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103 MIIA PALLASE
Pühajärve põhikooli direktor,
Otepää vallavolikogu liige

104 HEIKKI KADAJA
kauaaegne Puka vallavanem,
talupidaja

105 LAURI NÄMI
OÜ Landhaus juhataja

106 JANA MAE
Otepää talispordimuuseumi juhataja,
MTÜ Otisurf juhataja

107 ERMO KRUUSE
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
haldus- ja fi nantsdirektor, 
Palupera vallavolikogu aseesimees

108 KENNO RUUKEL
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
üliõpilane, noorsportlane

109 TRIIN PEIPS
OÜ Ökopesa juhataja

110 URMAS KULDMAA
Otepää vallavalitsuse
kommunaalteenistuse juhataja

111 TIIU TREIMUTH
maaettevõtja,
Eesti maaülikooli üliõpilane

112 KALEV MERISALU
AS-i Otepää Metall juhataja,
Otepää vallavalitsuse liige

113 KATRE-LIIS TREUFELDT
OÜ Otepää Rehabilitatsioonikeskuse
rehabilitatsioonimeeskonna juht,
hobusekasvataja

114 KALLE PÕLDMÄGI
AS-i Valmap Grupp juhatuse liige,
Puka vallavolikogu liige

115 ELMO SAUL
koolitaja ja ettevõtja

116 GERLI GROSSBERG
õpihimuline Sangaste noor

117 VALDUR SIILBEK
OÜ Vidrikemõisa tegevjuht,
AS-i Generaator nõukogu liige

118 ALEKSANDER MÕTTUS
Valgamaa maleva Otepää
üksikkompanii vanemseersant

119 SOLVEIG RAAVE
Pühajärve põhikooli õpetaja, MTÜ
Pühajärve Haridusselts juhatuse liige

120 KEVIN KÕO
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
magistrant

121 SILVER DRENKHAN
MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit 
andmebaaside spetsialist, 
erivajadustega inimeste eestkõneleja

122 MARJU ILISTOM
Otepää lasteaia direktor

123 AGRIS POSSUL
Puka noortekeskuse eestvedaja

124 ANDRES ARIKE
SA Otepää Tervisekeskus juhataja

125 INGA KOTKAMÄE
SA Tehvandi Spordikeskus administraator,
naiskodukaitse Valga ringkonna juhatuse
liige ja Otepää jaoskonna aseesinaine

126 SILVER ELJAND
MTÜ Otepää Spordiklubi juhatuse liige,
kahevõistluse ja suusahüppe treener

127 KÜLLE VIKS
Otepää gümnaasiumi direktor

www.reform.ee  

Me oleme südamest tänulikud, 
et usud meisse, ja lubame, 

et üheskoos suudame 
muuta uue Otepää valla 

tugevaks ja edumeelseks 
omavalitsuseks. Koos 

teeme iseendale atraktiivse 
elukoha, kus hoolitakse igast 

kogukonnaliikmest. 

Vali Reformierakond!

102KALEV LAUL
vallavolikogu esimehe kandidaat,
endine Otepää vallavanem

101KULDAR VEERE
vallavanemakandidaat,
AS-i Rait nõukogu esimees
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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: Mare Raid, 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 Vallavalitsuse istungil

09.10.2017
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogu-

summas 768 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
n	 Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogu-

summas 202 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 128 eurot.
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoi-

du toetust ühele isikule.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Määrati koduteenus kolmele inimesele.
n	 Määrati ühele isikule igakuine hooldajatoetus summas 

25,56 eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 749 

eksemplari töövihikuid, summas 3000,50 eurot. 
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist põhitegevu-

se kulude eelarvereale „Heakord“ 10 000 eurot heakorratööde 

kulude katmiseks. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 

eelarvereale „Põhivara soetamine – kultuurikeskuse hoone 

renoveerimine“ 10 000 eurot täiendavate kulude katmiseks.
n	 Eraldati spordiklubile MTÜ Tartu Kalev 13. oktoobril 

2017. a toimuva Madsa spordibaasi 50. aastapäevale pühenda-

tud seminari korraldamiseks toetus summas 200 eurot.

AMETLIK INFO

Savikoja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas 2. oktoobril 2017.a korraldusega nr 2-4-482 Savikoja maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga hõlmatakse Savikoja katastriüksusest 
(katastritunnus 63601:001:0231, pindala 9,11 ha) ca 5,1 ha suurune ala. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kruntideks,  maa kasutuse sihtotstarbe 
muutmine ja ehitusõiguste määramine.

Kokku moodustatakse 16 krunti – neliteist elamumaa sihtotstarbega krunti (POS 1 – POS 14), millest kahele (POS 1 ja POS 2) on lubatud elamumaa või ärimaa sihtotstarbed 
ja nende kombinatsioonid, üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt (POS 15) ning üks kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt (POS 16). POS 1 ja POS 2 
krundid on lubatud vajadusel liita üheks krundiks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on elamumaa krundil 450 m². POS 1 ja POS 2 kruntide puhul on 70-100% 
ärimaa sihtotstarbe puhul suurimad lubatud ehitisealused pindalad vastavalt 815 m² ja 600 m². Hoonete suurim lubatud arv elamumaa kruntidel on 3. Hoonete lubatud 
maksimaalne kõrgus on määratud absoluutkõrgusena (kõrguse andmisel arvestati asjaolu, et 2-korruseliste põhihoonete kõrgus on kuni 8 m, 1-korruselistel ja abihoonetel 
kuni 6m). POS 2 – POS 4 kruntidele on lubatud ehitada 1-korruselisi hooneid, POS 5 – POS 13 kruntidele on lubatud ehitada kuni 2-korruselisi hooneid ja POS 1 krundile 
on lubatud ehitada põhihoone osaliselt 2-korruseline (kõrgem maht peab paiknema juurdepääsutee ristmiku poolses osas). Kõikidele kruntidele on lubatud ehitada ka maa-
alune korrus.

Kruntidel, kus on liigendatud reljeef, määrab korruselisuse lubatud hoone absoluutkõrgus (lubatud ka nõlvasisesed korrused/hooneosad). Vaatekoridoridesse ei ole lubatud 
rajada vaateid varjavaid ehitisi, rajatisi ega kõrghaljastust. POS 1 – POS 2 ja POS 8 – POS 14 on määratud kohustuslik ehitusjoon. Viimistluses tuleb kasutada kaasaegseid 
kestvaid viimistlusmaterjale nagu krohv, kivi- ja puitmaterjalid, vineer, klaas, valtsplekk jm või nende kombinatsioonid. Katusekatte materjalina on lubatud kasutada 
katusekivi, rullmaterjali või plekki. Lubatud on 10°-45° (viilkatus, kaldkatus). Põhihoone lisamahtudel on lubatud ka 0° katus. POS 11 - POS 14 on kohustuslik viilkatus. 
Planeeringualale on juurdepääs kavandatud Pühajärve teelt kahest mahasõidu kohast, millest üks on olemasolev ja teine kavandatav. Parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus. Alale 
ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse. Oluline on tagada kompaktne ja linnaehituslikult väärtuslik linnaruum. Eeldatavalt suureneb valla elamufond.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Alates augusti algusest on Otepää kesklinnas toimu-
nud uue küttetorustiku paigaldus Keskkonnainves-
teeringute keskuse poolt toetatud projekti raames. 
Praeguseks on jõutud töödega poole peale, 1550 
meetrist torustikust on paigaldatud ligi 800 meetrit. 
Tööd ei ole kulgenud päris probleemideta. 

Riigihanke läbiviimise järel kevad-suvele kavanda-
tud projekteerimine pikenes suve teise pooleni, osalt 
projekti sisseviidavate muudatuste tõttu, osalt ras-
kuste tõttu kesklinna kitsastes oludes kõiki osapooli 
– tellija, ehitaja, maaomanikud – rahuldavate lahen-
duste leidmisel. Eelarve on ju piiratud. Ka ehituse 
käigus on tulnud jälgida, et linna igapäevane elu, 
eelkõige liikluskorraldus võimalikult vähe takistatud 
saaks. Segavaks asjaoluks on olnud septembrikuu 
suured vihmad. 

Praegu siiski tundub, et projekt lõpetatakse täht- 
aegselt, detsembris. Kõik uued torustikud peak-
sid novembrikuuga valmis saama, kraavide lõp-
lik kinniajamine ja pinnakatete taastamine sellele 
järgnevalt. Osa pinnakatteid, sealhulgas haljastus 
taastatakse järgmise aasta kevadel. Küttehooaega 
õnnestus Otepää Veevärgil alustada enamvähem 
tähtaegselt. Lubati seda teha 18. septembril, kuid 
osad linna majad said tehniliste raskuste tõttu sooja 
sisse mõne päevase hilinemisega. Järgmised toru-
tööd enam suuri tõrkeid sooja pakkumises tuua ei 
tohiks. Uute trasside valmimisel viiakse läbi ümber-
lülitused vanadelt trassidelt uutele, sellega seoses 
toimuvad küttekatkestused piirduvad enamasti poole 
kuni ühe päevaga. 

Suurima muutuse soojatarbijatele seoses küttetras-
side uuendamisega toob kaasa üleminek nelja toru 
süsteemilt kahe toru süsteemile ehk siis eraldi sooja 
vee torustikku enam kasutuses ei ole. Edaspidi saab 
sooja vett toota iga maja enda soojasõlmes. Sellega 
peaks kaduma probleem, et kraanist tulev soe vesi 
on tegelikult leige. Nüüd on igas majas võimalik vee 
temperatuuri reguleerida. Tõenäoliselt tähendab 
muudatus osadele tarbijatele mõningat sooja vee 
hinnatõusu, sest varasem hind oli aastaid tagasi 
paika pandud ja ei vastanud ammugi enam kulude-
le. Siiski on soojuse hind 55,99 eurot/MWh endiselt 
Eestis üks soodsamaid, jäädes ligikaudu kaks korda 
odavamaks elektriboileri kasutamise hinnast.

Suuremate kütteprojektidega loodab Otepää veevärk 
valmis saada järgmise küttehooaja alguseks, kui 
peaks käivituma uus kesklinna katlamaja ning kesk-
küttega olema ühendatud ka Tehvandi spordikeskus. 
Loodame linlaste mõistvale suhtumisele kogu tööde 
teostamise ajaks ja muudatustega seoses.

AAdo Altmets
As otepää Veevärk juhatuse liige

Kaugkütteprojektidest

SÜNNID

elerin Kikkas  21. septembril
mikk semjonov  28. septembril
Heti Kender    3. oktoobril

Haldusreformi läbiviimiseks Otepää vallavolikogu 
juurde moodustatud haldusreformikomisjon pidas 
9. oktoobril oma viimase koosoleku.

Komisjoni töörühmadesse kuuluvad Otepää, Puka, 
Palupera ja Sangaste valla esindajad, Haldusreformi 
komisjon on koos käinud kokku 13 korda. Viimasel 
koosolekul anti ülevaade kõigist teemadest, mis selle 
aasta jooksul arutluse all olnud. 

Läbivateks teemadest, mida haldusreformi komisjo-
ni koosolekul arutati, olid uue valla eelarve, koolibussi 
ja ühistranspordi võrgustik, ühisveevärk, ühinenud 
vallavalitsuse struktuur, sotsiaaltoetud, kultuuri- ha-
riduse- ja spordivaldkonna küsimused, lumetõrje ja 
heakord, valla teed, ettevõtluse arendamine. Komis-
joni töömaterjalid antakse peale valimisi üle ühinenud 
valla volikogule.

Komisjoni esimees Jaanus Raidal tänas kõiki komis-
joni liikmeid tehtud töö eest. „Komisjoni töö on olnud 
igati konstruktiivne, meil pole olnud erimeelsusi, kõik 
teemad on hoolikalt läbi arutatud,“ tunnustas Jaanus 
Raidal komisjoni tööd. Raidal märkis, et üheks tähtsaks 
punktiks, mida komisjonis arutati, oli tänavavalgustus. 

„Leppisime komisjonis kokku, et kogu ühinenud 
vallas vahetatakse vanad valgustid LED-valgustite 
vastu välja ning Nõuni asula saab korralikud valgus-
tid. Kui vald näitab oma haldussuutlikust, siis lubas 
Maanteeamet, et Nõuni asulat läbiv riigimaantee 1,5 
km ulatuses renoveeritakse kõigi Euroopa Liidu nõu-
tele vastavalt,“ rääkis Jaanus Raidal. „Kuna Puka vald 
sundliideti, siis ühinemistoetust ei tulnud. Leidsime 
komisjonis, et tuleb esitada taotlus valitsusele toetuse 
saamiseks. Paraku saime vastavalt kehtivale seadusele 
eitava vastuse, nüüdseks oleme palunud peaministril 
taotlus uuesti läbi vaadata. 

Viimasel kohtumisel 4. oktoobril Otepää rahvaga üt-
les peaminister, et valitsusel tuleks teha kaalutletud ot-
sus Puka liitumistoetuse osas 300 000 euro ulatuses.“

moniKA otroKoVA

Haldusreformikomisjon 
pidas viimase koosoleku

Otepää tegutseb

Otepää vald on taaskord ühinemise lävepa-
kul. 1999. aastal ühines Otepää linn Pühajär-
ve vallaga. Aastat 2018 alustab Otepää koos 
Sangaste, Puka ja Palupera rahvaga. Usun, et 
Otepääl on varasemast hea kogemus, kuidas 
ühisvallas toimetada nii, et kõik oleksid võrd-
selt koheldud ning arengusse kaasatud.

Viimased poolteist kuud on olnud suur väl-
jakutse. Kiirelt tuli üle võtta vallajuhtimine 
ning jätkata pooleliolevate tööde-projektide 
juhtimist ning korraldamist. Tahan tunnusta-
da vallatöötajaid, kes töötempoga on kaasa 
tulnud! Mõistan, et inimestevaheline koostöö 
vajab kokkuharjumise ja -harjutamise aega, 
aga seda aega meil ei olnud. Tööd ja tegemi-
sed ootasid. 

Projektitegevus ja investeeringud

Üks olulisemaid prioriteete oli ja on projek-
titegevuste jätkamine valdkondades, kus või-
malik taotleda struktuurifondide toetust aren-
dustegevusteks. Piirkondade konkurentsivõi-
me tugevdamise programm, kuhu kavatseme 
taotluse esitada, avanes 9. oktoobril. Hetkel 
käivad ettevalmistustööd linnakeskuse väl-
jaarendamiseks, meil on olemas ideekonkursi 
võitja, kellega töötame edasi. 

Kaitseministeeriumi ja Otepää valla vahel 
sõlmitud heade kavatsuste leping näeb ette 
kuni 70 000 eurose investeeringu tegemist 
Otepää valda.

Otsustasime esitada Otepää Pastoraadi-
hoone kaugkütte- ja soojustamise projekti. 
Positiivse otsuse korral teostatakse tööd veel 
sel aastal. Järge ootab meie lipumuuseumi väl-
jaarendamine. 

Palupera tee spordiväljaku projekt sai posi-
tiivse rahastusotsuse ning selle väljaehitami-
ne algab veel sellel aastal. Oktoobri lõpus on 
ehitaja lubanud üle anda renoveeritud Otepää 
Kultuurikeskuse. Tahan tunnustada Mairo 
Kangrot ja Sirje Ginterit, kes on viimase kuu 
jooksul pingeliselt selle nimel töötanud, ehita-
jast rääkimata. 

Sihtasutus Otepää Tervisekeskus esitas 
Rahandusministeeriumile projektitaotluse 
Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasa-
jastamiseks, mis sai positiivse rahastusotsuse. 
Eraldati 690 000 eurot. Leian, et Otepää val-
lavalitsusel kui omanikul, on vaja tugevdada 

kontrolli sihtasutuse tegevuste üle.
Novembris avaneb riigis üürikorterite raja-

mise programm. Otepää jaoks on see väga 
oodatud ja vajalik, sest korteriturgu pole vii-
mastel aastatel Otepää vallas investeeritud. 
Ka selle tegevuse käivitamine on ülioluline. 

Heakord ja kommunaalmajandus

Esimestest ametipäevadest alates pühen-
dusin heakorraprobleemide lahendamise-
le. Heakorratööd käivitasime objektidel, 
mis vajasid sekkumist – bussiootepaviljoni-
de heakord, võsa- ja muruniitmine, ohtlike 
puude langetamine Pühajärve teel, Keskuse 
tänaval, Mäe ja Pikal tänaval, Pühajärve 
pargis. Oluline on, et pimeda aja saabumisel 
oleks linn valgustatud – väljalõikamist vajasid 
puulehtedesse varjunud tänavavalgustid, asen-
damist või sisselülitamist kustunud valgustid ja 
pirnid. Palupera kergliiklustee äärde paigalda-
ti lisaks 3 pinki, korrastamist vajavad veel iste-
pingid bussipeatustes ning väljavahetamist või 
lisamist prügikastid. Teha aga oleks heakorras 
veel ja veel!

Töistele tegevustele lisaks 
ka rõõmud

Töisele tegevusele on pakkunud vaheldust ja 
rõõmu sündmused – kooli alguse tähistami-
ne, õpetajate päev, eakate päeva tähistami-
ne, Otepää Gümnaasiumi 110. aastapäev jt. 
Kohtumised vallaelanikega on andnud palju 
positiivset tagasisidet ja aidanud mõnikord 
ka teadvustada probleeme, mõista inimeste 
muresid. Igale probleemile leidub lahendus 
kui meil on aega kuulata!

Eleanor Roosevelt on öelnud: „Tehke seda, 
mida te oma südames õigeks peate – sest 
arvustatakse teid nagunii. Teid kirutakse selle 
eest, mida teete, ja selle eest, et te seda ei tee.“

Mina olen teinud oma tööd südamest. Tänan 
kõiki vallavalitsuse töötajaid ning allasutusi 
koostöö eest. Olen valmis jätkama alustatu 
elluviimist, kui see on valija soov ja tahe. 

mAre rAid
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes
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Nr.  182  JAANUS RAIDAL

Otepää vallavolikogu aseesimees

Nr.  184  TOOMAS PETERSON

Majanduskonsultant ja ettevõtja

Nr.  183  MARE RAID
Otepää vallavalitsuse liige 
vallavanema ülesannetes

Teised lubavad, MEIE TEEME üheskoos!

Armas ühisvalla elanik, Sinu hääl on määrav, 
et tagada Otepää stabiilne areng.

Täname siiralt neid, kes usaldavad meie meeskonda!
Üheskoos vormistame suure toetuse valimisvõiduks!

MEIE VÕTAME VALITSEMISEL VASTUTUSE – 
SINA TULE VALIMA!

Nr.  186  JAN-ANDER KUNDLA 

Otepää Gümnaasiumi vilistlane, 
Tallinna Tehnikakõrgkooli tudeng

Nr.  185  IRJA SÕNUM

Puka vallavolikogu liige

Nr.  187  MAIE NIIT

Otepää Lihatööstus Edgar omanik

Nr.  188  RAIVO KIISLER

Suhtekorraldaja

Nr.  191  REIN VIKARD

Otepää vallavolikogu liige

Nr.  190  UUNO LAUL

Majandusspetsialist
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Selgusid aasta parimad Valgamaa toitlustusettevõtted

Valgamaa toitlustusasutuste parim 
teenindus on Valga kohvikus Fresh 
Buffe, GMP restoranis Pühajärvel 
ning Otepää restoranis Mr. Jakob.  

Toitlustusasutuste monitooringu teostas 
Dive Group OÜ maikuu jooksul, 
hinnati maakonna 86 toitlustusasutust. 

Uurimuse eesmärk oli kaardistada 
Valgamaa tuntud toitlustuskohtade 
teenindustase ja pakutavate toitude 
kvaliteeti, vaadelda ja hinnata teenin-
dajate käitumist igapäevastes teenin-
dussituatsioonides, jälgida protsessi-
reeglite täitmist, kaardistada teenin-
dusprotsessi positiivsemad ja negatiiv-
semad aspektid ning luua lähtepunkt 
klienditeeninduse taseme edasiseks 
monitoorimiseks, arengutrendide jäl-
gimiseks ja teeninduse arendamiseks. 

Valgamaa turismiarendusjuht Signe 
Hunt sõnas, et idee monitoorin-

gu läbiviimiseks kasvas välja eelmi-
sel aastal Valgas toimunud toitlus-
tusasutuste hindamises eesmärgiga 
saada ülevaade kõigi maakonna toit-
lustusasutuste teeninduskvaliteedist. 

Monitooringu tellis Valgamaa Aren-
guagentuur ja rahastas Valgamaa Oma-
valitsuste Liit ning Euroopa Regio-
naalarengu Fondi meetme “Piirkon-
dade konkurentsivõime tugevdamine” 
tegevus “Piirkondlikud algatused töö-
hõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” 
projekt nr EU51089 „Valga maakonna 
piirkondlikud algatused tööhõive ja ette-
võtlikkuse edendamiseks 2017-2018“ 
raames.

tekst ja foto: 
sA Valgamaa Arenguagentuur

Üheskoos mõtlemine, arutlemine ja elluviimine                                                                             
eeldab huvitavaid koolipäevi ja ühisüritusi,                                                                            
millega muudetakse koolielu huvitavaks ja 
meeldejäävaks!

Algatus “Lapsed koolihoovi liikuma ja 
õppima!” on MTÜ Eesti Rohelised Kooli-
hoovid poolt ellu kutsutud kingitusena Eesti 
Vabariik 100. sünnipäevaks. Pilootprojek-
ti on kaasatud üks kool igast maakonnast. 
Selle projektiga soovitakse parandada laste 
liikumis- ja õppevõimalusi koolihoovides, 
kaasates koolihoovi kujundusprotsessi kogu 
koolipere. Eesmärk on tutvustada laiemalt 
koolihoovide kasutusvõimalusi nii õppetun-
dides kui koolitöö väliselt ning teadvustada 
igapäevase liikumise ja looduses viibimise 
olulisust.

2016. a sügisel kaardistasime õpilaste ja õpe-
tajate vahel läbi viidud ideekorje abil nende 
soovid ja unistused. Palusime lastel mõelda, 
milline on koolihoov, mis pakuks tegevusi 
nii õppetööks, vahetundide ajal kui ka peale 
koolipäeva lõppu. Nutikaid ideid oli rohkesti. 
Kevadel valmis plaan ehitada õuesõppeklass 
ja rajada seikluspark. Kalevi kommivab-
rik toetas meie kooli projekti 5000 euroga ja 

Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima

MTÜ Pühajärve Haridusselts 
taotles projektiga „Noored 
kiikuma ja liikuma“ lisarahas-
tust PRIA-lt.

3. juunil toimus kooli Tal-
gupäev, millest võtsid osa 
kooli lapsevanemad, õpeta-
jad ja õpilased. Väliklassi ehi-
tusse kaasasime maastikuar-
hitekti Anu Parksepp-Lahe 
ja Lemmik Mees OÜ juhata-
ja Kalev Lemmiku, kes aitas 
meid tehniliste vahenditega. 
Valmis sai puupakkudest 
klass, mida ääristavad lilled, 
põõsad ja putukate hotellid. 

Augustikuu lõpus sai 
valmis seiklusrada kooli 
parki, mille ehitas kooli vili-
stlane Viljar Raidmets Treetop OÜ esinda-
jana. Tänaseks on lisandunud kooliõue mit-
mesugused kiiged, ronimisredel, lauatenni-
selaud, keksukastid, viskemäng jms.

Projekti eesmärk on täidetud, sest meie 
kooli lasteaialastel ja õpilastel on võimalus 
igapäevaselt rohkem õues liikuda, sest on 
loodud sobivamad ja põnevamad tingimu-

Vasakult: Signe Hunt (Valgamaa 
turismiarendusjuht), Margus Mäll  
(GMP restoran), Tatjana Valk 
(Kohvik Fresh Buffe) ja Jorma 
Riivald (Mr. Jakob).

MATK ÜMBER OTEPÄÄ 2017

15. oktoober 2017

10.45  kogunemine Otepää keskväljakul,

11.00  matka algus koos ettevalmistava 
 soojendusega.

Valga mnt. - Mäe - Pikk - Oru - Kastolatsi - Tähe - 
Niidu - Jaani - J.Hurda - Tartu mnt. - Majasoo - Va-
na-Otepää - Keskuse - labürint - Otepää kirik - kes-
kväljak. Matka pikkus 9 km.

Matkarajal saame nautida väga kaunist vaadet 
Otepääle!

Riietu ja pane jalatsid vastavalt ilmale!
Võta kaasa vesi, seljakotike terviseampsudele ja 

sõbrad!

Toetab Otepää vald.
Info: Ene Prants, telefon 5176599.

See oli tore päev Otepääl. Kui tavaliselt öeldakse ilma 
kohta, et hea ilm või tore päev, siis meie tantsugrupp 
Hoby nautis pühapäeval eakate päevale pühenda-
tud kontserti täiel rinnal. Mis viga lustida kui mängis 
ansambel Heino Tartes ja Noored Sõbrad. Ka meie 
Hoby tantsurühm hoolitses selle eest, et osavõtjad 
igavust ei tunneks. 

Tore on sellistest üritustest osa võtta, kus eestveda-
jaks on energiline organiseerija Helle Kuldmaa. Meie 
grupile avaldas sügavat muljet see kui Helle võttis 
ise lõõtspilli kätte ja asus koos Tartese ansambliga 
mängima (pildil). 

Rahvast oli tulnud palju ja üritus läks igati korda. 
Suur aitäh toredale Otepää rahvale. 

tantsugrupp Hoby tartust

Eakate päev Otepääl

Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare 
Raid: "Vanusega kaasneb väärikus ja elukogemus, 
mida edasi anda järeltulevatele põlvedele. Olete meie 
kullavaramu! Tänan Teid panuse eest perekonda ja 
ühiskonda. Suur rõõm oli näha nii palju särasilmseid 
inimesi Kultuurikeskuse saalis. Tunnustan Otepää Pen-
sionäride ühingu esinaist pr Helle Kuldmaa'd, kes os-
kab Teid ühte liita, tehes südamega oma tööd. Tänan 
Teid!"

sed kooli ümbruses viibimiseks. Realiseerimata ideed on 
kavas ellu viia järgnevatel aastatel.

Loodan, et enne sügisese koolivaheajale minekut 
saame kutsuda valla elanikke ja koostööpartnereid uudis-
tama meie koolipere kingitust Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevaks. 

miiA PAllAse

Ühel päeval ütles Randar, et 
kohe-kohe on käes mihklipäev, mil 
peaksid olema lõppenud kõik sügis-
tööd. Nii juhtuski, et isegi mina, 
veidrate lisadega paprika, nopiti ära 
ja öeldi, et nüüd tuleb minna Pähkli-
kese maja nunnunäitusele. 

Alguses mind hirmutas mõte 
sellest, et pean olema kusagil valgel 
tühjal aknalaual kõigile vaatami-
seks. See hirm oli asjata! Siin on 
nii palju teisi minusuguseid. Minust 
paremale jäävad Medusat meenuta-
vad porgandid, vasakul märkan aga 
sidrunkäsilast. Kaugemal lehvitavad 
suvikõrvitsamees, kartulisüdamed, 
porgandihiir. 

Meil kõigil on siin väga tore olla, 
sest lisaks meile leiab siit ka erine-

vaid kohti, kuhu minna. Hiigelkõr-
vits teadis rääkida, et need teema-
pargid on laste ja nende vanemate 
meisterdatud. Üheks eriti populaar-
seks kohaks on sügisene mererand. 

Sidrunkäsilased ja teised tegelased Pähklikeses

Kasvuhoones polnud sugugi nii 
põnev kui nunnunäitusel kaaslaste-
ga teemaparkides lustimine.

Fotodel on Medusat meenutavad 

porgandid, veidrate lisadega paprika 
ja sidrunkäsilane.

otepää lasteaia õppealajuhataja 
meriKe ennoK

Otepää Naisselts ootab 
kandidaate valla Aasta isa 
nimetusele

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal ühele isale, 
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad 
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. 

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi 
ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, 
laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandi-
daadi elust. Avaldusi saab esitada kuni 20.10.2017. 
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee/aasta-isa. 

Avaldused palume saata e-posti aadressil: kersti.
tamm@otepaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, 
Lipuväljak 13. 

Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Vallavalitsusega. 
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Vabariigi Valitsus on tänaseks esitanud Riigi-
kogule 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. 
Viimase investeeringute reast võib leida ka posi-
tiivseid uudiseid Otepää vallale Kääriku Spor-
dikeskuse osas. Eraldatav lisasumma investee-
ringuteks on järgmisel aastal 3,8 miljonit eurot. 
Mis ehk veel olulisem, Valitsus on võtnud vastu 
ka põhimõttelise otsuse, et järgneva kolme aasta 
jooksul eraldatakse Sihtasutusele Tehvandi Spor-
dikeskus 12 miljonit eurot, et välja arendada kogu 
keskus vastavalt kinnitatud arengukavadele. 

Töö hakkab pihta juba järgmisel 
aastal 

Kääriku Spordikeskuse tegevustesse on planee-
ritud järgmisse aastasse kaks peamist investee-
rimisobjekti. Lisataotluse osas, mille üle valitsus 
otsuse langetas, puudutab uut spordihoonet. 
Kääriku Spordikeskuse uus spordihoone saab 
olema kolme täismõõtmetes korvpalliväljaku-
ga multifunktsionaalne pallimängude ning saa-
lispordi hall erinevate spordialade harrastami-
seks alates pallimängudest, sulgpallist ja vehkle-
misest kuni võimlemiseni. See on objekt, mis loob 
keskusele võimaluse laagrite läbiviimiseks ka 
madalhooajal ning halvemate ilmastikutingimus-
te puhul. Lisaks saame pakkuda pallimängude 
puhul tänapäevaseid tingimusi ka professionaalse 
spordi ja koondiste tasemel sportlastele. 

Ei tasu unustada, et hall annab kogu valla 
rahvale ning valla erinevatele spordiklubidele 
juurde tänapäevase sisehalli, mille ülesandeid on 
senini täitnud Otepää Spordihoone saal üksinda. 
Teise objektina ehitame järgmise aasta sügi-
seks valmis kunstmuruga jalgpalliväljaku. Koos 
kunstmuruga jalgpalliväljakuga renoveerime ka 
samasse piirkonda jäävad garaažihooned ning 
korrastame legendaarse Kekkose sauna tingi-
musi. Kunstmuruga jalgpalliväljaku valmimine 
annab keskusele võimaluse pakkuda aastaring-
sed treeningvõimalusi jalgpalluritele ning tagab 
meile võimaluse naturaalse muruga väljaku 
adekvaatseks hoolduseks järgnevatel perioodidel. 
Tingimused, mis on üliolulised ka meie enda FC 
Otepää meestele ja noortele. Arvestama peab ka 
asjaoluga, et kui 2019. aastal hakkame ehitama 
uut kergejõustikustaadionit, siis saame siiski 
pakkuda ka jalgpallilaagritele väljakut, millel 
treeninguid läbi viia. 

Positiivsetest arengutest Käärikul

Hoog ei tohi raugeda

Tänaste plaanide kohaselt on 2019. aastasse 
planeeritud kergejõustikustaadioni ja viimast 
ümbritsevate alade rekonstrueerimine, mis sisal-
dab endas täiesti uue staadioni ehitust koos abi-
hoonete, kergejõustikustaadioni, välijõusaali ja 
jalgpalliväljakuga. Ümbritsevatest aladest korras-
tatakse heitealade väljak, väliujula ja rekonstru-
eeritakse Kääriku järve äärde jääv Greeni saun. 
Eesmärk on samal aastal renoveerida ka olemas-
olev spordihoone, mille põhisuunitlus saab olema 
kahevõitlusaladele ja spordimeditsiinile. Planee-
ritud rahastus 2019. aastasse on 4,3 miljonit eurot 
ja 2020. aastal 3,9 miljonit eurot. Viimase 3,9 
miljoni euro kasutamisel peab lõppema toitlus-
tus- ja konverentsihoone rekonstrueerimine, kus 
põhiosas korrastatakse hoone elektrisüsteeme 
ja ventilatsiooni, luuakse tänapäevased tingimu-
sed toitlustuse pakkumiseks ning parendatakse 
konventside ja koolituste läbiviimiseks vajalikke 
multimeedia võimalusi. Lisaks viimasele on 2020. 
aasta lõpuks eesmärk renoveerida olemasolev 
spordihotell koos laiendusega ning luua võima-
lused võistkondadele ja perespordi harrastajatele 
eraldiseisvate võistkonnamajade näol.  Nagu ka 
paljude muude asjadega, siis ega keskus ei saa 
kunagi valmis aga tänaseks paika pandud visioon 
peaks olema kõigile laagrilistele ja muudele 
külastajatele nähtav 2021. aasta kevadel, kui 

hakkab uus spordilaagrite tsükkel. 

Tänusõnad ka pealinna 

Peame kindlasti tänama nii sihtasutuse nõukogu, 
Kääriku Spordikeskuse investeerimnisnõukoda 
aga ka kultuuriministeeriumi ning ministrit selle 
töö eest, mis on tänaseks päädinud positiiv- sete 

SPORDikalenDeR

14.10. kell 13.00  II liiga mäng FC Otepää – FC Flora U19, 

Tehvandi staadion

15.10.2017 kell 11:00  U-12 mäng FC Otepää (06) - Tartu JK 

Tammeka (06), Tehvandi staadion

22.10.2017 kell 11.00  U-12 mäng Tartu FC Santos (06) - FC 

Otepää (06), Tartu Annelinna kunstmuru

22.10.2017 kell 12.00  II liiga mäng Raplamaa JK - FC Otepää, 

Rapla Ühisgümnaasiumi staadion

28-29.10.2017 toimub "FC Otepää ja sõbrad" jalgpalliturniir (U-8 

kuni U-14 vanusegruppides), Otepää Spordihoone

Tulevane spordihoone.

Kunstmuruga jalgpalliväljak.

otsustega. SA Tehvandi Spordikeskuse töö on seda 
usaldust mitte kuritarvitada ning anda endast kõik, et 
spordikeskus areneks oluliseks sõlmpunktiks sportlaste 
treeningute ja sporditurismi vallas. Kahtlemata toovad 
sellised arengud kaasa ka olulist kaudset tulu kogu 
vallale. Paigalseis edasi ei vii – seda eriti spordis! 

KristjAn KAris 
sA tehvandi spordikeskuse juhatuse liige

5. oktoobril, õpetajate päeval, toimus Otepää 
Kultuurikeskuses pidulik vastuvõtt kõigile 
Otepää valla õpetajatele. 

Õpetajaid tunnustasid Otepää vallavolikogu 
esimees Siim Kalda, vallavalitsuse liige vallava-
nema ülesannetes Mare Raid ning haridus-kul-
tuuri- ja spordinõunik Janika Laur. Tänukirja ja 
Apollo raamatupoe kinkekaardi pälvis üheksa 
Otepää valla õpetajat. Aasta õpetaja kandidaa-
did seadsid üles valla haridusasutused.

Õpetajatele esinesid Eesti Muusikaakadee-
mia tudengid Hanna Maarja Kangur, Ilmars 
Priede, Jaanis Kill ja Kristjan Rudanovski. Õdusa 
õhtupooliku aitasid luua gurmee-toitudega Mr. 
Jakobi meeskond eesotsas peakoka Jorma Rii-
valdiga. Saalikaunistuste eest hoolitses Merle 
Lillepood, kontsertosa eest Otepää valla kultuu-
rijuht Sirje Ginter. 

Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes 
Mare Raid tänas oma tervistuskõnes kõiki õpe-
tajaid. „Kuna olen ise ka pedagoogilise hariduse-
ga ning koolis töötanud, siis on kõik õpetajatega 
seonduv mulle südamelähedane. Sellest ajast 
saadik, kui mina klassi ees seisin, on õpetaja töös 
väga palju muutunud. Tänan kõiki selle suurepä-
rase ja hea töö eest, mida te laste kasvatamisel ja 
arendamisel teete!“ ütles Mare Raid. 

Otepää valla aasta õpetajad 2017

Kaire Ojavee – klassiõpetaja, rahvatantsurüh-
made juhendaja, Otepää Gümnaasium
Merike Roop – akordioniõpetaja, Otepää Muu-

sikakool
Janika Kilk – kehalise kasvatuse õpetaja, Püha-

järve Põhikool
Margus Uibo – murdmaasuusatamise treener, 

Audentese Spordigümnaasium
Kalju Ojaste – murdmaasuusatamise treener, 

Audentese Spordigümnaasium
Anneli Narusk – Võrukaela maja muusikaõpeta-

ja, Otepää Lasteaed
Eha Seppa – Pähklikese maja rühmaõpetaja, 

Otepää Lasteaed

Muud tunnustused: 

Pille Kangur – loodusainete õpetaja, edukas 
KIK-i projektide kirjutaja, Pühajärve Põhikool
Peeter Kangur - loodusainete õpetaja, edukas 

KIK-i projektide kirjutaja, Pühajärve Põhikool

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tun-
nustas rahvamuusika peol osalenud kollektiivi-
juhte. Samuti tunnustati peol osalenud parimaid 

Õpetajad tähistasid pidupäeva
Valga maakonna rahvatant-
surühmi ja nende juhendajaid.

Tunnustuse pälvisid:

Rahvamuusikaorkester 
“Mõmmid”, juhendaja 
Lille Tali

Rahvamuusikaorkester 
“Karupojad”, juhendaja 
Merle Soonberg

Rahvatantsurühmad

Otepää Gümnaasiumi 1. ab 
klass, 4. ab klass, 6. ab klass ja 
8. ab klass (kõigi juhendaja on 
Kaire Ojavee.

Keeni Põhikooli 7.-9. 
kl segarühm - juhendaja Tiina 
Kukk.

moniKA otroKoVA

Otepää Gümnaasiumi õpetaja, rahvatantsu- 
rühmade juhendaja Kaire Ojaveed (paremal) 
õnnitlesid Otepää vallavalitsuse haridus-kul-
tuuri- ja spordinõunik Janika Laur ja vallavo-
likogu esimees Siim Kalda. 
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Palupera Vallavalitsuse istungil

29. septembril 2017 anti välja korraldused:
n	 Registreerida kasutusteatis valminud väikeehitisele Astu-

vere külas.
n	 Vahetada Palupera valla omandis Palupera vallas 

Lutike külas asuv 5820054 Jõntsi-Vallimäe tee (katastritunnus 

58201:001:0134, 2 753 m2) Tsura Talu OÜ-le (10699188) Palu-

pera vallas Neeruti külas asuva 5820022 Salundi-Tõnno-Nõuni 

teega (katastritunnus 58201:001:0256, 3825 m2).
n	 Määrata ja maksta septembrikuul ühekordset sot-

siaaltoetust:

- ühele puudega lapse perele summas 20 eurot;

- ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot;

- kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust 

kogusummas 60 eurot.

AMETLIK INFO

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

Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on lõplikult 
uuendatud ja vastavad kaasaja nõuetele

Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteeme 
on rekonstrueeritud mitmes etapis. Kokku on 
Nõuni asumis liitunud vee- ja ühiskanalisatsioo-
niga 160 inimest. Veetorustiku pikkus on üle 
kahe poole kilomeetri. Oluline osa asumi veet-
rassidest rekonstrueeriti 2000ndate algusaastatel. 

2008. a-l rekonstrueeriti endine reservpuurka-
ev, mille ühendamine terviksüsteemiga jäi ootama 
ühisveevärgi  täislahenduse väljaehitamist (puur-
kaev asub Nõuni puhkealast Nõuni järve kaldal 
vaadatuna teiselpool riigimaanteed ning toona ei 
olnud vahendeid kaevu ühendamiseks).   

2013. a-l valmis Kullipesa asumi kanalisat-
siooni projektdokumentatsioon ning SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel 
ehitati välja Kaasiku elamu reoveepumpla.  

2016. a-l rekonstrueeriti Nõuni küla Kullipe-
sa asumi amortiseerunud kanalisatsioonitorus-
tik, kokku paigaldati maasse 1295 m torustikku, 
50 reoveekaevu ning rajati uus reovee pumpla. 
Kogumaksumuseks kujunes 123 393 eurot ning 

taas toetas töid rahaliselt SA KIK.
Viimase tööna teostati 2017. a-l Nõuni reserv- 

puurkaevu – Nõuni algkool – Kaasiku elamu 
– Nõuni puurkaevu vahelise veetorustiku  ning  
Nõuni algkool – Kaasiku elamu – Kaasiku 
pumpla vahelise kanalisatsioonitorustiku ehi-
tustööd ja seda kooskõlas Palupera valla ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. 
Sealhulgas on ühiskanalisatsiooni liitumispunkt 
ka perspektiivsele „töökoja maa-ala“ kinnistu-
tele. Kokku paigaldati 915 m veetorustikku, 681 
m kanalisatsioonitorustikku, 10 reoveekaevu, 2 
settekaevu ning rajati reoveepumpla. Selle töö-
käigus sai ühendatud toimiv endine reservpuur-
kaev (nüüd nimetusega Tüki puurkaev) ühis-
veevärgi terviktorustikuga ehk teostati Nõuni 
ühisveevärgi projektijärgne lahendus täisma-
hus. Kuuest pakkujast osutus edukaks ehitajaks 
WESICO PROJECT OÜ. Pakkumuste maksu-
mused olid vahemikus 89 000 – 164 609 eurot. 
Tööde maksumuseks kujunes 89 000 eurot käibe-

maksuta ning kohalik vee-ettevõte OÜ Palu-Tee-
nus panustas tagasisaadava käibemaksuga.

Kõik nimetatud tööd on olnud vajalikud 
tiheasutusega ala ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
ni  toimimiseks ja looduskeskkonna säilitamiseks 
ning  teostatud riigihangete seaduse raames. 

Alates 1. oktoobrist 2017. a on kõik ühisvee-
värgi ja kanalisatsiooni rajatised üle antud AS-ile 
Otepää Veevärk. Loodame, et ka uues vallas 
jätkub väiksemate piirkondade vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemide arendamine. 

Siinkohal on sobilik tänada kogukonna nimel 
praegust vallavanemat Terje Korssi ja ka voli-
kogu liikmeid, sest pidasime küll diskussioone, 
kuid põhifookuses hoidsime alati valla arenda-
mise ja hea toimimise. Kas see nii saab olema ka 
uues Otepää vallas, seda näitab peatselt valijate 
tahe uue volikogu kooseisu näol.   

ermo Kruuse 
Palupera vallavolikogu aseesimees  

SÜNNID

Elizabeth Riivik    30. septembril

1. oktoobrist 2017 on Palupera valla Nõuni külas uus 
vee-ettevõtja AS Otepää Veevärk. Vee-ettevõtja haldab 
oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni 
ärajuhtimisteenust. Jätkatakse seni kehtinud hindade-
ga. Klientidega sõlmitakse uued lepingud. 

AS Otepää Veevärk veebileht http://www.otep-
vesi.ee/. Klienditeenindus Otepääl Kastolatsi teel E-R 
8:00-15:00. E-post: veevark@otepvesi.ee. Tel +372 
76 64890.

Uus vee-ettevõtja Nõuni külas

Oma leib kõige magusam

4. oktoobril peale teist tundi kogunesid Palupera kooli õpilased 
sööklasse, et järjekordselt degusteerida erinevaid leibasid ning valida 
lemmik. 

Seekord oli degustatsioonilauale pandud 9 erinevat leivasorti, 6 neist 
olid pärit meile kõige lähemast küpsetuskohast ehk Rõngu Pagarist.

69-sast  hääletajast 24 valisidki lemmikleivaks Rõngu Pagari Nosija. 
Ka teine ja kolmas koht kuulusid Rõngu Pagari leibadele ja nendeks 
osutusid Rõngu peenleib ja rukkileib Tõmmu Toots.  

Otsustasime, et vastavalt õpilaste soovile hakkame  edaspidi kooli-
sööklas Rõngu Pagari leibasid pakkuma.

reet AllAK
Palupera põhikooli õppealajuhataja/huvijuht

Nelja päeva jooksul ( 21.-24.09.2017) võõrustasid Palupera 
põhikooli õpilased haridusliku lõimumise projekti raames 
õpilasi Kohtla-Järve Tammiku põhikoolist.

Ühistegevused olid seotud Eesti lipu ajaloo tundma 
õppimisega (Eesti lipu teekond) ja erinevate spordialade-
ga tegelemise võimalustega tutvumisega (orienteerumine, 
ratsutamine, matkamine, purjetamine, talispordialad, kabe- 

Spordi kaudu sõbraks

male, piljard). 
Õpilastele oli väga uudseks  ja põnevaks 

Nõuni Purjeklubi poolt läbiviidud algkur-
sus Nõuni järvel. Pooled osalejatest seilasid 
päeva lõpus Optimistil juba iseseisvalt. Vai-
mustus oli suur. 

Esmakordselt viibiti Otepää talispordi-
muuseumis, kus läbiti programm „Tehvan-
di spordiradadel“. Elevust pakkus võimalus 
riietuda Eesti kuulsate sportlaste rõivastesse. 

Ühist aega sisustasid projektis osalejad 
sporditundide, lõbusate võistlusmängude, 
diskoõhtute ja eesti filmide vaatamisega. 

Õpilaste teadmised ja kogemused erine-
vatest kultuuridest täienesid ja süvenesid 
veelgi (kohtuti juba neljas kord). Projekti 
lõppedes avaldasid õpilased mõlemapool-
selt taas kohtuda. 

Täname Kohtla-Järve Tammiku põhi-

kooli eesti keele õpetajat Ludmilla Teperi-
ki, kes oli igati abiks projekti õnnestumisele. 
Projekti rahastas Haridus- ja Teadusminis-
teerium. Aitäh!

Palupera PK projektimeeskond
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Teadlaste Öö festival Palupera koolis

Juba kolmandat aastat tõi septembri viimane nädal 
Palupera kooli mitmesuguseid põnevaid tegevusi. 
Oli alanud Eesti ja Baltikumi suurim teadusfestival 
- Teadlaste Öö festival. 

Sel nädalal, ja juba varemgi, käivitusid lühiuuri-
mused ning praktilised tööd erinevatel teemadel. 
Uuriti pärm- ja hallitusseente elutegevust ning bak-
terite levikut inimese kehal ja ümbritsevas keskkon-
nas. Vernieri seadmega võrreldi peopesa temperat-
uuri toas ja õues. Tehti ise kohupiima ja seenetinti 
ning värviti toiduvärvilahusega lõikelilli. Veel uuriti  
teraviljaseemnete idanemistingimusi ning määrati 
odrateriste idanevusprotsent. Esimese klassi lapsed 
püüdsid selgusele jõuda, miks tekib vikerkaar ning 
kuidas seda värviliste kommide abil oma taldriku-
le tekitada. Kõikide lühiuurimuste tegevustest ja 
tulemustest valmisid stendid, mida tutvustati Tea-
duskohviku külastajatele.

7. klassi õpilastel avanes õpetaja Arveti eestvõt-
misel tore võimalus tutvuda Rõngus CNC-ringi 
tegevuse ja tööpingiga (KOSY2), mille abil saab 
puurida, freesida, graveerida, treida ja teha veel pal-
jusid täpseid töid. Kohalolijad said juba veidi pro-
grammeerida ja lasta tööpingil kirjutada. Huvilistel 
on nüüd võimalus osaleda CNC- ringi töös.

Festivali raames viidi läbi Teaduskeskus 
AHHAA kooliprogrammi tegevusi: valmistati 
lihtsatest vahenditest tolmurobotit, CD-hõljukit ja 
LED-laternat, lennutati paberlennukeid ja õhupal-
lirakette, kasvatati kristalle, pandi tegutsema laava-
lamp ning nauditi hologrammide ilu.

Palju elevust tekitasid „Suure koolivenna ja -õe 
õpetused“, kus loodusringi õpilased Kadri Laas, 
Triinu Kull ja Eve Riivik õpetasid algklasside lapsi 
käsitsema mikroskoopi ja ning märkama seda, 
mida muidu palja silmaga ei näe. 

GLOBE ringi õpilased Marite Marielle Treial, 
Terle Tamm ja Markus Kruusa tutvustasid algklas-
side õpilastele GLOBE raames tehtavaid atmos-
fäärivaatlusi. Koos mõõdeti  õhutemperatuuri, 
sademete hulka, määrati pilvekaardi järgi pilvede 
liiki ning taeva pilvedega kaetavust. Harjutamiseks 
koostati koos pilvise taeva makett ja püüti ära 

arvata, kui suur osa taevast on pilvedega kaetud. 
Oli huvitav ja koolikaaslaste õpetused võeti hästi 
vastu.

Neljapäeval, 28. septembril oli kooli saal Tea-
duskohviku päralt. Õpilased tutvustasid oma uuri-
muste tulemusi ning esitasid lühinäidendeid ja 
ülevaateid neid huvitanud teadlasest või teadus-
saavutusest. Elasime kaasa 1. ja 3. klassi näidendile 
vikerkaare tekkest ning 7. klassi Kaiduri poolt 
kehastatud Newtonile, kellele õuna pähekukku-
mine hiilgava idee tekitas. 5. klass oli lavastanud 
humoorika loo sellest, kuidas röntgen läbi näeb. 
6. ja 8. klass tutvustasid Thomas Alva Edisoni ja 
tema leiutisi. 9. klass pühendus trükikunsti ajaloo 
presentatsioonile ja selle tänapäevasele edasiaren-
damisele.

Kohvikulaua oli iga klass katnud oma toiduleiu-
tisega. Tuleb tõdeda, et lapsed olid nutikad ning 
lauakatted igati päevakohased.

Päeva kulminatsiooniks kujunes külalislektori 
Kaido Reivelti esinemine. Kaido oli kaasa toonud 
vesinikuballooni ning demonstreeris kaasakisku-
valt vesiniku omadusi ning seda, kuidas neid ära 
kasutada „raketi“ lennutamisel. 

Kohviku lõpetas mõtlemapanev dokumentaal-
film „That Sugar Film“, mis rääkis suhkru mõjust 
inimese organismile ja varjatud suhkru leidumisest 
meie toidulaual.

Meie Teadlaste Öö festival tipnes reedel tra-
ditsioonilise võistlusmänguga Palupera pargis ja 
selle ümbruses. 4-5liikmelised võistkonnad asusid 
õhtupimeduses jahtima aaret, milleni jõudmiseks 
tuli lahendada erinevaid teoreetilisi ja praktilisi 
ülesandeid. Muu hulgas oli vaja üles näidata kart-
matust pimedal pööningul vikatimehe palge ees 
seistes. Selle kõigega sai suurepäraselt hakkama 
võistkond, kuhu kuulusid Danjel Juškin, Raiko 
Lemberg ja Renaldo Aarna, kes osutusidki lõp-
pkokkuvõttes aardekasti omanikeks.

Kokkuvõtteks võib öelda: oli tore ja tegus nädal, 
kus õppimine kulges TÖFilikult lõbusas võtmes. 
Suur tänu AHHAA-keskusele ja TÖFi peakor-
raldaja Annika Vesselovile, kes nii sõna kui teoga 

meid igati abistasid.
Suur aitäh Kaido Reiveltile tõeliselt atraktiivse 

ja hariva esinemise eest meie Teaduskohvikus! 
Oleme tänulikud kohalikele talunikele Kaja ja 
Kaido Lokkile, kes meile kohupiima valmista-
miseks toorpiima annetasid. Suur aitäh kogu kooli-

perele, kes usinalt TÖFi tegevustes kaasa lõi!
Selleks aastaks on TÖF lõppenud. Jääme põne-

vusega ootama järgmist aastat!

tiiu roHtlA ja ArVet silK, 
Palupera tÖFi koordinaatorid

Külas Kaido Reivelt.

GLOBE-vaatlused.

Suure koolivenna ja -õe õpetused.

Filmifestivali KINO MAALE raames saavad kõik huvilised oktoobris 

Hellenurme lasteaias näha Eesti nukufilme. 

Programmid Hellenurme lasteaias:

19.10.2017, kell 15.40 Nukufilm 60 laste eriprogramm “Miriami lood”. 
Miriam on väike isepäine tüdruk, kellel tekib oma fantaasia lennukusest ja iseole-

mise soovist lähtuvalt igasuguseid humoorikaid situatsioone ja seiklusi. 

26.10.2017, kell 16.30 Mait Laasi animatsioon “Lisa Limone ja Maroc Orange: 
tormakas armulugu”.  

Lisa Limone on Euroopa üks esimesi täispikkasid S3D nukufilme. Immigratsiooni, 
armastuse ja raha teemasid käsitletakse teatraalselt muusikalises võtmes. 73-mi-
nutilise nukufilmi sihtgrupiks on kogu pere. 

Filmiõhtud Hellenurme lasteaias on kõigile külastajatele tasuta. Võta pere ja 
sõbrad kaasa ning tule vaatama Eesti nukufilme. 

Väiksemad lapsed, kes täispikka filmi lõpuni ei jaksa vaadata, saavad rühmas 
mängida seni kui vanemad filmi naudivad.

Info: lasteaed@palupera.ee; tel 7679509 Maarika Vähi.

Hellenurme lasteaed kutsub tasuta kinno
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Puka Vallavolikogus

27.09.2017
n	 Eelmisel istungil anti üle viie volikogu liikme poolt allkirjastatud 

umbusalduse avaldus vallavanemale Andrus Looskarile. Sellel istungil 

toimus hääletamine, umbusaldamine vallavanemale ei leidnud toetust.
n	 Arupärimisena esitati kaks küsimust:

Miks Puka Vallavalitsus ei ehitanud projekti käigus puurkaev-

pumplale eraldi elektriliitumist ja miks jäeti kasutusele omavoliliselt rajatud 

veetorustik, mis teenindab üheperelamut?
n	 Otsustati võtta laenu 248 354 eurot Puka aleviku ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni arendamise projektide omaosaluse kulude katmiseks ning 

SA Innove rahastatud projekti 2014-2020.1.04.17-0067 „Puka haridusvõrgu 

ümberkorraldamine ja Puka Keskkooli rekonstrueerimine“ projekteerimi-

sega kaasnevate kulutuste katteks 50 000 eurot.
n	 Puka vald päris Pedaste külas asuva Roosa maaüksusel asuva ehitise 

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse  nimetatud ehitise teenindamiseks 

vajalik maa suurusega ca 11 667 m² , siht- otstarbega elamumaa.

AMETLIK INFO

8

Aakre laste sportlik september 

Meie lasteaed sai pakkumise osaleda Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse poolt koosta-
tud programmis „Sügis mõisapargis“. 

Kokkulepitud ajaks jõudsime Luke mõisa. 
Peab kohe eraldi ära märkima, et ilmaga 
meil vedas. Kui võrrelda läinud suvega, siis 
oli tunduvalt ilusam – päike paistis,  vihma 
ei sadanud ja see sobis meile suurepäraselt. 
Mõisa kaunilt renoveeritud kärneri maja 
juures võtsid meid vastu programmi juhenda-
jad Külli ja Kaili. Alustuseks tutvustasid nad 
meile mingeid imelikke asju, mis, nagu selgus, 
olid vanasti mõeldud õunte puu otsast kätte 
saamiseks. Meile, õpetajatele, oli üks riista-
puu tuttav, aga teisi nägime ka meie esimest 
korda. 

Nüüd oli kell täpselt niipalju, et lasteaias 
lõuna aeg ja meiegi otsustasime oma kaasa-
võetud pirukad ära süüa, sest tühja kõhuga ei 
istu ka töö tegemine hästi. 

Kuna kõike, mis õunamahla tegemise-
ga seotud, lubati lastel endil teha, siis antigi 
meile kõigepealt üks tühi kast, kuhu hakata 
õunu korjama. Kasti võtsid lapsed kamba-
kesi kätte ja suundusime õunaaeda. Esimese 
õunapuu juures näidati, millised õunad 
mahlaks ei sobi – need väga pruunid ja väga 
pehmed. Siis oligi vaja see õunakast õunu 
täis korjata. Lapsed läksid erinevate puude 
juurde laiali ja hakkasid õunu kasti tooma, 
kuni see täis sai. Nüüd oli materjal, millest 
mahla teha, olemas, aga see ainult suure asja 
väike algus.

Edasi läksime õunu pesema. Et oma 
tegevuse järjekorra ootamine liiga pikk ei 
tunduks, oli laste jaoks valmis pandud kaks 
ämbrit veega, et saaks korraga rohkem lapsi 
tegutseda. Ei unustatud ära ka seda, et var-
rukas selle vajaliku töö ajaks üles lükata. Kui 
õunad puhtad, viisime need Kaili juurde kasti 
peale. Tema lõikas siis õunad pooleks või 
neljaks, olenevalt suurusest. 

Nüüd tuli  õunad purustada. Selle töö jaoks 
oli olemas masin, millega sai korraga tegut-
seda kaks last. Külli valvsa pilgu all pani üks 
neist õunu trumlisse, teine ajas masina vänta 
ringi. Seejärel vahetati kohad ja nii said kõik 
lapsed mõlemat tööd proovida. Õunapurus-
tajast saadud pudi viidi mahlapressi juurde. 
Iga laps sai panna kulbiga õunapudi sinna 
sisse ja pärast ka pressi kangi liigutada. See 
oli selline peaaegu, et muusikaline riistapuu, 
tegi kilksu-kolksu häält, et laps teaks kui palju 
keerata. Oh imet – pressi alt tilast hakkaski 
välja tulema õunamahla. Mahlapressist paari 
sammu kaugusel asuvas väikeses viinapuu 

väätidesse mattunud lehtlas serveeris Kaili 
lastele nende endi töökate kätega valmista-
tud värsket õunamahla. Iga laps sai rüüpe 
kohta ka oma arvamuse öelda. Halbu ütlemi-
si ei olnud, kõik kiitsid omatehtud õunamahla 
heaks, kuigi õunu korjasime erinevate puude 
alt ja need ei olnud kõik magusad sordid. 

Nüüd küsis Külli nipiga küsimuse, et kas 
lapsed mäletavad, millal mahla sisse suhkrut 
pandi. Enamus teadis öelda, et see magus 
oli õuna sees. Nii saigi meie ise tehtud, hästi 
tehtud, õunamahl valmis, aga tegemisi mõisa-
pargis oli plaanis veel mitmeid.

Õunaaiast läksime tagasi kärneri maja 
juurde ning lapsed jaotusid kahte gruppi. 
Üks grupp Kaili juhendamisel hakkas tegema 
võlupilti, mille jaoks oli tarvis erinevaid ära 
kuivatatud puulehti ja rasvakriite. Eelnevalt 
korrati muidugi puude nimetusi, mille lehed 
need olid. Teine grupp Külli juhendamisel 
hakkas tegema õunatrükki. Tööde valmides 
vahetasid grupid omavahel kohad – nii said 
kõik lapsed erinevaid tegevusi teha. 

Tööd jäeti laudadele kuivama ja edasi 
suundusime mõisaparki, et sealt erinevaid 
sügisvärve otsida ja leida. Selleks sai iga 
laste paar kaasa ühe värvikaardi, mille järgi 
vastavat ligilähedast tooni taime, puulehte 
vms otsida ja võrrelda. Teele jäi ka üks väike 
koseke, mille kohinat oli hea kuulata ja vee-

keeriseid vaadata.
Lapsed olid tublid vaatlejad-otsijad – 

pargist leiti kõik värvikaartidel olevad sügise 
värvid üles, nii tumedamad kui heledamad, 
sest materjali oli piisavalt. Hiljem ringis näi-
dati-tutvustati saaki ka sõpradele, muidugi 
tegime siis kindlaks ka vastavate taimede 
nimetused. Sinise värvuse leidsid lapsed aga 
hoopis taevasinast ning õunte kauss oli ka 
seda sinist värvi. Lilla kaardi omanikud aga 
leidsid täpselt sama tooni lilleõiekese. 

Tagasi aedniku maja juurde „lendasime“ 
– lindude mängu mängides. Lapsed olid 
vastavalt mängujuhi ütlemisele kas parves 
lendavad väikesed linnud või reas lendavad 
suured linnud. Kohale jõudes mängisime veel 
viimase õppemängu – puud, lehed, viljad.

Mis üritus see on, millest märki maha ei 
jää! Võtsime end ilusti ritta ja tädi Ingrid 
jäädvustas meid fotole. Seejärel tänasime 
oma vahvaid juhendajaid väikese lauluga. 
Meie võõrustajad aga andsid meile kaasa 
laste tehtud pildid ning kodus lahendami-
seks ristsõna lehed, tuletamaks meelde tänast 
töökat, imetoredat, kaunist, päikeselist sügis-
päeva mõisapargis.

Täname SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskust toreda pakkumise eest  ja võimaluse 
eest programmis osaleda!

Õpetajad milVi rebAne ja ene HAAbojA

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

Puka lapsed sügiseses Luke mõisapargis

Septembrikuu möödus Aakre lastel sportlikult. Spordinädala 
raames toimusid lasteaia ja kooli spordipäevad, matkad ning 
õuesõppetunnid.

27. septembril osalesid lasteaialapsed Valgutas sügisesel 
spordipäeval. Kavas oli tutvustusring ja erinevad teatevõistlu-
sed. Lapsed nautisid sportimist ja võtsid ülesannetest rõõmsalt 
osa. Kõik osalejad olid esikoha väärilised. Täname kehalise 
kasvatuse õpetajat ja kasvatajaid sportliku päeva eest!

29. septembril võtsid Aakre kooli õpilased osa Rõngu 
Keskkooli jooksukrossi võistlustest. Olime kõik väledad 
ja kiired. Igaüks andis endast parima. Lõpuks tõdesime, et 
võita ju kõik ei saa ning osavõtt ja värskes õhus sportimine on 
sama tähtis ja hea. Suur tänu Rõngu Keskkooli õpetajatele 
meeldejääva päeva eest!

Samal päeval käisid lasteaialapsed Puka lasteaias külas 
koos lustimas. Teemaks seekord esmaabi. Valgamaa  Punase 
Risti vabatahtlikud rääkisid tervislikest eluviisidest ja kuidas 
hoiduda ohtudest. Kõige lõppu Ewe-Ly juhendamisel lõbus 
tants ja tervislikud näksid. Täname Puka lasteaeda kasuliku 
teemapäeva eest!

silVi joHAnson 
Aakre lasteaed-Algkooli kehalise kasvatuse õpetaja

Viimaste aastate 
arenguhüpe Puka vallas
Täna oleme saanud SA Innovelt toetusena ca 1 648 856 eurot 
uue Puka koolimaja-lasteaia-raamatukogu ehitamiseks. Paljud, 
kes  tänaseni on kahelnud selles, kas uus koolimaja  tuleb, võib 
kindlalt vastata, et  tuleb.  See on läbi Puka  valla  ajaloo suurim  
toetussumma.  Uus koolimaja-lasteaed-raamatukogu rajatakse 
ümber olemasoleva võimlahoone. Hoone on piisavalt suur ja 
kompaktne ning kulutab oluliselt vähem energiat kui vana kit-
sas ja piklik koolihoone. Uus põhikool on rajatud 90 õpilasele. 
Õppekohtade arv esialgses taotluses oli suurem ning see vä-
hendati läbirääkimiste tulemusena haridusministeeriumiga 90 
õppekohale. 

SA Innove on rahastanud uue koolimaja ehitamist ja olemas-
oleva  nõukogudeaegse õppekorpuse lammutamist. Täna meie 
ei saa  enam taotlust muuta. Kõik need isikud, kes räägivad 
6-klassilisest põhikoolist ja olemasoleva nõukogude aegse õppe-
korpuse kaasajastamist, valetavad rahvale. Lisaks koolihoonele 
ehitatakse  välja ka uus lasteaed ja  raamatukogu. Täna  ei ole  
enam alust karta, et meie ei saa uut  lasteaeda, see on koolipro-
jekti osa  ning ehitatakse välja koos koolihoonega. Samaoodi 
moodustab uue koolimajaga  terviku ka uus raamatukogu. Uue 
kooli innovaatiline ruumiprogramm  on leidnud heakskiitu koo-
lijuhtide seas. Oleme selles ühed  esimesed Eestis.

Keskkonnainvesteringute keskus on rahastanud OÜ Puka vesi 
koostatud Pukamõisa biotiikide rekonstrueerimise projekti,  mil-
lega projekteeritakse Pukamõisasse  tehismärgala reoveepuhasti, 
mis põhineb pinnasfiltritel (pinnasfilterpuhasti). Projekt hõlmab 
ka Pukast Pukamõisasse viiva kanalisatsioonitoru pikkusega 
880 m. Loodusliku pinnasfilterpuhasti  rajamisega suudame 
hoida reoveehinna madalama ja  hoolduskulud väiksena.  Ei 
ole vaja maksta lisaraha elektrienergia eest,  peenete elektroo-
niliste seadmete ja nende hooldamise eest. Rekonstrueeritud 
Pukamõisa reovepuhasti on innovaatiline, loodussõbralik ja 
esimene omataoline Eestis. Oleme  selles ka  esimesed  Eestis.

Oleme suutnud  leida  vahendid valla teede  remondiks. Korda 
on tehtud Kuigatsi külamaja esine tee, Puka ja Aakre aleviku teed. 
Remonditakse  ka  Jumeki juurde viiv valla  tee, rajatakse  sinna 
ka  tee äärde kraavid. Kui siiani  ainult räägiti teede remondist 
siis  nüüd  saame öelda, et paljud valla teed on remonditud. 
Need teed Puka alevikus, mis jäid remontimata, tehakse kord 
uute vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise käigus.

Oleme teinud suure sammu külaseltside ja kogukonna heaks. 
Kavas on Puka vallamaja anda pikaajalisele rendile kogukonna 
MTÜ-le, kes hakkab kasutama hoonet kogukonna teenuste aren-
damiseks, et  Puka alevikus oleks ka edaspidi juuksur, perearst, 
kogukonnaköök, pesupesemise võimalus, pensionäride päeva-
keskus, jõusaal, saun jms. Kogukonnakeskuses saavad olema 
ruumid ka omavalitsuse teeninduskeskuse tarbeks. Aakre rahva-
maja on kavas anda pikaajalisele  rendile Aakre külaseltsile, kes 
hakkab tulevikus korraldama küla kultuuri- ja kogukonnaüritusi. 
Kuigatsi külamaja saab vahendeid sisetrepi paigaldamiseks ja II 
korrusele trepikoja  ehitamiseks. Samuti on kavas üle vaadata 
hoone rendileping ning anda see pikaajalisele rendile külaseltsile, 
et oleks tagatud kogukonna elu ka tuleviku Otepää valla kauge-
mas kandis.  Samuti  on kavas kokku leppida volikogu viimasel 
istungil ka külaseltside ja kogukonna iga-aastases tegevustoetu-
ses, loome kõik eeldused, et head mõtted ei jääks teostamata.

Oleme selle kahe aastaga jätnud positiivse  ja jõulise jälje Puk-
ka. On olnud palju vaidlusi, erimeelsusi volikogus, kuid lõpuks 
on asjad saanud ikkagi tehtud. Kõik erimeelsused on tingitud 
uue koolimaja ehitamisest ning rõõm et  töö ei olnud asjata ja 
uus koolimaja tuleb. 

Tänan Puka Vallavolikogu koalitsiooni ja opositsiooni poliiti-
kuid, vallavalitsuse liikmeid ja töötajaid ning aktiivseid vallae-
lanike. Tänu Teile oleme suutnud Pukas ära teha  suuri asju.

AleKsAnder sVen esse
Puka Vallavolikogu esimees
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Hirmud, armud ja klounid
Alguseks selline anekdoot: 

Mees tuleb peo pealt mõnevõrra rohkem napsutanuna 
öösel koju. Lisaks sellele on ta valge särk üleni huule-
pulga jälgi täis. Naine küsib väga kurjalt ja irooniliselt, 
et mis siis jälle seekord juhtus? Mees vastab ,, ma tean 
musi, et sa eriti ei usu seda, aga ma kaklesin pargis 
poliitika pärast klouniga!“

Muutuste ootused toovad endaga kaasa alati ka 
mõningast ärevust ja hirme. ,,Laevalt lahkujad“ 
püüavad mõnel juhul kasutada piltlikult öeldes 
veel viimaseid võimalusi ,,kajutist mõni tekk kaasa 
kahmata ja vastalisi madruseid vitsaga nuhelda“. 
Ega uutel uue poliitturule tulijatel seejuures muud 
suurt teha ei olegi, kui valimispäevani toimuvaid 
,,etendusi“ kohtadel pealt vaadata ja seejärel teha 
võimalusel ,,vigade parandused“ ning asuda asju 
ajama kultuursel moel. Justnagu mingi vana india 
märul käiks, kus pahad mustas ja head valges mul-
tifilmilikku džunglimürglit peavad. Pealtvaatajad 
saavad vaid kaasa ahhetada ja ohhetada ning pop-

korni närida, aga ekraanil toimuvasse sekkuda ei 
saa. Kahju on ametnikest ja töötajatest, kes selles 
ärevas ja paranoilises õhkkonnas valdade viimaseid 
päevi veetma peavad. 

Tulijatena rahumeelsematest paikadest ja vaik-
sematest ,,laevadest“ saame neile vaid nõu anda, et 
ärgem lömitage lihtsalt viimaste päevade hirmust 
ega andke allkirju asjadele, mis ebaseaduslikud tun-
duvad. 

Kutsume ülesse kõiki vastutajaid kohtadel mitte 
tegema vaieldavaid tehinguid ega otsuseid, mis 
peaks olema juba uue vallavolikogu pädevuses. 
Korrektne on asjad anda korralikult üle ja minna 
edasi uue volikogu arusaamade järgi. Jõuga ja eba-
seaduslikult tehtud toimingud tuleb ju pärast ümber 
vaadata ja need võivad kaasa tuua ka vastutuse 
nende tegijaile. Uue valla ootuses ei ole mõtet tülit-
seda ega mingeid vanu kanu kitkuda. Tehkem siis 
kõik seda nii, et ei peaks pärast järele klaarima asju, 
mida klaarima ei peaks. Võtkem inimeste hirmud 
maha ja laskem valijal otsustada, mismoodi homme 
edasi minnakse.  

Nüüd ka armust. Elu andmine ja armujõud on 
naiselikkuse sisemine sõrestik. Meie nimekirjades 
on õnneks ka palju naisi. See on meie kummardus 
naisuse väe ees ja naiselikkuse võimu ees. Naiste 
sametiselt siluv ja tasakaalustav jõud tuleb alati 
kasuks, on rahustav tülides ja innustav mõttetöös. 
Naistel on võime ka kaklema kippuvaid kloune vaos 
hoida ja sedamoodi siis ehk ka särgid puhtamad 
hoida. Ehk siis rohkem naisi laua taga on vast ka 
rohkem rahumeelsust ja vaoshoitust. Meil siis San-
gastes on seda põhjust oma kogemustest lähtuvalt 
arvata.

Mõnedel puhkudel tundub, et meie kandi 
mõnedel on ühised kirbud särgi all kratsida. Peaks 
äkki ikka ühe korraliku ihupesu tegema ja uute 
puhaste pargiklounide poolt määrimata särkidega 
uues vallas edasi minema?

Ikka uut ja paremat soovides

sangaste vallavanem viimaseid päevi 
KAido tAmberg

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

Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.eeS  A  N  G  A  S  T  E

Puka teenuskeskuses on võimalik nautida uusi tee-
nuseid. Lisaks juuksuriteenusele veel maniküüri-pe-
diküüri ja geelküünte paigaldust. Nendel protseduu-
ridel on abiks moodne tolmu imev küünepuur. 

Massöör teostab kord-kaks nädalas klassikalist 
käsimassaaži. Massaažiteenus omab järjest suure-
mat populaarsust, sest tööga koormatud õlavöö-
de, kael ja selg on meie igapäevased murepunktid. 
Massöör Lea on koolitatud, tunneb oma tööd ja 
õpib hetkel veel taastusravi Eesti Massaaži ja Teraa-
piakoolis. Teenuse esmavisiidil soovitab ta siiski eel-
nevalt konsulteerida  oma perearstiga. Mugavust 
pakub uus ja kaasaegne massaažilaud.

Igal ajal on aga võimalik kasutada heaolutuba, kus 
lisaks massaažitoolile loob hubasust värvimuutev 

lagi. Vastavalt meeleolule või miks mitte  riietusele 
valib klient ise omale sobiva valguse. Puhata saab 
vaikuses ja sooja fliisi all või sobiv muusika taustaks.

Kõrval olevas ruumis saab selga venitada. Pingi 
abil venitatakse inimese enda keha raskusega 
lülisammast ja liigeseid. See venitus vabastab diskid 
ja liigesed liigsest koormusest ja laseb neil vabalt 
funktsioneerida. 

Uue teenusena pakun kätele ka parafiinihool-
dust. Soojal parafiinil lastakse toimida 10-15 minutit. 
Teenus lõõgastab lihaseid, vähendab lihas-spasme 
käes- turset liigeste ja kõõluste ümbruses, tagab 
parema liigesliikuvuse ja selle järgselt parandab 
naha verevarustust omades kosmeetilist efekti.

Väga suur tänu Valgamaa Partnerluskogule! 

LEADER meetme toel said unistused teoks kahes 
etapis. Projekti esimeses etapis - aasta alguses, said 
remonditud teenuskeskuse ruumid. Häbenema ei 
pea räämas ja pimedat koridori ning kohutavas olu-
korras WC-d. Vallamaja kilbist veeti ruumidesse 
täiesti uus magistraalkaabel ja juhtmestik, vaheta-
ti välja elektrikilp, lülitid ja pistikud ning paigalda-
ti kaasaegsed valgustid. Kuna ruumid asuvad Puka 
vallale kuuluvas hoones ja elektrisüsteem oli amor-
tiseerunud,  toetati projekti esimest etappi omaos-
aluse piires. Lõuna-Eesti Tervisekaitseameti kontroll 
tunnustas valminud ruume.

Teises etapis nüüd sügisel soetasin projekti abil 
universaalse massaažilaua-tooli, massaažikookoni, 
parafiinisoojendaja, küünepuuri ja lasin paigaldada 

Mitte ainult unistus vaid hubane olemine

SÜNNID

Kaspar elvet        15. septembril

pinglae värvimuutva LED-valgusega. Omal 
jõul said remonditud kaks väiksemat ruumi 
uute teenuste tarbeks. 

Eelmisel reedel tänasin toetajaid ja teosta-
jaid, kelle abil on ära tehtud väga suur töö. 
Veelkord suur tänu kõigile! Loodud on kaa-
saegsed tingimused ilu- ja terviseteenustele 
Pukas. Selles, et inimesed neid vajavad, ei 
pea enam keegi kahtlema.

Teenused on saanud uue hoo! Tule ja 
veendu selles ise! 

Anneli uFFert 

P  U  K  A

Laupäeva õhtul toimunud galaõhtul tänas 
haridus- ja teadusministeerium aasta pari-
maid õpetajaid, tublimaid õpilasi ja hari-
duselu sõpru. Samuti kuulutati välja aasta 
tegu Eesti hariduses.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta 
haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes 
panustavad noorte heasse käekäiku ja 
kelle töö on teistele eeskujuks.

Aasta suunajaks nimetati Saima Tell 
Keeni Põhikoolist. Saima on hooliv, siiras, 
uuendusmeelne ja koostöövalmis. Ta on 
toetanud noori eneseleidmisel ning tema 
pühendumus on aidanud noortel teha 
kaalutletuid valikuid. Märgates noore 
huvi mingi valdkonna vastu, on ta alati 
püüdnud leida võimaluse unistus teoks 
teha.

Saima on maakondliku ainesektsiooni 
eestvedaja olnud aastaid. Ta on suur abi 
karjäärikoordinaatoritele noortega tööta-
vate inimeste ühiste seminaride ja koos-
tööpäevade korraldamisel.

ot,
foto: Valga maavalitsus

Sangaste kiriku 

heakorratalgud 

4. novembril 

algusega kell 11.00.

Riisume lehti, lõikame puid 
ja korrastame kirikuümbrust.

Talgulistele soe supp!

Kõik on oodatud!

Eestimaa õpib ja tänab: aasta suunaja on Saima Tell

Valgamaa aasta õpetaja 2017 tänuüritusel õnnitles 
Saima Telli maavanem Margus Lepik. 
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PRIIT SIBUL
Risttee küla, Riigikogu 
liige, Ilmjärve kiriku 
kellamees

PEETER KANGUR
Tõutsi küla, Pühajärve 
põhikooli õpetaja

JAANUS LEPIK
Risttee küla, 
mööblitisler, mesinik

JAAN REIDOLF
Makita küla, 
talupidaja

Seisame selle eest, et:
• kodulähedased koolid jääksid ja koolitee oleks lühike, 
• külakogukonnad oleksid aktiivsed ja toimivad,
• omavalitsuses soositakse ettevõtlust ja ise hakkama saamist,
• ükski kant/küla ei ununeks, 
• Otepää vald oleks endiselt Lõuna-Eesti vedur, kus omadel hea ja külalised oodatud.

Vald igale inimesele,
kohalikele ja külalistele.

171 172 173 174

Talvepealinn Otepää otsib jõulukuuske

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku Talvepealinna kes-
kväljakut ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul. 

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 meetrit, kuusk peab 
olema tihe, mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas. 

Esimesel advendil, 3. detsembril, süttivad jõulukuusel tuled. Eel-
mise aasta jõulupuu oli pärit Otepää linnast.

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 17.11.2017 
Otepää vallavalitsuse üldtelefonil 766 4804.
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Südamlik kaastunne Tiiale 

ISA 

surma puhul. 

AMS juhatuse liikmed.

KU U LU T U S E D

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Küttekollete remont ja korstna-
pitside ladumine. 5662 8835 

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

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

OSTAN hõbedat, maale, münte-
setu ehteid jne! 56495292

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

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

Teostame elektritöid, 520 50 16

Üürile anda 1-toaline 26m² kor-
ter Otepääl, Piiri tn. Ahiküte, 
WC ja dušš korteris, võimalik nii 
mööbliga kui ilma. Tel 5036037 
info@henno.ee

  Avaldame kaastunnet Tiiale 
perega isa

ILMAR TIIDEBERG’I 

surma puhul.

ELSA kohviku pere

Südamlik kaastunne Tiiale 

ISA 

surma puhul.

AMS

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.

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Otepää AMS mesinike 
õppe- ja teabepäev

toimub 

15. oktoobril kell 10.00 

Otepää AMS majas J. Hurda 5.

Miks ja millal mesilased hukkuvad?
Lektor Anto Rohtla.

Info: Aili Konts, 5650 9770, 7655 537.

Spordihoone saun 

on avatud alates 12. oktoobrist 
järgmiselt:

iga nädala neljapäeval 15.00-20.00 (naised),
iga nädala reedel 15.00-20.00 (mehed).

EELK Otepää Maarja koguduse segakoor 

alustab uut hooaega 15.10.2017.

Kokkusaamised pühapäeviti kl 9.30-11 Otepää kirikumõi-
sa I korruse prooviruumis (küljeuksest sisse, 

esimene tuba paremat kätt).
Oodatud on kõik senised ja uued lauljad kõikidesse 

häälerühmadesse!

Lisaino tel 52 21 955 (Ingrid)

Karukäpp saab kokku 
17. ja 31. oktoobril 

kell 18 
vallamaja III korrusel 

ruumis 308.
Info tel. 515 3248.

Otepää Kultuurikeskuses

26. oktoobril 2017 kell 19
TEID KUTSUB KABAREE!

 
Varietee-etendus kahes osas

Elu on kabaree!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago”, „Cabaret” ja 
„Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pop-hitid eesti 
ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan!

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele, 
pensionäridele.

4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Komöödiateatri etendus 

„Hollywoodi filmitähed“

Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo. Lavastaja Erki Aule. Kunstnik Riina 
Vanhanen. Tõlkija Hannes Villemson.

Selle loo peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid Bette Da-
vis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma kar-
jääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb 
halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud. Mõlemad 
kiristavad hambaid, aga peidavad selle teeseldud naeratuse taha. Rafinee-
ritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei 
kavatse alla anda.

Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti primadonnad on ka mi-
dagi taolist läbi elanud? Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui 
konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata ainult nemad ise, meie 
võime ainult oletada vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõle-
ma kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis ikkagi seekord peale 
jäi, kas Helgi Sallo või Katrin Karisma?

Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.

Pilet 13/15 eurot. *Soodustus kehtib õpilastele, tudengitele, pensionäride-
le. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Neljapäeval, 12. oktoobril

kell 16.00 

Otepää Raekoja 
III korrusel 

Keskväljaku eskiisi 
tutvustus ettevõtjatele.

Kõik huvilised on oodatud!

:
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VL Ühinenud Kogukonnad
O P P ST E P Ä Ä A L U P E R A U K A A N G A S T E

Me läheme valimistele üheskoos!

Kes vana asja meelde tuletab,  
sel silm peast välja. 

Valimishoroskoop

Jäär 21. märts - 20. aprill
Võimalik, et puutud kokku isikutega, kellel 
on soov sulle kollaseid kompvekke pakkuda. 
Kommid on küll „parim enne“ tähtaja ületa-
nud, kuid süüa kõlbavad. Võta vastu ja mine 
valima. Sinu õnnenumbrid on 139, 146, 152, 
160, 163, 165, 168

Sõnn 21. aprill - 20. mai
Keskendud praktilistele asjadele. Võtad päka-
pikkudelt vastu vaid tikke ja soola. Väldi libe-
keeli ja otsi meeldivat inimest, kelle poolt oleks 
mõnus ja kerge hääletada. Sinu õnnenumbrid 
on 157, 164, 170

Kaksikud 21. mai - 21. juuni
Kandidaadid suurtel tänavaplakatitel lubavad 
paremat tööd suurema palga eest ning lastele 
helgemat tulevikku. Sina otsusta oma elu üle 
ikka ise! Valimiskabiinis jää kindlaks oma õn-
nenumbritele – 129, 135, 136, 151, 167

Vähk 22. juuni - 22. juuli
Pöörad suuremat tähelepanu sellele, mida kan-
didaadid on seni korda saatnud, mitte sellele, 
mida nad sulle räägivad või kirjutavad. Ära 
alahinda oma mõtteid ja tõekspidamisi! Mine 
valima! Sinu õnnenumber on 138

Lõvi 23. juuli - 22. august
Oled emotsionaalne ja reageerid väga tund-
likult valimiskampaania negatiivsusele. Võta 
rahulikult, keeruta kuubikut, see aitab mõelda. 
Ole enesekindel ja vali positiivsed inimesed. 
Sinu õnnenumbrid on 132, 142, 149

Neitsi 23. august - 22. september

Puutud kokku uskumatute ideede ja visioonide-
ga. Üritad läbi lugeda kõik need lehed ja lehe-
kesed, mis postkastist ja postkasti ümbrusest 
leidsid. Kui saad kingiks pastaka, kirjuta vali-
missedelile üks oma õnnenumbritest: 140, 150

Kaalud 23. september - 23. oktoober
Oled tavalisest hoolikam ja tähelepanelikum. 
Jälgid ja võrdled kandidaatide jutte ja tegusid. 
Suudad teha oma valiku ise ja jääd sellega ra-
hule. Sinu õnnenumbrid on 134, 143, 154

Skorpion 24. oktoober - 22. november
Tänu oma otsustavusele saad üle nii mõnestki 
takerduma jäänud probleemist. Tunned uut 
energiat ja soovi valida täiesti uus kurss. Kasuta 
Ruubiku kuubikut mõttetööks ja anna see ka 
lastele mängimiseks. Sinu õnnenumbrid on 
128, 131, 148, 169

Ambur 23. november - 21. detsember
Suureneb vajadus süstemaatilise tegevuse 
suhtes. Soovid enda ümber näha korda, mis 
mõne vales ametis oleva inimese tõttu on seni 
raskeks osutunud. Lähed valima ja hääletad 
korraarmastajae poolt. Need on 137, 141, 156, 
158

Kaljukits 22. detsember - 20. jaanuar
Sul on raskusi enda kokkuvõtmisel. Tunned 
ükskõiksust ning parema meelega laseksid teis-
tel enda eest otsustada. Kuubik aitab saada 
uut innustust ja sinus tärkab soov oma valik 
ise teha. Sinu õnnenumbrid on 130, 145, 153, 
159, 166

Veevalaja 21. jaanuar - 18. veebruar
Suudad oskuslikult laveerida ning kõigile, kes 

Mine pühapäeval 15. oktoobril valima hea tuju ja rõõmsa meelega!
sinu ümber keerlevad, mulje jätta, et just tema 
poolt hääletad. Kogud nobedasti kokku kõik 
pakutavad pastakad, tikud ja muud meened. 
Ära lase end lollitada ja jää kindlaks oma vali-
kule. Sinu õnnenumbrid on 133, 147, 155, 161

Kalad 19. veebruar - 20. märts
Võimalik, et sinuga otsitakse sel nädala roh-
kem, kui tavaliselt, kontakti. Muutud ligitõm-
bavaks, toredaks ja targaks inimeseks. Sulle 
kingitakse pastakaid, pakutakse kommi ja küsi-
takse sinu murede kohta. Saad uut optimismi ja 
lähedki valima. Sinu õnnenumbrid on 144, 162

Põnevat ajaloost

90 aastat tagasi pani Arula külas suvitanud Au-
gust Kitzberg kirja oma muljed tollasest vali-
miskarussellist…

Kellele ma ääle annass?

Küll jooseve ja sõidave na ringi
ja kuluteve raha, suud ja kingi.
Ja igaüits püüd puru silma aia,...
et muku esi jälle pukki saia!

Kik kiitve ennast, laitve tõisi vahvast,
ja keski see ei hooli maast ja rahvast.
Las minna krooni kurss ka nulli pääle,
kui iki annassime neile ääle!

Mis kasu on nüüd kennigi tost saanu,
et nuu om rahva vastakuti aanu?
Et üits om sots ja tõine enamlane
ja kolmas - kuri tiid mis nimeline.

Kik nema omma essitiile viitu,
kas lugegu end maa- või taivaliitu.
Ja tüü- ja rahvaerakonnalise
om üttemuudu - lüüdu inimese!

Kes rahva kasust kõneleva, trükva
ja esi muku valitsema tükva?
Nuu kik om vaja asjast iimal aia,
siss võiss ehk asjast tsugu asja saia.

   Kitzberg, 1926)

Naljanurk

Poliitik: „Rääkige mulle, mis teile muret val-
mistab?“
Valija: „Mul on ainult üks mure – raha ei ole!“
Poliitik: „Aga ma ei saa aru, miks te muretsete 
asjade pärast, mida teil ei ole?!...“

Kalamees saab valimiste ajal kuldkalakese 
õnge. See kohe: ,,Minu kolm lubadust sulle 
on…“ Kalamees lõi kalakese vastu paadiserva 
surnuks ja pani kuivama. Ise kommenteeris:  
,,Parem kuiv vobla paadis, kui värske kala mul-
likesi ajamas.“

Naerame koos terviseks!

Valimispäev 
15. oktoober

107ERMO KRUUSE
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
haldus- ja fi nantsdirektor

Kõige olulisemad on volikogus demokraatlik ja stabiilne 
töökorraldus ning valla valitsemises avatus ja asjalikkus, 
et kõik vallakodanikud saaksid võrdselt ja lugupeetult 
koheldud. Et seda tagada, selleks on vajalikud nii 
teadmised kui kogemused - vahest on tarvis 
ohjata ning tihtilugu eest vedada.

Vali Otepää vallas nr 107

18. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kuressaare Linnateatri etendus 

„Savann“

Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja 
Risto Vaidla Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Kunstnik: 
Johannes Valdma.

Üks noormees sooritas enesetapukatse. Aasta läks möö-
da, tabletid ja jutuajamised arstidega ja nüüd saab ta koju. 
Oma isa ja õe juurde, kes teda ei oota. Ei, see pole perekon-
nadraama. See on aeg, mil kõik tahab enesesse tõmbuda. 
Soov omada ohutuid intiimruume, soov jääda elu lõpuni 
lesima sooja vannivette ja lõigata läbi sidemed reaalsusega.

Kellega suhelda siis, kui enesesse tõmbumine on kas soov 
või ehk paratamatus? Üks imaginaarne sõber, luul või keegi, 
kelle oleme sajaks aastaks ära unustanud... Siis võib hakata 
kirjutama seriaali. Sellest, mis praegu ühe noormehe arvates 
toimub. Praegu, kuid ohutul distantsil, sada aastat tagasi, mil 
kõik näib kui paar tolmupilve teineteist taga ajamas – kuskil 
kaugel-kaugel – savannis. 

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet pensionäridele ja õpilastele. 
Ostes kümme piletit korraga, on grupipileti hind 10 eurot. 
Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Etenduse pikkus koos vaheajaga  2h 15´. Oodatud on 
teatrikülastajad alates vanusest 15 a.

Sügishooaja teatrietendused Otepääl

19. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kuressaare Linnateatri lasteetendus 

„Rääkivad riided“

Osades Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Taavi Lepik. Autor 
ja lavastaja Aarne Mägi. Kunstnik Annika Aedma. Muusika 
autor Laine Lehto.

Kolm lõbusat tegelast suudavad mänguhoos üksteist ül-
latades luua erinevaid olukordi kõigest ümbritsevast. Kaa-
sakiskuvad mängud on liikuvad ja need muutuvad pidevalt. 
Aga kui muutumine on nii ootamatu, et ka need kolm lahedat 
tegelast ei saa enam aru, kuidas see muutumine toimus ja 
miks see aset leidis, siis võib asi muutuda vastupidiseks, et 
ei ole enam nii lahe, sest lihtsalt ei saada enam aru, miks 
ja mis on teisiti.

Rääkivad riided on lugu riiust ja leppimisest. Kui ei suu-
deta leppida mingil põhjusel riidu mindud sõbraga, kui ei 
suudeta leppida sellega, et enam ei ole nii, nagu harjutud, 
kui ei suudeta leppida võõraga, kes on teistmoodi. Mis siis 
saab? Riid? Sõda? Ja mis juhtub, kui on riid või sõda? Seda 
ei soovi keegi. Leppimise terekäe ulatamine on vaevaline, 
aga tunne peale käepigistust suur ja ülev.

Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turis-
miinfokeskuses.Etenduse pikkus ca 45 minutit. Vanusele 
5-12  eluaastat.


