 
kell 12.00 

Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Seltsi majas J.Hurda 5.

Tule koos piknikukorviga ja kutsu 
koolikaaslasi kaasa.

Tel. 76 55 537, 56 509 770

Tartu SS Kalev ootab 
igas vanuses koolinoori 

kergejõustiku treeningutele.

Trennid toimuvad esmaspäev ja kolmapäev, 
kell 15-16 (I rühm) ja15:45-17 (II rühm) 
ning laupäeval, kell 11-13. 
Asukoht: Tehvandi staadion.
 Täpsem info: 56 621 859; 
halliste@msn.com. Toomas Halliste


