
Puka keskkoolis toimusid 
esimesed olümpiamängud 

Puka keskkool pidas oma 
esimesi olümpiamänge 11. 
mail. Eesmärk oli tuua män-
gud iga õpilaseni, võimal-
dada õpilastel tunda rõõmu 
sportlikust pingutusest. 
Oli kooli ühine spordipidu, 
püüdsime jälgida olümpia-
harta põhimõtteid.
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Laulukonkurss ”5 viimast”

Puka keskkooli olümpiamängude tuli süttib.

Homme, 26. mail kell 18.00 esilinas-
tub Otepää kultuurikeskuses doku-
mentaalfilm TIIM. 
   Film räägib Eesti meeste murdmaa-
suusatamise tiimist, kes kordab 2006. 
aasta Torino olümpiamängudel neli 
aastat varem Salt Lake Citys saavu-
tatut. 
    Kohal on kõik filmi kangelased:
Andrus Veerpalu, Jaak Mae, Mati 
Alaver ja kõik teised suusakoondise 
liikmed. 

    Filmi teleesilinastus on 31. mail kell 
22.25 ETV ekraanil. 
   Dokumentaalfilm TIIM kestab 58
minutit. Idee autorid on Peep Puks ja 
Hans Roosipuu, režissöör Peep Puks, 
operaatorid Arvo Vilu  ja Hans Roosi-
puu, helirežissöör Mart Otsa, montee-
rija Kaie-Ene Rääk, produtsent Reet 
Sokmann. Tootja on F-Seitse OÜ.

Esilinastub dokumen-
taalfilm TIIM
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   Osa võttis kogu kool. Iga klass valis 
riigi, mida ta esindas. Esimese klassi 
sportlased olid Hollandist, 2. klassi 
Pipid ja Karlssonid olid kohale tulnud 
Rootsist, 3. klass lehvitas Ungari lip-
pu, 4. klass valis üle-lahe-naabrid 
Soome.
   Päev algas paraadiga koolimaja juu-
rest. Marsisammul suunduti läbi ale-
viku kooli staadionile. Avasõnad kooli 
direktor Velvo Mõttuselt ja vallavanem 
Heikki Kadajalt. Olümpialipu heiskas 
põhikooli korvpallimeeskond, kes tuli 
Eesti meistriks rahvaliiga arvestuses. 
Olüpiatule süütasid kõikide riikide tõr-
vikukandjad ühiselt. Kohtunikevande 
andis peakohtunik Ene Aigro ja sport-
laste nimel Teele Tiidt.
   Mängudel oli  vastavalt vanusele 
kavas 8 huvitavat spordiala. Lendava 
taldriku vise, tossu viskamine ja ta-

kistusjooks tulid hästi välja algklas-
sidel. Hantlitega kaugushüppes ja 
kotisjooksus oli tore vaadata Kreeka 
esindajaid, kes valgete rüüde ja pea-
paeltega pälvisid erilise tähelepanu. 
Kiviviskamises näitasid Kalevipoja kan-
gust Austria ja Saksamaa meessport-
lased. Topispallijooksus olid väledad 
Inglismaa neiud. Mängude viimane 
spordiala oli aastajooks, mis palava 
ilma tõttu väsitas kõige enam, aga 
tekitas osalejates ja pealtvaatajates ka 
kõige suuremat elevust.
   Iga ala järel toimus autasusta-
mine. Olümpiamedalid ja -särgid 
valmisid õpetajate Harri Irve, Ene 
Aigro ja Kai Kadaja juhendamisel. 
Olümpiavõitjatele jagas direktor 
ühtekokku 40 komplekti medaleid. 
Kuldmedali võitnud sportlastele kõlas 
vastava riigi hümn. Mängude lõput-
seremoonial said Olümpiakomitee 
tänukirja kõikide riikide riigipead ehk 
klassijuhatajad ja mängude orgkomi-
teesse kuulunud õpilased.
   Olümpialipu langetamise ja olüm-
piatule kustutamise ajal sai selgeks, 
et see spordipidu jättis erakordselt 
sooja tunde ja järgmisel koolipäeval 
oli palju pärimist, kas järgmisel aastal 
jälle. Suur tänu Puka vallavalitsusele 
mängude igakülgse toetuse eest!

Korraldajate nimel huvijuht LIIDIA 
SAARMANN

Lipupäev Otepääl
4. juunil 2006 (Eesti lipp – 122)

Kell 9 lipu heiskamine Otepää 
kirikumõisas. Isamaaliste luu-
letustega esinevad Valgamaa 
noorkotkad ja kodutütred. Män-
gib Otepää puhkpilliorkester.

Kell 10 pärgade panek Vabadussõja 
ausamba jalamile. Talvekirikus on 
üheks nädalaks avatud väljapanek 
“Eesti lipp – 120”.

Kell 11 jumalateenistus kirikus.
Otepää kultuurikeskuses näidatakse 
filmi“ Eesti lipp”

Kell 12 kirikumõisa keldrisaalis kaetud 
rootsi laud, tänatakse pidupäeva kor-
raldamisele kaasaaitajaid päevakoha-
se meenega.

Publiku lemmik 12-14aastastest Katrin-Helena Kuslap ja taustalauljad Eliisa Soome ning Margit Tali.

Margit Juhkov - klaver (õp. Eve 
Tamm)
Kristel Kukk - klaver (õp. Eve Tamm)
Grete Kõiv - klaver (õp. Imbi Poola-
kene)
Rain Mõttus - klarnet (õp. Külli Tee-
aru)
Mirjam Randla - klaver (õp. Anne Are)
Kersti Tiimann - klaver (õp. Anneli 
Narusk, Imbi Poolakene)

Otepää Muusika-
kooli tänavused 
lõpetajad

muusikaarmastaja ja žüriiliikme nägemuses

Et ausalt ja avameelselt kõik ära rääkida, peaksin 
alustama aegade algusest, rääkima koopamehe 
üminast, kreekapärasest oliivihäälest, keskaegsete 
aadlinaiste korsettide mõjust häälepaeltele, aastast 
1869 ning kahest ilmasõjast. Aga ei, räägin vaid aas-
tast 2006 ning sellest, mis juhtus maikuu keskpaigas 
ühes väikeses Eesti linnas, mille nimi on Otepää.
   Päike paistis sel aastal kuidagi eriliselt kõrgelt ja 
sulatas lume märkamatult. Linnud saabusid vara-
kult ning tõid kaasa suure roheluse. Et kõik niivõrd 
ootamatult muutus, puges otepäälase hinge imelik 
tunne: suusatada enam ei saa, kuid meel on siiski 
rõõmus, tahaks justkui laulda! Reede, 12. mai ja lau-
päev, 13. mai ei olnud seekord vaid emadepäeva 
ootus - toimus laulukonkurss „5 viimast“. See oli 
juba neljas kord, mil üritus toimus Otepääl ja sel 
aastal kõik eriti suurejooneliselt. 
   Kui leidub veel mõni, kes seostab sõnapaari viis vii-
mast vaid Ivo Linna kunagise hittlooga, siis siinkohal 
väikene selgitus. Antud ürituse näol on tegemist ain-
sa laulukonkursiga Eestis, kus laulud peavad olema 
eestikeelsed ja eesti autorite kirjutatud. Esmapilgul 
võib ju mõtteisse kerkida, et postmodernistlikul ja 
ameerikapärasel arvutiajastul ei taheta enam ema-
keeles laulda, aga tegelikult...
   Tegelikult avati nimekirjad registreerimiseks juba 
märtsikuus ning esimese kahe päevaga said need 
täis. Kokku tuli Otepääle (lugege nüüd tähelepane-
likult) 112 noort lauljat, kusjuures tahtjaid oli poole 
rohkem. Elame ajal, mil kõikjal kuuleb vaid inglise 
keelt ning Eurovisioongi on kõike muud kui eestlust 
kandev. Kui nüüd pooltõsiselt-naljaga ütelda, siis 

ehk kuidas meisse kõigisse on pei-
detud Mozart

tundub, et meie üritusest on kujunemas emakeele 
viimane bastion.
   Siinkohal pean kindlasti üles lugema ja tänama 
neid firmasid ja isikuid, kes on aru saanud selle 
lauluvõistluse tähtsusest ja seda toetanud: Kohuke 
AS; Taagepera Loss; Mamear AS; Valga Kalevite 
Kodu; Aare Tamme; Otepää Seikluspark; Karupesa 
Hotell; Valgamaa Kultuurkapital; Oteks AS; Oti Pubi; 
Pühajärve Puhkekodu AS; Trako Valduse AS; Tartu 
Kaubamaja AS; ReeDe Villa; A. Le Coq AS; Jumek 
AS; Perejuuksur; Mart Salumaa; Anni Butiik; Merle 
Lillepood; Anneli Kompus ja loomulikult Otepää 
vallavalitsus.
   Sel aastal kuulusid žüriisse Veikko Täär, Mare 
Väljataga, Saari Tamm ja käesoleva artikli autor. 
   Parima otepäälase tiitli võitis Ott Kartau, kes tegi 
omamoodi ajalugu, saades esimese otepäälasena 
esikoha ka vanuselises arvestuses. Ka kõige mehi-
sema esituse tiitel jäi meie oma kooli, selle võitis 

Tõnu Troon, kes koos Merike Ennokiga täitis ka 
õhtujuhi rolli.
   Kokkuvõtlikult võiks öelda, et lauluvõistlus läks 
korda nagu alati. Eestimaised helid mõjusid positiiv-
selt nii kohalikele kui ka mõnele orienteerujale, kes 
samal ajal kooli taga metsa vahel Euroopa meistri-
võistlusi pidas: Olle Kärner suutis isegi medali välja 
võidelda. 
   Lõpetaksin siiski klišeeliku tõdemusega, et rahva 
huvi on „mage“. Olgugi, et saal oli peaaegu täis, võis 
kaasaelajate arvu saja sisse mahutada. Järgmine aasta 
on viies. See tähendab juubelit ja kannab „5 viimase“ 
jaoks erilist tähendust.
   Üks tark mees on kord öelnud: “Muusika on 
kauneim kõigist kunstidest.” Tulge järgmisel aastal 
kindlasti. Luban, et saate neilt kahelt päevalt kaasa 
suurepärase emotsiooni ning ehk leiate üles ka var-
jatud Mozarti, mis teis kõigis on peidus.

KRISTJAN ELJAND
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. juunil.

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Küljendus: Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaas-
töid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Loodi eeldus Valgamaa 
kiireks arenemiseks

Nõuni külaselts hoos

Aprillis toimus Valga maavalitsuse saalis MTÜ 
Valgamaa Partnerluskogu asutamiskoosolek. 
Peaaegu igast Valgamaa vallast oli kohal oma-
valitsuse, erasektori ja MTÜ esindaja. Uus 
kogu loodi 2001. aastast tegutsenud Valgamaa 
Partnerluskogu baasil. 

Juhatusse otsustati valida esindaja igast oma-
valitsusest. Otepää Teataja piirkonnast valiti 
juhatusse Tõnu Saarman (Sangaste abivalla-
vanem), Ermo Kruuse (Palupera vald / FIE), 
Heikki Kadaja (Puka vallavanem) ja Merike 
Tootsi (Otepää vald/ Pilkuse Külaselts).
   Üritusega loodi alus Valgamaa maapiirkonna 
arendamiseks, kuna vabatahtlikult ühinesid 
kolm osapoolt: kohalikud omavalitsused, koda-
nikeühendused ja ettevõtjad. Koostöös otsusta-
takse, mida on Valgamaal vaja arendada.  
   Sellega loodi eeldused rahaliste ressursside 
toomiseks Valga maapiirkonda. Ühtlasi moo-
dustati töörühmad küla arendamiseks, ettevõt-
luse turgutamiseks, koolituseks – koostööks.  
   MTÜ Valgamaa Partnerluskogu ja LEADER 
programmi kohta saab lisainfot koordinaator 
Aili Keldolt 534 04643, ailikeldo@hot.ee 
   LEADER on Euroopa Liidu fondidest finant-
seeritav initsiatiivprogramm, mis on suunatud 
maapiirkonna arendamiseks. Eesmärgiks on 
toetada initsiatiivi altpoolt. Programmis on 
kesksel kohal kohalikud tegevusgrupid, mis 
peavad koosnema era-, avaliku- ja mittetulun-
dussektori esindajatest. Iga kohaliku omava-

litsuse kohta peab olema vähemalt 1 era- ja 1 
MTÜ-sektori esindaja. LEADER tegevusgrupp 
töötab ise oma piirkonna jaoks välja strateegi-
lise arenguplaani ning saab selle elluviimiseks 
raha. Tegevusgrupp on pidevalt avatud uute 
liikmete vastuvõtuks ning tema liikmeskond 
on avalik. LEADERi grupi moodustamiseks 
peab piirkonnas olema 10 000 –100 000 ela-
nikku.   
   Ettevalmistav LEADER tüüpi meede käivitub 
Eestis suve hakul, mil loodud tegevusgrupid 
saavad taotleda rahastust kaheks esimeseks 
tegevusaastaks. Tegemist on pilootmeetmega, 
millega valmistutakse LEADER põhimõtete 
rakendamist Eestis 2007–2013, mil LEADER 
programm muutub EL liikmesriikidele kohus-
tuslikuks. 

Puka vallavanem Heikki Kadaja ütles: ”Muljed 
on lootustandvad. Tuleb väga arvestatav kogu. 
On heameel sellest, et juba hommikul oli raske 
vaba tooli leida. 
   Tähtis, et ülekaalus pole avalik sektor vaid 
kaasatud on ka MTÜ-d ja erasektor. Kõige 

olulisem on ikkagi inimene, sest ainult raha 
ei tee midagi.”
Sangaste abivallavanem Tõnu Saarman: 
”Vallas on mitmesuguseid ettevõtmisi ja ilma 
Euroopa Liidu toetusteta kohapeal hakkama 
ei saa. LEADER programmi käivitamine toob 
raha kohapealse elu edendamaks, võimaldab 
toetada kohalikku ettevõtlust, parandada inf-
rastruktuuri, finantseerida külaseltsinguid 
jne.”

Palupera vallavanem Terje Korss: ”Pakutud 
võimalus tuleb maksimaalselt ära kasutada 
ja võimalikult palju raha Valgamaale tuua. 
Projekt annab hulgaliselt võimalusi ja haarab 
palju erinevaid inimgruppe. 
   Mida laiemalt suudame maakonnas infot 
levitada, erinevaid inimgruppe kaasata, seda 
tugevam jõud me oleme. Materiaalne baas on 
olemas ja tulevikus veel kasvamas. Tore, et 
koos on sedavõrd palju huvilisi.   
   Eesmärk oli asi käivitada, nüüd algab tea-
vitustöö ja loodetavasti kasvab kaasarääkijate 
grupp veel suuremaks.”

EGON VALDARU

30.aprillil  toimusid Nõuni külas külaseltsi korraldusel hea-
korratalgud juba kolmandat korda. Nii said korrastatud tee-
ääred, Nõuni küla keskus ja palliplats. 
   Koristusel osales 20 inimest, nii suured kui ka väikesed. 
Hoogsalt tehti tööd üle kolme tunni ja siis mindi puhkama, et 
õhtul koguneda palliplatsile Nõidade peole. Volbriõhtut tähis-
tati kostüümides, peanõiad korraldasid seltskondlikke mänge 
ja võistlusi. Auhinnad olid magusad ja suu sai soolaseks teha 
grillitud vorstidega. Hämardudes süüdati ka volbrituli. Õhtu 
oli soe ja tuulevaikne, külarahvas oli rahul korrastatud küla-
keskuse üle ja kõht täis.
   Lõkke ääres sai järgmisi plaane paika panna. Täname kõiki 
talgulisi, Palupera vallavalitsust ja kultuurkapitali, kelle toe-
tusel sai teoks igavesti tore Nõidade pidu.

Nõuni külaseltsi esindaja RUTA REIM
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Otepää Motoklubi nädalavahetuse tsiklirahva hooaja ava-
üritus tõi Tartusse paraadiks kokku sadu tsikleid kogu Eestist  
ning Otepää lähedale Annimatsile mitmepäevase laagri.
   Otepää järgmine suurkokkutulek, rahvusvaheline Otepää 
Tour, on 16., 18. ja 19. juunil. 
     LõunaLeht

Tsiklirahvas pidas kevadpäevi

Paluperas valmis uhke seltsimaja

T E I S E D  M E I S T

Otepää lähedal Paluperas on silmatorkav hoone, mille tornis  
lehvib sinimustvalge lipp, katuseluugist tervitab naeratav 
mees. Kalev Lõhmus nimetab end ”külahulluks” ja kinnitab, 
et uhke ehitis on Palupera seltsimaja.

Valgamaalane

10. aprillil osales Otepää lihatööstus Edgar 
Tallinnas Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsioo-
ni korraldatud jaanipäevatoodete konkursil. 
Teise koha sai Otepää toode Nuustaku li-
haroog ja kolmanda koha vääriliseks arvati 
Otepää lihatööstuses valmistatud grill-liha.
   “See on meie väikse ettevõtte töötajatele 
suur tunnustus, sest meiega koos konkuree-
risid Eesti suured lihatööstused,” kommen-
teeris Otepää lihatööstuse juht Maie Niit.

AILI MIKS

Uudis Otepää 
lihatööstusest

Tänavu aprilli lõpunädalal toimus Nõuni jär-
vel midagi ennenägematut: sulav jää oli roosat 
värvi. Järve kaldal elav Marju Saar helistas 
Võrtsjärve limnoloogiakeskusse ja küsis selgi-
tust. Temalt sain topsiga külmkapis hoitud jääst 
sulanud roosat suppi, ja Nõuni raamatukogu 
juhatajalt Vaike Viksilt mitu järvest tehtud 
fotot. Mikroskoobiga vaatamisel selgus, et jää 
värvisid punaseks sinivetikad! 
   Tegelikult see nähtus nii haruldane polegi. 
Paarkümmend aastat tagasi nähti roosat jääd 
mitmel kevadel järjest Juusa järves, mis asub 
samuti Otepää kõrgustikul (vaata Eesti Loodus, 
1986, 11, Otepää kõrgustiku erinumber). Siis 
õnnestus meil jää alt veeproovi võtta juba märt-
si lõpul, kui jää polnud pealt veel värvunud, 
kuid selle alumine kiht oli roosa ja vesi jää all 
paari meetri ulatuses lihapesuvee sarnane. 
Nähtavaks muutus roosa värv sulamise käigus 
aprillis, kui punane vesi urbseks muutunud 
jääs üles imbus. 
   Punase värvuse annavad veele niitjad 
sinivetikad perekonnast Planktothrix (va-
rem Oscillatoria, nüüd sellest eraldatud). 

Mikroskoobis helgivad niidid vaid õige vähe 
punakalt. Selles perekonnas on rida välimu-
selt lähedasi liike, mida üsna raske eristada. 
Klassikaline punase õitsengu tekitaja Euroopa 
sügavates järvedes on Planktothrix rubescens 
– külma- ja varjulembene vetikas, mis koguneb 
soojal ajal järve jahedasse põhjakihti, sageli ka 
temperatuuri hüppekihti, talvel aga pinnakihti 
ja värvib vee punaseks. 
   Eestis pole seda vetikat seni määratud, küll 
aga sellele lähedast liiki P. agardhii, mis muu-
tus paljudes meie järvedes massiliseks eelmise 
sajandi teise poole keskpaiku koos suurfarmide 
leviku ja nende korrast ära jäätmemajandusega. 
Kas ta ka vee punast värvi põhjustab, selle koh-
ta on kirjanduses andmed siiani vastuolulised. 
Nõuni järves on seda vetikat leitud vähesel 
määral ka 1982. ja 1989. aasta suvel, siis 4 
meetri sügavusel, kus temperatuur oli 11° C. 
   Oma suhteliselt suure sügavusega (suurim 
ligi 15 m) on Nõuni järv tugevasti kihistunud, 
seega on vesi järve keskmises ja alumises kihis 
palju külmem kui üleval. Kihistunud järvedes 
esineb hüppekiht – temperatuur langeb järsult, 

meetrises kihis mitu kraadi. Seal muutub ka 
vee tihedus ja sageli koguneb vees vabalt hõl-
juv elustik just hüppekihi pinnale. 
   Niisiis, selle vetika ilmumine järve ei tä-
henda head, ja massiline esinemine näitab, 
et asi on päris paha. Nõuni pinnakiht on 
siiani olnud mõõdukalt eutroofne, kuid tu-
geva kihistuse tõttu on põhjakihid hapnikuta 
suurel osal aastast, samuti on seal pinnakihist 
tunduvalt kõrgem peamiste taimetoiteainete 
– lämmastiku ja fosfori hulk, mis näitab isegi 
hüpertroofsust. 
   Miks see vetikas just tänavu kevadel end 
jää sulamise ajal eksponeerida otsustas, on 
teadmata. Kas vetikaid on rohkem kui varem 
ja järve seisund on läinud halvemaks? Kuhu 
kaovad vetikad, kui jää on sulanud? Seda saab 
öelda vaid peale mitmest sügavusest võetud 
veeproovide analüüsi. 

Võrtsjärve limnoloogiakeskuse vanemteadur, 
järveuurija

REET LAUGASTE

Mis Nõuni järves toimub?
18. aprillil kutsus Otepää Turismiinfokeskuse infokon-
sultant Mare Raid kohalikku ajakirjanikku kohtuma välis-
eestlase Inno Salasooga Austraaliast. Põhjuseks keemi-
adoktori kraadiga kauge külalise ülipõnev isiksus, kelle 
tegevusse mahub perekonnaajaloo raamatuks vormista-
mine, helilooming, koorilaul, looduskaitsealane tegevus 
ja reisimine. 
   Erandlik on lugu kahest reisihullust eestlannast (üks 
neist Mare Raid), kes 8. märtsil 2006 Sydney Ooperiteat-
ris “Võluflöödi” etenduse vaheajal perekond Salasooga
tuttavaks said. Juba järgmisel päeval said eestlannad 
asuda kängurutemaad põhjalikumalt avastama. Härra 
Salasooga autoroolis ja 300 kilomeetri kaugusel Syd-
neyst - Austraalia Sinimägede platool ja eukalüptisalude 
keskel aeti juttu paljudel teemadel. 
   Ka sellest, et Salasood on oma praegusel kodumaal 
võõrustanud Eesti riigipäid ja kõige tuntumaid tegelasi 
juba Eesti uue ärkamisaja algusest. Samast ajast alates 
on härra Salasoo oma sünnimaad Eestit külastanud juba 
paarkümmend korda. 
   Nüüd, järjekordsel sünnimaa külastusel võttis ta kaasa 
eestlannade soovitud ja puhtaima, austraalia päritoluga 
ravimi – eukalüptiõlipudelikese. 
   Edasi viis Inno Salasoo tee Tallinna, kus Eesti loodus-
kaitsjate pere ootas tema ettekannet Austraalia loodust 
ohustavaist märkidest.

(OT)
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§1. Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste maks-
mise tingimused ja korra Palupera vallas elava-
tele isikutele, kui nende aadressiandmeteks on 
rahvastikuregistrisse kantud alalise elukohana 
Palupera vald.

1.1. Palupera valla eelarvest:
1.1.1. lapse sünnitoetus;
1.1.2. matusetoetus;
1.1.3. toetus lastega peredele koolimineku puhul; 
1.1.4. gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu 
toetus; 
1.1.5. toetus küttepuude ostmiseks; 
1.1.6. toetus (ranitsatoetus) esimesse klassi astu-
jale;
1.1.7. lisatoetused.
1.2. riigieelarvest Palupera valla eelarvele toime-
tulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahendite 
ülejäägist:
1.2.1. gümnaasiumi, õpilaskodu  ja lasteaia toidu 
toetus;
1.2.2. toetus küttepuude ostmiseks;
1.2.3. lisatoetused.

§2. Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk
2.1. Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on raha-
lise toetuse abil soodustada isiku või perekonna 
toimetulekut.

§3. Lapse sünnitoetus
3.1. Sünnitoetust makstakse lapsevanemale lap-
se sünni registreerimisel Palupera vallas. Toetust 
makstakse lapsevanemale juhul, kui ta on elanud 
Palupera vallas vähemalt kolm kuud. Lapse sündi-
misel toetuse määr 1500 krooni, lapse 1 aastaseks 
saamisel toetuse määr 1000 krooni.

§4. Matusetoetus
4.1. Ühekordset matusetoetust makstakse rahvasti-
kuregistrisse Palupera valla elanikuna kantud ning 
Palupera vallas alaliselt elanud isiku surma korral 
matuse korraldajale surmatunnistuse esitamisel. 
Matusetoetuse määr 1500 krooni.

SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE 
JA MAKSMISE KORD PALUPERA 
VALLAS (määrus nr . 1-1/06/1)

§5. Toetus lastega peredele koolimineku puhul
5.1.Toetust makstakse lapsevanemale, kelle lapsed 
alustavad 1.septembril õpinguid põhikoolis või 
gümnaasiumis päevases õppevormis. Ühe lapse 
kohta toetuse määr 100 krooni.

§6. Gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu 
toetus
6.1. Gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toe-
tust makstakse kooli, KOV, lasteaia või toitlustaja 
pangaarvele viimase arve esitamise järgselt vas-
tavalt tegelikele kuludele. Toetuse määrad: güm-
naasiumi toidupäeva eest 3 krooni, õpilaskodus 1 
toidukorra maksumus päevas, lasteaia toidupäeva 
eest 3 krooni.
6.2.Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, hooldaja, 
eestkostja või vajadusel pedagoog , sotsiaaltöötaja, 
lasteaed, õpilaskodu 5.septembriks vastava avaldu-
se või ettepaneku vallavalitsusele.
§7. Toetus küttepuude ostmiseks
7.1.Toetust küttepuude ostmiseks 4- ja enama alla 
18 a. lastega peredele. Vanadus- ja töövõimetus-
pensionäridele, kelle pension on alla riiklikult 
kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra. 
Toetust võimaldatakse 1 kord aastas põhjendatud 
avalduse või ettepaneku laekumisel. Toetuse määr 
500 krooni.

§8. Lisatoetused
8.1.Erakorraline toetus
8.1.1.Erakorraline toetus määratakse isikule, kelle 
raske majanduslik olukord on tekkinud õnnetusega 
(loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud ootamatute 
kulutuste tagajärjel. Erakorralist toetust makstak-
se ühekordselt vallavalitsuse korralduse alusel. 
Toetuse määr kuni 10 000 krooni.

§9.Ühekordne toetus
9.1.Majanduslikult raskesse olukorda sattunud 
perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks võib 
määrata ühekordseid toetusi.
9.2.Ühekordset toetust võib taotleda:
9.2.1.meditsiiniliste abivahendite ost ja rent, orto-
peedilised proteesid, kuuldeaparaat või rehabilitat-
siooniga seonduvad teenused, voodipäevatasu jms. 
Toetust võimaldatakse üks kord aastas. Toetuse 
määr 50 % kulutustest, kuid mitte üle 1000 kr.
9.2.2 .kuni 18 a.lastele prillide eest tasumiseks üks 
kord aastas. Toetuse määr 50 % kulutustest kuid 
mitte üle 500 krooni.

9.2.3.retseptiravimite eest tasumiseks (eelisjär-
jekorras kroonilisi haigusi põdevad töötud ning 
vanadus-ja töövõimetuspensionärid, kes ei tööta) 
kuni kaks korda aastas. Toetuse määr 50 % kulu-
tustest, kuid mitte üle 500 krooni.
9.2.4.üldhariduskoolide õpilastele õppevahendi-
te eest tasumiseks üks kord õppeaasta jooksul. 
Toetuse määr kuni 200 krooni. 
(9.2.1.-9.2.4. taotlemiseks esitab taotleja lisaks 
avaldusele kuludokumendi(d)).
9.2.5.lastelaagri soodustuusikute osaline kompen-
seerimine üks kord aastas. Toetuse määr kuni 500 
krooni lapse kohta.
9.2.6.transporditoetus põhikoolis ja gümnaasiumis 
päevases õppevormis õppivatele õpilastele sõi-
dupiletite aruande alusel. Taotleja esitab aruande 
hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks.
9.2.7.toetus kooli lõpetamise puhul (põhikool, 
gümnaasium, kutseõppeasutus ja kõrgkool päeva-
ne õppevorm) lõputunnistuse, diplomi ( või selle 
kinnitatud koopia) ja avalduse esitamise alusel. 
Toetuse määrad: põhikool 300 krooni, gümnaa-
sium 400 krooni, kutseõppeasutus 400 krooni, 
kõrgkool 500 krooni.
9.2.8.jõulupakitoetus vanuritele alates 70a. ja las-
tele kuni 18aastani (kui laps õpib). Toetuse näärad: 
vanuritele summas kuni 50 krooni pakk, lastele 
summas kuni 80 krooni pakk.
9.2.9.ühekordne toetus majanduslikesse raskus-
tesse sattunud peredele kuni kaks korda aastas. 
Toetuse määr 200 krooni. 
9.2.10.jõulutoetus 4 ja enama alla 18a. õppivate 
lastega peredele üks kord aastas. Toetuse määr 100 
krooni lapse kohta.
9.2.11.ravikindlustusega hõlmamata isikute toetus 
üks kord aastas. Toetuse määr kuni 500 krooni.
9.2.12.toetus kutseõppeasutuses ja kõrgkoolis täis-
koormusega õppevormis õppivatele õpilastele kaks 
korda õppeaastas koolitõendi esitamise alusel (ka 
töötamise korral). Toetuse määr 500 krooni.
9.2.13. toetus lapsinvaliidide peredele(le) kaks 
korda aastas. Toetuse määr 200 krooni.
9.2.14.toetus (ranitsatoetus) esimesse klassi astu-
jale. Toetuse määr 200 krooni.
9.2.15.toetus vanuritele alates 90a. üks kord aastas. 
Toetuse määr 200 krooni.

§10.Sotsiaaltoetuse määramise alused
10.1.Sotsiaaltoetuste (va Palupera valla eelarvest 
makstava sünnitoetuse, matusetoetuse, esimese 

klassi astuja toetuse) määramise aluseks on pere-
konna kõikide liikmete sissetulekud. Sissetulekute 
hulka ei arvata sotsiaalhooldekande seaduses, 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses ja 
käesolevas korras sätestatud sotsiaaltoetusi ning 
ühekordseid riiklike toetusi (lapse sünnitoetus, 
koolitoetus, elluastumistoetus, matusetoetus).

§11.Sotsiaaltoetuse taotlemine
11.1.Kirjalik avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks 
esitatakse koos avaldust põhjendavate dokumen-
tidega vallavalitsusele.
11.2.Avalduses märgitakse taotleja nimi, elukoht, 
toetuse taotlemise põhjus. Kui taotletakse tehtud 
kulutuste kompenseerimist, lisatakse avaldusele 
kuludokumendid.
11.3.Puudulike andmete ja dokumentide korral 
teatab taotlust menetlev ametnik taotlejale, mil-
lised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt 
esitada ning asja menetlemise tähtaega arvestatak-
se täiendavalt esitatud andmete või dokumentide 
saamise päevast.

§12.Sotsiaaltoetuse määramine
12.1.Sotsiaaltoetuse määrab vallavalitsus korraldu-
se alusel hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul 
arvates avalduse saamise päevale järgmisest pä-
evast.
12.2.Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda, 
juhul kui:
- taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult 
valeandmeid,
- taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva 
ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vaja-
likke andmeid või dokumente,
- taotleja sissetulekud on rahuldavaks toimetule-
kuks piisavad,
- taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud 
mittesihipäraselt,
- toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahen-
did.
12.8.Sotsiaaltoetuse määramata jätmisest teatab 
vallavalitsus kirjalikult taotlejale koos vastava 
põhjendusega.

§13.Sotsiaaltoetuse maksmine
13.1.Sotsiaaltoetus makstakse taotleja poolt avaldu-
ses märgitud arveldusarvele. Toetussummat võib 
tasuda ka teenust osutavale asutusele vallavalit-
suse vastava otsuse alusel.
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Meeldetuletus neile, kes 
edasi õppima ei pääse-
nud või seda ei soovigi

Noorel, kes ei pääsenud edasi õppima, tasub pöörduda Tööturuameti 
Valgamaa osakonda (endise nimega Tööhõiveametisse) aadres-
sil Vabaduse 26 (endine polikliiniku maja), telefon 767 9780. 
Tööhõiveamet on avatud E, K ja N kell 9.00-16.00; T 9.00-18.00 
ja R 9.00-13.00.   
   Tööturuametist saate nõuandeid erialade kohta, infot vabade 
töökohtade kohta, võimaluse korral minna tasuta kursustele ametit 
õppima ning taotleda rahalist toetust umbes 400 krooni kuus. 
Toetuse või õppestipendiumi maksmise ajal on teil ka kehtiv ter-
visekindlustus. 
   Neil, kes soovivad minna tööle välismaale, tasub asja enne 
arutada Euroopa Liidus töötamise kohta nõu andva spetsialisti Jane 
Männistega (Tartu linn, Riia mnt 35) telefonil 742 7158 või tutvuda 
koduleheküljega www.eures.ee. Selle spetsialisti ja kodulehekülje 
kaudu toimub ka välismaa töökohtade pakkumine Eestis. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor 

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab doku-
mente vastu 19. juunist 21. augustini kell 
9-15. Sisseastumisel arvutatakse põhiainete 
keskmine hinne, vajadusel tuleb sooritada 
täiendav test, mille läbinud seatakse omaette 
pingeritta. Kõigi soovijatega toimub vestlus 
22. augustil algusega kell 10. Kui siis veel on 
mõnel erialal vabu kohti, toimub järelvastu-
võtt. Telefon 766 8575 (Valgas Lembitu 2) 
või 766 6081 (Helmes Kooli 1).

Võrumaal võtab põhikooli lõpetanud noori 
vastu Vana-Antsla Kutsekeskkool, dokumen-
te võetakse vastu 1. juulist 15. augustini. 
Sisseastumisel arvestatakse lõputunnistu-
se hindeid ja toimub vestlus. Telefon 785 
3388. Talumajanduse ja põllumajanduse 
erialal õppijatele makstakse stipendiumi 
300-1000 krooni kuus, stipendiumi suurus 
sõltub õppeedukusest. 
   Endiste Väimela ja Võru kutskoolide liitmi-
sel tekkinud Võrumaa Kutsehariduskeskus 
võtab vastu ainult neid noori, kes on 
lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi. 
Dokumente saab esitada 3. juulist 15. au-
gustini kell 9-15 üldosakonnas. Pingerea 
koostamisel arvestatakse keskharidust tõen-
dava dokumendi kuue põhiaine (emakeel, 
matemaatika, võõrkeel, füüsika, keemia, 
ajalugu) hindeid, testi ja vestluse tulemu-
si. Sisseastujate vastuvõtutest ning vestlus 
toimub 16. augustil algusega kell 11 peahoo-
nes. Telefon 782 8649. 

Tartu Kutsehariduskeskus (ühendab kõiki 
endisi Tartu kutsekoole, va meditsiinikool ja 
kunstikool) võtab dokumente vastu 26. juu-
nist 4. augustini tööpäeviti kell 9-15 aadres-

Mõnede lähimate kutsekoolide vastu-
võtt 2006. aastal 
(eelkõige põhikooli lõpetajatele mõeldes)

sil Kopli 1 (linnaliinibuss nr. 4, Alasi peatus, 
üle Võru tänava ja otse edasi). Väga laiale 
erialade valikule võetakse vastu nii põhikoo-
li kui gümnaasiumi lõpetajaid, võimalik on 
ka kaugõpe keskkooli lõpetanutele. Katsed ja 
vestlused toimuvad 7.-11. augustil; kaugõp-
pesse soovijatele 26. juuni-25. august. 
   Õppima asumist peab kinnitama kirjaliku 
avaldusega. Järelkonkurss vabadele kohtade-
le toimub 7.-28. augustini, vestlused soovija-
tega on 29. augustil. Telefon 736 1863 ja 736 
1866. Õpilaskodud asuvad aadressil Põllu 
11 (koht 550 krooni kuus) ja Kopli 1 (koht 
600 krooni kuus). Avaldusi õpilaskodusse 
võetakse vastu 2.-13. augustini kell 10-16 
aadressil Kopli 1, kabinetis 101. 

Räpina Aianduskool Põlvamaal võtab do-
kumente vastu 26. juunist 18. augustini E-N 
8.30-16.30 ja R 8.30-15.00. Vestlus toimub 
21. augustil algusega kell 12. Vastuvõtt 
toimub pärast põhikooli lõputunnistuse 
alusel, pärast gümnaasiumi testi ja vestluse 
alusel. Keskkooli lõpetanud saavad õppida 
ka kaugõppes. Telefon 796 1397. 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis (Vana-
Võidus) võetakse dokumente vastu 19. juu-
nist 18. augustini. Telefon 435 1020. Koht 
õpilaskodus maksab 100-500 krooni kuus. 
    Viljandi maakonnas asub ka Õisu 
Toiduainetööstuse Kool, mis sellest sü-
gisest liidetakse Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskooliga, kuid jätkab tööd. 
Dokumente võetakse vastu 15. juunist kuni 
30. augustini, telefon 436 5167. Kool maksab 
stipendiumi liha- ja piimatodete tehnoloogia 
õpilastele. 
    Igal aastal lisandub kutsekoolide eriala-
de loeteludesse erinevaid ameteid (näiteks 
ühe projekti raames saab Valgas õppida 
arvutitehnikuks), seega tasuks huvilistel 

kindlasti kooli koduleheküljega tutvuda. 
Dokumentidest niipalju, et reeglina soovi-
vad koolid, et sisseastuja täidaks kohapeal 
avalduse vastaval blanketil (mõnikord on 
võimalik avalduse blanketti ka kooli kodu-
lehelt välja printida), esitaks lõputunnistu-
sed, passi/sünnitunnistuse, arstitõendi (selle 
kohta, et tervis pole valitud erialal õppimisel 
ja töötamisel takistuseks) ja kuni 4 dokumen-
difotot.
   Osa koolidest soovivad alla 18aastaste 
noorte käest lapsevanema kirjalikku nõus-
olekut. Millised on konkreetse kooli nõud-
mised, tuleks kindlasti enne kohalesõitmist 
üle küsida, sest dokumente tagantjärele saata 
reeglina ei saa. Koolist väljajääjate dokumen-
did tagastatakse üldjuhul augusti lõpuks. 
   Kuna enamus koole soovib saada originaal-
dokumente (kui sobib koopia, siis tehakse 
see reeglina kohapeal), siis oleks tõenäoliselt 
kasulik, kui laseksite tunnistustest teha vä-
hemalt ühe kinnitatud koopia, mis on origi-
naaliga võrdne. Osa põhikoole/gümnaasiume 
kinnitab koopiaid ise, kuid seda saab teha 
ka Sangaste vallavalitsuses vallasekretäri 
juures. Vallamajas kinnitatud koopia hind 
on kokku 11 krooni lehekülje eest. 
   Oma edasiõppimisvõimaluste suuren-
damiseks soovitan esitada dokumendid 
kas mitmele erialale ühes koolis või ühele 
erialale, aga erinevates koolides. Seejuures 
soovitan kõigil esitada dokumendid kooli 
võimalikult varakult peale vastuvõtu algust, 
sest mõnedes koolides toimib põhimõte “kes 
ees, see sees”. 
   Kui augusti lõpus või septembri alguses 
selgub, et soovitud kooli või erialale ei pää-
senud, ei tasu veel käega lüüa. Paljud kut-
sekoolid kuulutavad välja järelkonkursse 
mõnedele erialadele. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

AVALIKU PAKKUMISEGA KONKURSS

Palupera vallavalitsus kuulutab välja avaliku pakkumisega 
konkursi

Kalmemäe bussiootepaviljoni ehitaja ja paigaldaja leidmi-
seks (sarnane Ristimäe paviljoniga). 

Täpsem info vallavanem Terje Korssilt (517 4740). Pakku-
mised esitada kirjalikult hiljemalt 2. juunil Palupera valla-
majja.

http://www.eures..ee/


Kevadpidu Pühajärvel

Projektis osalevad mõisad on kuuel päeval üheaegselt 
külastamiseks avatud. Tutvuge projekti koduleheküljega: 
www.unustatudmoisad.ee.

27. mai, 10. juuni; 29. juuni; 8. ja 9. juuli; 29.juuli. 
Mõisate eesti- ja saksakeelse nimega tahvlid, millel on 
lisatahvel külastuspäevadega, on paigaldatud mõisatele 
lähedal asuvate liiklustihedate maanteede äärde.

Mõisates korraldatakse külastajate vastuvõtt ja re-
gistreerimine kella 10.00 kuni 18.40. Iga mängus 
osaleda sooviv külastaja saab esimesest külastatavast 
mõisast külastajaraamatu, millesse kogutakse mõisatest 
templeid. Kümne mõisa templiga raamatu omanik võib 
osaleda loosimisel, kus loositakse kutseid kokkuvõtvale 
üritusele, mille ühe osana on teatrietendus. Loosimisel 
saab üksikkülastaja ühe kutse. Peredele eraldi loosimine 
(kolm kutset). 
   Külastajaraamatus on ka lisaküsimusi. Tuleb tunda 
ära mõisaid ja mõisatega seotud inimesi. Küsimustele 
õigesti vastanute vahel loositakse raamatuid.
Igal täistunnil algab giidiga ekskursioon, mis kestab 30-
40 minutit. Tutvustatakse mõisa peahoonet, kõrvalhoo-
neid, parki ja tänaseid tegevusi. 
   Registreerimislaual on saadaval mõisa tutvustav ja-
otusmaterjal. Välja on pandud mõisa ja kooli ajalugu 
tutvustavad esitlused. Mõisates on avatud kohvikud. 
Osalemistasud on mõisates ühtsed:
Pered   40.-
Täiskasvanud  20.-
Õpilased, pensionärid 15.-
   Grupid, kes ei soovi osaleda külastusmängus, registree-
ritakse, kuid neile ei anta külastajaraamatuid, puudub 
ka võimalus osaleda loosimisel. Hind 10 krooni inimese 
kohta.

Aakres

Loodame, et Aakre mõisakooli külastuspäevade tõmbe-
numbriks kujuneb alates 10. juunist taaskord vana ja 
uue käsitöö näitus, mille vanimad väljapanekud on üle-
eelmisest sajandist. Külastuspäevadel aitab tuju hoida 
kohalik lõõtsamees Aare Rand. Eelmisel aastal külastas 
meid kuuel suvepäeval ligi 400 registreeritud külalist.

Külastusmängu Unustatud mõisad 2006 Aakre mõisa-
kooli ajakava:

Paluperas

Igal täistunnil saab koos giidiga teha jalutuskäigu mõisas. 
Igal külastuspäeval on meil seekord oma päevateema. 
Esimene päev on veidi pingelisem e. alguse päev: kool 
veel käib, ettevalmistusaega napib ja personalgi koolis 
väga hõivatud, aga kõik, mis plaanis, toimub. Teisel 
päeval oleme sportlikud, korraldame mitmesuguseid 
võistlus- ja jooksumänge. Kolmandal päeval ootame oma 
mälestusi kooliaegadest jagama veterane (õpetajaid-koo-
litöötajaid, õpilasi).
   Neljandal päeval viib õpetaja Tiiu meid ja külalisi 
tutvuma kooli pargiga: mõistatame, otsime, leiame, tun-
neme ära, loeme ja laulame puudele ja puudest. Viiendal 
päeval tahame natuke rohkem teada saada sellest, kuidas 
mõisa ajal pühapäeva peeti, mida tehti, kus käidi. Jälle 
ootame kohalikke inimesi, kel mälestusi sellest, neid 
meiega jagama. 
   Viimane külastuspäev on üldhariva iseloomuga. 
Meile tuleb külla Valga muuseumi teadur-pedagoog 
Rain Soosaar, kes räägib mõisatest üldse, eriti Valgamaa 
mõisatest. Tulge kuulama, teada saama!
   29. juulil (so viimane mõisapäev) esinevad meil puh-
kpilliorkestrid Pühajärvelt, Rõngust ja Uhtnast. Kui on 
laulda tahtjaid lõpetame päeva kohaliku “Laulge kaasa” 
programmiga koos laheda kapelliga. 
   Võimalik, et mõneski asjas tuleb muutusi, aga looda-
me, et külastajad on heatahtlikud ja mõistvad. Igatahes 
ja ilmtingimata ootame teid kõiki külla!

Külastusmängu ajakava Palupera põhikoolis.
  27. mai “Iga algus on raske…”
 NÄITUSED: Õpilastööd, naiste näputööd, kooli aja  

lootuba, meenutades kolhoosiaega. Käsitöötuba “Teeme 
ise meene” (maalimine, joonistamine, voolimine, meis-
terdamine).

 Kell 15.00 kontsert: tantsib tantsuklubi “Mathilde” ja 
esinevad õpilased.

  10. juuni “Terves kehas terve vaim”
 NÄITUSED, mis eespool loetletud, jäävad vaatamiseks 

mõisapäevade lõpuni.:
 Käsitöötuba “Teeme ise meene” (maalimine, joonista-

mine, voolimine, meisterdamine)
 Kell 15.00 kontsert: esinevad tantsutrupp “Helles” ja 

kapell “Lahe”
  29. juuni “Kool läbi aegade”
 Näitused, käsitöötuba “Teeme ise meene” (maalimine, 

joonistamine, voolimine, meisterdamine).
 Kell 15.00 kontsert: tantsib tantsuklubi “Mathilde”, 

nais-, mees- ja segaansambel.
  8. juuli “Loodusele lähemale”
 Näitused, käsitöötuba “Teeme ise meene” (maalimine, 

joonistamine, voolimine, meisterdamine).
 Kell 15.00 kontsert: esinevad Otepää muusikakooli 

õpilased ja tantsutrupp “Helles” ja kapell “Lahe”.
  9. juuli “Pühapäev mõisas”
 Näitused, käsitöötuba “Teeme ise meene” (maalimine, 

joonistamine, voolimine, meisterdamine).
 Kell 15.00 kontsert: esinevad tantsuklubi “Mathilde”, 

kapell “Lahe” ja nais-, mees- ja segaansambel.
  29. juuli “Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”
 Näitused, käsitöötuba “Teeme ise meene” (maalimine, 

joonistamine, voolimine, meisterdamine).
 Kell 13.00 Valga Muuseumi teadur-pedagoog Rain 

Soosaare ettekanne „Mõisatest – eriti Valgamaal”.
 Kell 15.00 kontsert: esinevad Pühajärve-Rõngu ja Uhtna 

puhkpilliorkestrid.
 Kell 17.00 kohalik “Laulge kaasa” kapelliga “Lahe”.

Korraldava kooli nimel MAIRE LEMBERG

Külastusmäng Unustatud 
mõisad 2006
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25. mai 20064

27. mai, laupäev

• õpilastööde näitus
•  loodusfotode näitus
• kaltsuvaipade näitus-müük
• 12.00-15.00 käsitöötuba 
• 13.30 kontsert

10. juuni, laupäev
29. juuni neljapäev
8.-9. juuli,
laupäev-pühapäev
29. juuli, laupäev

• õpilastööde näitus
• käsitöönäitus-müük
• loodusfotode näitus
• 12.00-15.00 käsitöötuba
• 13.30 kontsert

Ootame teid külla!
Aakre mõisakooli juhataja ILME HÕBEMÄGI

Reedel, 12. mail toimus Pühajärvel tra-
ditsiooniline kevadpidu, mis pakkus 
elamusi esinejatele, õpilastele, lasteva-
nematele ja õpetajatele. Pidu koosnes 
kahest osast, algas tantsupeoga kooli 
võimlas ning jätkus tublide lauljate ette-
astega aulas.
   Kõigepealt näitasid oma oskusi väike-
sed (2. ja 3. klassi) rahvatantsijad. Pisut 
teistsuguse programmiga tuli välja nei-
dude rühm, kelle repertuaari moodustas 
vägev kaasaegsete tantsude popurrii. 
Suure üllatuse valmistasid ootamatult 
väljailmunud õhtujuhid, kes kandsid eri-
laadseid kostüüme. Alguses oli isegi ras-
ke aru saada, et konn on õpetaja Krista, 
pähklikuningas õpetaja Aili, luik õpetaja 
Pille ja Poku õpetaja Eve. Nemadki lii-
tusid tantsijatega ning kontserdi esime-
ne osa lõppes suure ühisetteastega.
   Kontsert jätkus aulas, kus esitati luule-
tusi, laule ja isegi kantritantsu esimese 
klassi lastelt. Eriti meeldejääva luuletu-
sega võitis kuulajate südamed 1. klassi 
õpilane Joonas, kellest võib saada (hin-
gega loetud luuletust silmas pidades) 
tõeline vedurijuht. Toredaid etteasteid 
tuli aga kõikidelt teisteltki esinejatelt 
– mudilaskoorilt, poisteansamblilt, nei-
dude ansamblilt ja pillimängijatelt. Eriti 
ilmekaks tegi kooride esinemise kõikvõi-
malike plaatpillide ja rütmipillide kaasa-
mine.
   “Lahe!” kommenteerisid üritust õpi-
lased ise. Küllap olid samad emotsi-
oonid nii õpetajatel kui lastevanematelgi.

18. mail sõitis kolmandik kooliperest (52 
õpilast) Tallinna, et panna alus uuele 
traditsioonile. Tegemist oli esmakordselt 
toimuva heategevusliku teatejooksuga, 
mille eesmärgiks oli aidata Haapsalu 
Neuroogilises Rehabilitatsioonikeskuses 
viibivaid liikumispuudega lapsi. Ürituse 
patrooniks oli Norra suursaadik. Õpila-
sed võtsid kodust kaasa kõikvõimalikke 
raamatuid ja mänguasju, et nendega hai-
geid lapsi rõõmustada, kooli poolt kingiti 
kolm raamitud laste joonistust.
   Tallinnasse tulid kaasa ka parimad alg-
klasside õpilased, kellele see oli pree-
miareisiks, sest enne võistlust külastas 
terve bussitäis õpilasi ETV maja Gonsiori 
tänaval.
   Kõigepealt läksid majja ekskursioonile 
tublimad õpilased ja meediaklubi liik-
med. Neile tutvustati üht stuudiot, kus 
parajasti valmistuti “Pealtnägija” saate-
juhtide teksti ülesvõtmiseks. Edasi kü-
lastasime veel ETV ajalugu tutvustavat 
tuba. Erilisi elamusi pakkus kuulsatest 
telelavastustest tuntuks saanud nukkude 
kollektsioon. Oma käega sai katsuda 
“Mõmmi aabitsa” tegelasi, Buratinot, 
Pintselsabasid, Hunt Kriimsilma jne. 
   Sellega polnud aga üllatused lõp-
penud. Kui teine rühm samale ekskursi-
oonile tund aega hiljem, kohtus esimene 
rühm veel Reet Linnaga, kes rääkis tele-
visioonitööst. Kuna kohtumine toimus 
fuajees, siis võis aeg-ajalt näha mõnd 
“telekuulsust” mööda tuhisemas. Eriti 
vahva oli aga see, et tere tuli ütlema onu 
Johannes Õnne tänavalt ehk Kaljo Kiisk.
   Lastele jättis sügava mulje nii ETV 
maja kui ka jooksul osalemine. Kuigi ei 
võidetud ühtki auhinnalist kohta, tegi 
headmeelt just see, et tegemist oli hea-
tegevusliku projektiga. Paljud lapsed 
ütlesid, et järgmine aasta tuleb kindlasti 
võistlema minna. 

MARILI VIMAN, LIIS KANGUR, 
õpetaja MAARJA PEDAJA

Pühajärve kooliõpila-
sed käisid Tallinnas

13. mail tähistasime Sangaste vallas 
aasta kõige kaunimat püha - emadepä-
eva. Sangaste Seltsimajja kogunes üle 
40 täiskasvanu, lisaks palju ärevil lapsi: 
ees ootas ju tähtis esinemine.
   Esimesena astus lavale Angela Kää-
rik, kes luges luuletuse emmest. Avasõ-
nad ütles valla kultuurispetsialist Merle 
Tombak. Vallavalitsuse poolt õnnitles 
emadepäeva puhul kõiki emasid Tõnu 
Saarman ning soovis neile jõudu ja jak-
su jätkata sama tublilt. 
   Järgnes Sangaste lasteaia päris pisi-
keste ja natuke suuremate laste kont-
sert. Imearmas oli vaadata neid väikesi 
esinejaid, kes vahel natuke kartma lõid, 
kuid siis vaatajate seas istuva ema pil-
gust jälle toetust leidsid ning kõlava 
häälega oma luuletuse ja laulu lõpuni 
ette kandsid. Tublid olite! 
   Lasteaialaste võrratu kontserdi lõpe-
tas isevalmistatud kingituse ja lillekim-
bu viimine oma emale. Kõik lapsed said 
tänutäheks rõõmuküllase kallistuse.
Kontsert jätkus kokkuvõtete tegemise-
ga aasta ema konkursist, ehk Sangaste 
moodi - etema emme valimisest. Kon-
kursile laekus kokku 327 sedelit 66 kan-
didaadi nimega. 
   Kõigepealt jagati tänukirjad kümnele 
emale, kelle nime esines etema emme 
kandidaatide seas kõige enam. Tänukir-
jad said Kaja Paidu, Riina Kirsimäe, Airi 
Linde, Heidi Raudsepp, Marika Roosild, 
Anu Jõearu, Airi Korbun ja Maie Kirt. 
Kahele emale, Kairi Grossile ja Klaire 
Kuusile, kelle nimi seisis rohkem kui 30 
sedelil, kingiti koos tänukirjaga Püha-
järve puhkekeskuse välja pandud pere-
pääsmed ujulasse.
   8. mail koos istunud komisjonil oli 
esitatud kandidaatide seast ühe välja 
valimine päris raske, kuna iga ema on 
ju omamoodi eriline. Siiski kerkis esile 
ühe ema nimi, kelle kohta võib öelda 
ema suure algustähega ning otsus lan-
getati üksmeelselt. Sangaste valla Etem 
Emme 2006 on 7lapselise pere ema An-
zeelika Juhkov. Ema raske amet täidab 
suurema osa tema ajast, kuna tal on 
kodus kasvamas rohkem lapsi, kui kesk-
mises eesti peres ning peagi on oodata 
pere juurdekasvu.  
   Komisjoni liikmed tõid esile olulise: 
kuigi peres on palju lapsi ning pere 
võimalused on piiratud, on lapsed alati 
hoolitsetud ja korralikud. 
Värskele tiitliomanikule kingiti vastava 
graveeringuga metalltaldrik ning 500 
kroonine Silva-Agro kinkekaart. Õnnitle-
me Anzeelika Juhkovit ja soovime talle 
palju õnnelikke hetki koos tema toreda 
perega! 
   Valla emadepäev jätkus Angela Kääri-
ku „Kleidikese“ laulu ja Keeni põhikooli 
kantritantsijate hoogsate keerutustega. 
Piduliku osa lõppedes ootas külalisi 
kohvilaud. Huvilistel oli võimalus tut-
vuda Sangaste seltsimajas tegutsevate 
portselanimaalijate kaunite töödega. 
Väikesed meistrid said Sangaste Käsi-
töötare juhataja Heili Freimanise abiga 
helmeid paela otsa ajada ja nii valmis 
emmele või vanaemale veel üks tore 
kingitus! Kinkimise rõõm pani laste 
silmad sel päeval vist küll rohkem sära-
ma, kui teinekord kingi saamise puhul.
Lõpetuseks ütlen veel kord suur ai-
täh kordaläinud ürituse eest Sangaste 
lasteaia perele, Katrin Kõivale ja tema 
kantritantsijatele, Ly Käärikule koos tüt-
re Angelaga, Heili Freimanisele, Sirje 
Koriskevitšile, Tõnu Saarmanile ja kõi-
gile külalistele. Eriline tänu Merle Tom-
bakule.

MTÜ Kodukant Sangaste juhatuse esi-
naine KATI VELNER

Sangaste Etem Emme 
on Anzeelika Juhkov

http://www.unustatudmoisad.ee/


Pensionäride kevadpidu

Ei julge öelda, et AEG on liigestest lahti. On juba öeldud ja hoopis teisest 
ajast. Ent õõvastav on nüüd lugeda ja kuulda, et inimesi s õ e l u t a k s e. 
Presidendikandidaatide kandidaate nimelt. Seda juba aprillist ala-
tes. Mai keskel on üks päevaleht nimetanud meie suures poliitikas 
toimuvat “presidendiralliks”. Kiirust juurde! Valimised pole enam 
mägede taga.
   Ehk selleks ajaks leiavad otsa ka “sõelumised” ja “rallitamised” 
kohalikes omavalitsustes.
  Õnneks on meie ajaloost leida püsivamaid väärtusi. Ühte neist 
oleme nimetanud koguni Eesti tähtsaimaks sümboliks. See on 
meie sinimustvalge lipp. Selle, rahvusvärvides lipu õnnistamist 
Otepää kirikumõisas (4. juuni 1884) on Otepääl märgitud suure 
pidulikkusega. 
   Ajalooallikaist ja fotode põhjal võib oletada, et kõige rahvaroh-
kemad olid need sündmused lipu 50. ja 120. aastapäeval (1934 
ja 2004), mil Otepääl olid kõrged riigi- ja kirikutegelased kodu- ja 
välismaalt, suur hulk kõrgkooliteklites noori, igas vanuses külalisi ja 
kohalikku rahvast. Nüüd teame, et 4. juuni seisab kalendris olulise 
lisatekstiga: Eesti lipu päev.

Vastutus tähendab tegu

Kui Otepääl on kogu Eesti tähtsaima sümboli häll, peaksime ehk 
edasi mõtlema ja järeldama, et ka Otepää saab sel moel sümbo-

li tähenduse. “Oleks meeldiv näha, kui 4. juunil lehviksid meie 
väikelinna majadel sinimustvalged lipud,“ arutles Otepää Maarja 
koguduse õpetaja Jüri Stepanov mai alguses ja eelseisva pärast mu-
retsedes. Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja Kalev Uustalu 
oli pealinnas oma ametikohustusest johtuvalt sellele päevale kaasa 
mõtlemas, ja nii sai eelseisva lipupäeva tähistamine Otepääl täpsema 
sisu ning toetuse (vt. päeva kava 1. leheküljel).
   Otepääd külastav turist saab siinsetelt giididelt kuulda muudki 
olulist kirikust, oreli ja altarimaali taastamisest, tahvlitest kiriku 

välisseinal, Jakob Hurda bareljeefist ja monumendist, Vihti koguduse 
kingitud kirikukellast, vana mõisatalli varemeile rajatud talvekiri-
kust ja paljust veel, millest kaks aastakümmet tagasi polnud kõige 
roosilisemates unenägudeski võimalik ette näha.
   Kohaliku kirikuelu ja kristliku kultuuriloo taastamise ja elustamise 
nimel on eestvedaja ja vastutaja rolli kandnud Jüri Stepanov. Esimest 
üle-eestilist vaimulikku laulupäeva 15. juunil 1989 Otepääl meenu-
tab Stepanov kohaliku ajakirjanikuga kohtumisel sageli kui kõige 
muserdavamaid aegu juurdunud mõttemallide murdmisel. 
   Esimesest, 1000 osavõtjaga oikumeenilisest laste laulupäevast 
kirikus ja Pühajärve laululaval 1996. aasta suvel on tal peakorralda-
jana juba helgemad mälestused. Mõlemad eelmainitud laulupäevad, 
lisaks paljud kuulsate organistide, kooride ja solistide kontserdid 
Otepää kirikus on saanud praeguseks kohaliku kultuuri tavapäraseks 
osaks. 
   Olid ajad, mil üksnes kirikuuksest sisenemine tähendas kahtlase 
elemendi sildi saamist, noomitust töökohalt või hoiatust koolist. Ka 
siis veel, kui Jüri Stepanov Tallinnas 14. mail 1986 konsistooriumi 
otsusega õpetajaks kinnitati ja Otepääle suunati. 
   “1. juunil möödub sellest 20 aastat,” ütleb ta oma tööd kokku võttes. 
“Õpetajana,” lisab veel, ega soovi, et teda ka ehitaja või taastaja tiitliga 
pärjataks. Riigivapi V klassi ordeni on ta oma töö tunnustusena välja 
teeninud. Ise ta hindab aga kodanikupäeva aumärki 2003. aastast 
teenete eest kodanikukasvatuse arendamisel. “Neid on riiklikest 
autasudest hoopis vähem välja antud,” leiab ta põhjenduse.
   Iseendast, oma perest ja lastest  pole õpetaja Stepanov eriti palju-
dele ega pikalt soostunud rääkima. Nüüd lubab. Oma neljalapselisest 
perest on ta varsti-varsti iseseisvasse ellu saatmas kahte vanimat: 
Taavo sai tänavu Tartu kutsekoolist kokapaberid, Taanieli loodab ta 
tuleval aastal Eesti Maaülikooli tehnikaosakonnast näha bakalaureu-
sediplomiga. Kõik kolm: Jüri, Taavo ja Taaniel pärinevad Hellenurme 
lastekodust. 
   Jüri ja Piret Stepanovil on jätkunud jõudu ja südameheadust kahest 
lastekodukasvandikust kodanikud kasvatada ja kahele nooremale, 
Maaritile ning Saamuelile samaväärset eluteele kaasa anda.

Meie jäljed 
jäävad  (8.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

25. 05    G.W.Õie muuseumis eksliibriseklubi kokkutulek, 
   kogunemine 19.00 kultuurikeskuse juures
26. 05  kell 18.00 Kultuurikeskuses dokfilmi TIIM esilinastus

  4. 06 kell 9.00 Kirikumõisas Eesti lipu 122. aastapäeva   
 pidustused, 
 kell 10.00 pärgade asetamine vabadussamba juures,   
 kell 11.00 Kultuurikeskuses film Eesti lipu 120.    
 aastapäeva üritustest.

10. 06 kell 13.00 Otepää keskväljakul Baltimaade retrosõit.   
 Konstantin Pätsi limusiini visiit Eestisse. 

KULTUURIKALENDER
Otepää MAI

5. augustil 1990, Otepää kirikuhoone 100. sünnipäeval sai 
Otepää kogudus sõpruskogudusest Vihtist annetustena kogu-
tud raha eest uue kirikukella. 
   Vasakult õpetaja Jüri Stepanov, abilised Karl Ruus ja Aksel 
Orav ning väikemees Taaniel nuputamas, kuidas see 
300kilone mürakas vintsiga ohutult kirikutorni tõsta.

Projekt “Sild üle vae-
vavete. Bridge over trouble water II”

Ilusal kevadpäeval, 7. mail toimus Sangaste 
seltsimajas valla pensionäride kevadpidu. 
Peo alustuseks esitas Valve Sprenk toreda 
sõbrakirja meie-ealiste elust-olust ja luuletuse 
„Kuidas ma vanemas eas tunnen end lõbusalt 
ja hästi.” Tantsurühm Rõõmurullid tervitas 
kolme tantsuga ja Ilmar Tiideberg mängis 
paar meeleolukat kandlelugu.
   Külla olid kutsutud meie sõbrad Alalt, 
pensionäride ühendus „Hõbetäht“. Huvitav 
põimik lauludest, tantsudest ja sõnalistest 
etteastetest meeldis kõigile väga. Ja kui 
juhendaja Ene Vilipuu kutsus kõiki koos 
laulma, kõlas „Ala hümn“ seltsimaja saalis 
suurepäraselt. Lisapala esitas Karl Käsper, 
kes saatis end ise klaveril. Ilmar Tiidebergi 

25. mail  kell 18.00  Taevaminemispüha
28.  mail  kell 11.00  Jumalateenistus
  4.  juunil kell 11.00  Jumalateenistus
11. juunil kell 11.00  Kolmainupüha
18. juunil kell 11.00  Jumalateenistus. Ristimispüha
24.  juunil kell 11.00  Sangaste surnuaiapüha
                 kell 13.00  Jaanipäeva jumalateenistus
25. juunil kell 11.00  Laatre I surnuaiapüha
                 kell 13.00  Laatre II surnuaiapüha
 2. juulil  kell 11.00  Priipalu surnuaiapüha
 2. juulil  kell 11.00 Sangaste kirikus X kirikupäevade 
   kontsertjumalateenistus
 9. juulil  kell 11.00  Kuldleeripüha
16. juulil kell 11.00  Ilmjärve surnuaiapüha
16. juulil kell 13.00  Jumalateenistus 
23. juulil  kell 11.00  Suvine leeripüha
30. juulil  kell 11.00 Puka surnuaiapüha
30. juulil  kell 13.00  Jumalateenistus 

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus

esitatud pala „Tule, aga tule“ kutsus rahva 
taas ühiselt laulma.
   Koos Ala tantsijatega tegime lõpetuseks 
ühise tantsu ja siis suundusime rikkalikult 
kaetud kohvilaua juurde. Tänu kõigile! Peagi 
oli aeg külalistel lahkuda. Suur tänu Liivi 
Arrole toredate etteastete ja külaskäigu eest!
   Kui jaanipäeva pidu peetud, ootab ees 
suvine ekskursioon Setumaale, mis toimub 
20. juulil. Huvilistel palun peale jaanipäeva 
registreerida end telefonidel 767 1335 (Ilme 
Lepik) või 767 1367 (Lea Korbun). Täpsemat 
infot saab samadel telefonidel ja järgmises 
Otepää Teatajas.
   Ilusat kevadet ja kohtumiseni 22. juunil 
jaanitulel!

LEA KORBUN
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Sõprus Lääne-Norras asuva Bømlo kogu-
duse ja EELK Sangaste koguduse vahel 
on kestnud juba 11aastat. Paaril viima-
sel aastal on sõpruskogudus toetanud 
Sangaste koguduse diakooniaprojekti, 
mis võimaldas meil jagada suppi ja kor-
raldada kristlikke vestlusringe. Sel hooajal 
jagati suppi vanuritele, töötutele ja lastele 
(54inimest) Sangastes, Lossikülas ning 
Laatres. Kord nädalas võis iga abivajaja 
end kosutada “Silva” pubis valmistatud 
maitsva einega. 
   Kord kuus aga toimusid Laatres, Tagulas, 
Keenis ja Sangastes vestlusringid, kus arut-
lesime kristliku usu põhiküsimuste üle. 
Alates jaanuarist alustasime koguduse se-
minariga “Reis usumaale”.Vaatamata kiire-
le elutempole on seminarist osavõtjad taas 
ja taas kogunenud, et leida Jumala sõnast 
hingekosutust, tunda ligimese toetust ja 
vahetada omavahel mõtteid. Väga sobivaks 
ja meeldivaks on kujunenud mõttevahetus 
5-12 liikmelistes rühmades, kus kõik soo-
vijad oma mõtteid avaldada saavad. 
   Projekt kestis 2005. a. oktoobrist 2006. a. 
maini ja läks maksma 32 300 krooni. Palju 
tänu Bømlo kogudusele projekti rahasta-
mise eest ja “Silva” pubile maitsva supi 
ning lahke teenindamise eest!

RIINA PILL, projekti juht
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Sangaste “Rõõmurullid”
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Kuna käesoleva aasta alguses möödus 250 
aastat Wolfgang Amadeus Mozarti sünnist 
ning seda sündmust on suurejooneliselt 
tähistatud kogu muusikamaailmas, ei 
saanud ka Otepää muusikakool geniaalse 
helilooja meenutamisest mööda minna.  
   18. mail Otepää raekoja saalis toimunud 
kevadkontserdiks õppisid kõikide erialade 
õpilased selgeks mõned Mozarti teosed, et 
neid üheskoos esitada ja kuulata. Kontserdi 
ilmestamiseks oli viiuliõpetaja Eveli Pruuli 
valinud mõned Mozarti kirjad, mis aitasid 
kõlanud teoseid paremini mõista ning he-
lilooja elulooga seostada. 

TUULI VAHER

Meenutades Mozarti
Mai algul toimus Valkas rahvusvaheline noorte muusikute festival 
”Väikesed tähed”, millest võtsid osa pillimängijad Lätist, Leedust, Ve-
nemaalt ja Eestist. Kontserdid toimusid ka Valgas, Tõrvas ja Otepääl. 
   6. mail esinesid Otepää raekoja saalis rahvusvahelistel konkurssidel 
arvukalt esimesi ja teisi kohti saavutanud trompetimängija Gatis 
Gorkuša ja noor andekas pianist Marks Ļebedevs, kes on samuti nop-
pinud rohkesti auhinnalisi kohti paljudelt võistuesinemistelt. 
   Otepää kontserdil kuulusid mõlema esineja repertuaari väga head 
tehnilist pillimänguoskust nõudvad teosed, mille nad justkui mäng-
leva kergusega ja ise musitseerimisest rõõmu tundes publikuni tõid. 
Paraku oli noorte tähtede kontserdist osa saajaid üpriski vähe.
   Kui kontserdi lõppedes küsisin 13aastaselt Marksilt, kas ta pühen-
dab pilliharjutamisele väga palju aega, oli vastus konkreetne: “Otsus-
tasin 3 aastat tagasi, et hakkan klaverit harjutama neli tundi päevas.” 
Seda lubadust on ta ka pidanud, aga samas tunnistas siiralt, et vabal 
ajal meeldib talle üle kõige mängida arvutimänge!
   Muusikakool tänab kontserdi toetamise eest AS-i Parmet.

TUULI VAHER

Läti noored tähed Otepääl



Hea tegevus…

14. mai oli minu jaoks šampusejoomise päev. No mitte just hommi-
kust õhtuni, aga keskpäeva paiku küll.
Mul paluti osa võtta ühest heategevusnäitusest, millel müüdud piltide 
tulust 20 % läheb Marbella haigla (Hospital Costa del Sol) kiiritusravi 
aparatuuri muretsemiseks. Selle näituse avamisele ma siis sammud 
seadsingi.
  Olen selle teemaga, vähi ja kiiritusraviga, lähikontaktis olnud pere-
konna tasandil ja nii oli lihtne otsustada, et panen valja minult palu-
tud 5 maali. 
  Pühapäeval avastasin, et kohale oli tulnud 14 kunstnikku ja 1 galerii.
Üldine pilt oli väga traditsiooniline. Minu maalid olid ainsad, mida 
sai abstraktseks nimetada. Kohalik kunstnikkond on väga kiindunud 
traditsioonilistesse meetoditesse ja suurem hulk kunstiostjatest sa-
muti. Seega oli mulle suureks üllatuseks, et ka minu maalidele leidus 
ostjaid.
 Millest aga tegelikult kõnelda tahtsin, on heategevus. Näitusel 
osalenud kunstnikud ei saa mingit maksuvabastust. Ka CV seisuko-
halt pole selline pisike näitus just kõige glamuursem. Ometi on heate-
gevus seletamatult atraktiivne. Võib-olla tuleb see sellest, et inimesed 
on hingelt head? Sa, kallis lugeja, oled kriitilise meelega eestlane ja 
ilmselt ei suuda uskuda, et selline tegevus ja mõtteviis on võimali-
kud. 
  Siinmail siiski! Vestlesin üsna mitme kunstnikuga ja kõik nad väitsid, 
et heategevusega seotud üritus tõmbab neid ligi. See pani mu mõt-
tes küsima, kui olulisel kohal on heategevus Eesti ühiskonnas?
  Natuke kõhe on mul seda küsimust endas veeretada, sest ma ei tea  
ju eriti midagi Eesti elust üldse ega ka heategevusest. Tean “Jõuluva-
ka” saadet, kus kogutakse päris palju raha, sellega midagi inimestele 
ka vastu andes. Väga mõnus idee minu meelest.
  Olen ka ise saanud juba aastaid tagasi personaalset toetust ja see 
oli hingematvalt üllatav. Tookordne toetus ilmselt muutis mu elu-
käiku päris tunduvalt. 
  On ju Eestis palju neid, kel oleks vaja kas või pisikest lüket, et mus-
tast august välja saada. Lootus on, et suured organisatsioonid suu-
davad oma kogutud raha suunata just sinna, kuhu vaja, aga ega see 
lootus nüüd 100 % kindel ka pole. 
  Mida ma isiklikult tundsin, kui mu maalide eest raha välja pandi ja 
sellega kukkus natuke ka vähifondi? Loomulikult oli hea meel raha 
üle. Ometi tundub, et sain midagi enamat. Kummaline, kuidas andmi-
ne võib tekitada sellise mõnusa, maailma sobitumise tunde!
  Nii ma siin istun ja arutlen, et kuidas seda tunnet iga päev kogeda? 
Mis on heategevus? Kellele on selline tegevus suunatud?
  Ühel pühapäevasel hommikul istusin Londonis tühjas metroopeatu-
ses, et sõita Briti Muuseumi. Olin juba ette elevil ja rõõmus, et saan 
jälle näha kõiki neid ilmaimesid. Minu kõrval võttis istet üks vana 
mees. Ma ei pannud tema juures alguses midagi imelikku tähele, aga 
kui rong tuli ja me kahekesi hakkasime vagunisse ronima, avastasin, 
et ta ei suuda ust üles leida. Mees oli pime!
  Instinktiivselt rabasin tal käsivarrest ja juhatasin lähima istmeni. Rõ-
hutan siin - instiktiivselt. Teiste aitamine on alati meie ESIMENE VA-
LIK. Teisena asub tegevusse mõistus: mida ma selle eest saan?
Mida ma saan, kui aitan võõrast inimest tänaval? Mida ma saan kui 
naeratan kellelegi? 
  Saan seda, et minust saab MAAILMA OSA, inimühiskonna osa. 
Võib-olla on tugevaid persoone, kellele sellised tunded pole olulised, 
aga mina nende hulka ei kuulu. Sobitumine maailma on järjest oluli-
sem. Head teha oleks nagu kompensatsioon selle eest, et mulle on 
antud nii võrratult ilus elu elada. 
  Oma mõtiskluse ivana tahaksin meelde tuletada, et heategevus pole 
üksnes rahas mõõdetav.
   Räägi lapsega rahulikult, tee kassile pai, lase inimene üle tee ja ära 
alati looda midagi samas ekvivalendis vastu saada. Kui ei oota, saad 
mitmekordselt!

   MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

M E I L T  J A  M U J A L T

Kirjad Hispaania Päikeserannikult

Pildike heategevusnäituse avamiselt.
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Elukestev õppija igal ajal ja 
igas olukorras
3 KÜSIMUST IVO PILLILE
Millal ja miks jõudsite endas selgusele, 
et kirikuõpetaja amet on Teie jaoks kõige 
õigem?

Kes näeb kala jälge vees või sisaliku rada 
kivi peal? Kui õiged ained kokku sattu-
vad õiges vahekorras, mis siis tekib? 
Plahvatus? Reaktsioon? Midagi muud? 
Oleneb ainetest ja nende vahekorrast. Ja 
keegi peab nad kokku juhtima. Värvid 
tuubis või paletil segamata kujul ei ütle 
meile midagi. Vaja on Meistrit, et valmiks 
kunstitöö.
   Mingil ajal lihtsalt saabus veendumus, 
et aeg on millekski uueks. Mis ja kuidas 
see peaks täpselt olema, ei kujutanud tol 
hetkel isegi veel ette. See, kes minus vaja-
liku kokku seadis, teadis ja teab paremini, 
kui mina tookord ja nüüdki veel.
   Ei mingit plahvatust ega valguseelamust, 
nagu sellest tihti räägitakse. Lihtsalt vaik-
ne arusaamine, et tuleb tõusta ja minna. 
Nõnda, kui Aabraham kunagi lahkus 
Kaldeamaalt, et teha Jumala kutset möö-
da. Nii, nagu Peetrus, kes oma kalavõrgud 
maha jättis ja järgis Jeesuse kutset.
   Need kaksteistkümmend, keda Jeesus 
oma lähimateks jüngriteks kutsus, polnud 
kaugeltki midagi erilist. Ei päritolu, kutsu-
muse või maneeride poolest. Kalamehed 
Peetrus ja Andreas, tolliametnik Matteus, 
vastupanuvõitleja (roomlaste silmis ban-
diit) Siimeon Seloot... Miks Jeesus just ne-
mad välja valis, ei suuda inimlik loogika 
põhjendada. 

Kas Teie laialdased teadmised, suur lu-
gemus ja kultuuri(ajaloo)huvi pärinevad 
kodust, kooli(de)st või on ärgitanud kõike 
seda Sangaste rikas kultuurilugu?

Nii esimest, teist kui kolmandat ja enamgi 
veel. Olen püüdnud olla „elukestev õp-
pija“ igal ajal ja igas olukorras. Milleks 
mõnigi asi on hea ja õpetlik olnud, selgub 
tihti alles hiljem. Kodus peeti raamatutest 
ja haridusest lugu, koolide ja koolmeistri-
tega on mul vedanud. Sangaste rikkaliku 
kultuuriloo ees olen siiani tänulik õppija 
ja ühtlasi laisk võlglane. Arvestatavat ko-
dukihelkonna ajalugu polegi ju veel ilmu-
nud. Kas saab olema kord piisavalt aega 
ja jõudu ning pealehakkamist, et see töö 
ette võtta? Koguda killud siit ja sealt ning 
nad kokku siduda ja kaante vahele panna. 
Sooviksin, et see nii olla võiks.
   Hea soovitus Pariisi igatsejatele on ju 
ka ... et enne käi Nuustakul ära. Laias 
maailmas on nii mõnelgi pool käidud, 

aga Eiffeli torn, Montparnasse ja Champs-
Elysee on siiani nägemata. Võiks ju seda 
võtta kui märguannet, et Nuustaku on veel 
põhjalikult järgi uurimata.

Millisena näete Eestit, (Sangastet) ning 
praegust noorsugu arengus ja mis püsib 
südames peamise valuteemana?

Mu Eestimaa, oh looda,
Küll ajad muutuvad!
Meil tulevased tunnid
Veel toovad kinnitust.
Käi kindlalt! 
Nõua õigust!
Aeg annab arutust. 

Koidulauliku sõnad kutsuvad kannatli-
kud olema. Usun, et nii Sangaste kui ka 
kogu Eestimaa paremad ajad on Jumala 
abiga alles ees. Kümmekond aastat tagasi 
peeti mind unistajaks, kui ütlesin, et ei 
lähe kaua aega mööda, kui elukeskkond 
muutub omaette väärtuseks. Kas see aeg 
aga pole tasapisi juba tulnud?  
   Noorsooga puutun koolides ajalooõpe-
taja ametis tihedalt kokku ja julgen kätt 
südamele pannes öelda – noored ja lapsed 
ei ole halvad ega hukas, vaid samasugu-
sed, nagu olime meie või meie vanemad. 
Tagapõhi on ainult teistsugune ja maailm 
muutunud. Asjad ja ajad kulgevad kiire-
mini ja valikuid tuleb teha rohkem ja ru-

temini. Kuivõrd me ise tänapäeval järgime 
laste kasvatamisel ja noorte juhendamisel 
neid kaht kuldaväärt Piibli salmi?

Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, 
vaid kasvatage neid juhatamise ja manit-
semisega Issanda tahte järgi!Efesose 6:4
Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei 
muutuks araks!Kolossa 3:21

Kui suure rahaorjamise ja karjääritegemise 
nimel need head nõuanded unustame, siis 
pole imestada, et ka noorte suhtes läheb 
täide vanasõna – nagu küla kutsale, nõnda 
kutsa külale...
   Aga valuteemadena püsivad südames ru-
malus, ignorantsus, orjameelsus,ostetavus 
ja müüdavus. Harid(t)use ja teadmiste vä-
hene väärtustamine. See, millest president 
oma murekõnedes rääkinud ja mida Eesti 
käekäigu pärast südant valutajad ikka ja 
jälle rõhutanud.
   Nagu ka Karl August Hermann oma 
„Priiuselaulus“ meelde tuletab:
Küll see orjapõli,
Mis kord vaevas teid,
Väga hirmus oli,
Siiski ütlen nüüd:
Rumaluse paelad
Hirmsamad on veel,
Päästke oma kaelad
Lahti neist ja meel.
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”Torino OM” näituse pidulik 
avamine Otepääl

Neljapäeval, 11. mail avati Otepää Suusamuuseumis näitus “Tori-
no OM”. Pidulikule avamisele olid tulnud olümpiasuusatajad Jaak 
Mae ja Andrus Veerpalu, kohal viibisid kahekordse olümpiavõitja 
Kristina vanemad Rutt ja Anatoli Šmigun. Näituse oli koostanud 
Otepää Suusamuuseumi juhataja Jana Mae. 
   Lillede ja hea sõnaga tänasid teda Otepää vallavanema kohuse-
täitja Aare Matt, Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase, laste-
aed “Pähklike” juhataja Pille Villems ja Eesti Eriolümpia direktor 
Laive Poska.  Ühtlasi avaldati tunnustust meie olümpiasuusataja-
tele ja meenutati, kui suure saavutusega on hakkama saadud. 
   Pille Villems kinkis lasteaia poolt muuseumile raamatu, kuhu 
lapsed olid kleepinud ajaleheväljalõiked Torinos saavutatu kir-
jeldustega. Raamatu lõppu olid lisatud laste arvamused olümpia-
mängudest. Teiste seas on Jaak Mae laste öeldud laused.
   “Torino OM” näitusel näeb külastaja lisaks fotodele mitmesu-
gust olümpiamängudega seotud atribuutikat. Kõigil on võimalik 

imetleda kolme kuldmedalit ja kuju, mille Kristina Šmigun 
pälvis Sportstarilt Torinos saavutatud tulemuste eest. Sa-
mas on eksponeeritud Andrus Veerpalu võistlusvorm ja 
kulla toonud suusad. Näitust rikastavad veel Eesti koon-
dise pidulik olümpiavorm, olümpiamaskotid ja meened. 
Pilku püüavad Eesti mäesuusatajate Deyvid Oprja Ja Tiiu 
Nurmbergi mäesuusakostüümid ja varustus.
   Avamine möödus südamlikus õhkkonnas, tundub, et 
Otepää armastab oma suusasangareid.

EGON VALDARU

Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) tunnustuse 
sai muuseum 2003. a. Otepää Suusamuuseumis on 
kajastatud Eesti suusaspordi ja Otepää kui talispor-
dikeskuse ajalugu ning Eesti talispordi saavutused. 
Suuremat tähelepanu ja põhjalikumat tutvustamist on 
pälvinud meie sportlaste edu ning Eesti suusaspordi 
areng.
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Soovin osta maamaja või maad 
Otepäält kuni 20 km. Tel. 514 6643

Ostame või üürime Otepää linnas, 
soovitav Aedlinnas korteri, majaosa. 
5805 3757

Müüa puitehitusmaterjali, 
5805 3751

Ostan või üürin korteri Otepääl. Tel 
5805 3751

Müüa Otepääl 3.toal. mug korter, 
H.490.000, tel 5805 3751

Soovin osta 1-; 2- või 3-toalise korteri 
Otepääl või selle ümbruses, seisukord 
pole oluline ja kuulutus ei aegu. Tel. 
520 5882

Müüa lõhutud küttepuid 

Hind 340 kr/m3 .

Transporditasu kokkuleppel.

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Firma NIKPO teeb katlamaju, kesk-
küttesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Ostan talu või vanema maamaja 
Otepää lähedal, sobivusel tasu kohe.
Tel. 5645 8425 ja 435 8570

Otsime otsustusvõimelisi ja ak-
tiivseid müügiinimesi Lõuna-Eesti 
piirkonnast. Tasu umbes 4000.-nä-
dalas. Väljaõpe tasuta. Nõutav auto. 
Registreeri vestlusele 557 5510.

Ostan või üürin korteri või majaosa 
Käärikul Tel. 5819 2760

Ostan pensionipõlveks hoonestatud 
või hoonestamata talu-kinnistu. Info 
527 8560

Müüa

kruusa, 
liiva ja mulda 
koos kohaletoomisega. 

 
Tel 513 4647

Nurmede keskel oli su kodu
linnulaulust helises nurm.

Vaikselt lahkusid memmeke hea, 
muredest, valudest enam ei tea. 

Südamlik kaastunne sulle Ly 
perega ema

ARMILDE ESE
surma puhul.

Töökaaslased vineerist ja 
laborandid.

Südamlik kaastunne Lyle 

ema 
kaotuse puhul. 

Marta, Mae, Sale, Osvald

Avaldame kaastunnet Teannale 
perega

ENDLA LEISI

surma puhul.
Perekonnad Mitt ja Järv.

25. mai 2006 7

Rebase talu Arulas pakub: 

Haljastusprojektid 

Haljastusteenus 

Istikud (puud, põõsad) 

Tel. 766 7424, 
      528 6605   

Ahti Tiirmaa

Pere soovib 
üürida suurema 
korteri või maja 
Otepääl perioodiks 
august 2006 - mai 
2007.

Tel. 502 9693

Sügav kaastunne Lyle ja Meelisele 
armsa ema ja vanaema 

ARMILDE ESE
 

surma puhul.
Perekonnad Jurask, Terve ja Tiiu.

Sa lahkusid lillede  õitsemise aegu
me vaikses leinas nüüd ja praegu.

Ei iial enam ava koduust Su käsi
Sind kalliks pidamast me ei väsi.

ENN OTT
2. X 1934 - 3. VI 2002

Mälestame 4. surma-aastapäeval.
Lesk ja tütar perega

Enics Eesti AS on 2004. aastal asutatud tööstu-
selektroonika ettevōte, mis kuulub rahvusvahelisse 
Enics Gruppi. Enics Grupp on üks juhtivaid ja kiirelt 
arenevaid tööstus- ja meditsiinielektroonika toot-
jaid. 
Meie tehas asub Elvas ja siin töötab hetkel 410 inimest.
Seoses hoogsa laienemisega saavad tööd

ELEKTROONIKA TOOTMISSEADMETE TEHNIK 

Töö kirjeldus: Tootmisseadmete (SMD, lainejootmise-
masin jm.) töökorrasoleku tagamine, sh. igapäevased 
hooldus- ja remonttööd, varuosade lao jälgimine ja telli-
muste esitamine, tootmisoperaatorite tehniline nõustami-
ne. Töö on tiimides ja vahetustes.

Nõudmised kandidaadile
▪ vähemalt põhiharidus
▪ valmisolek vahetustes töötamiseks
▪ hea tehniline taip ja/või kogemus sarnasel ametikohal
▪ hea eesti keele oskus
▪ kiire õppimisvõime
▪ kohusetundlikkus, ausus
▪ kasuks tulevad teadmised elektroonikast

Ettevõte pakub
▪ konkurentsivõimelist palka ja boonust vastavalt tule  
 mustele
▪ puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi
▪ meeldivaid ja koostöövalmis kolleege

ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJAD

Töö kirjeldus: Elektroonikaseadmete valmistamine vas-
tavalt etteantud joonistele, juhenditele. Võimalik valida 
mitme töölõigu vahel – komponentide eelkäsitlemine, 
komponentide masinladumine, käsiladumine, visuaalne 
kvaliteedikontroll, parandamine, toodete testimine, too-
dete häälestamine, tootemoodulite kokkupanek jms. Töö 
on sobilik naistele, kui ka meestele.

Nõudmised kandidaadile
▪ vähemalt põhiharidus
▪ valmisolek vahetustes töötamiseks
▪ hea eesti keele oskus
▪ võime teha peentööd 
▪ kasuks tulevad sarnase töö kogemus ja teadmised     
 elektroonikast

Omalt poolt pakume
▪ väljaõpet koha peal nii teooria kui praktika vormis
▪ konkurentsivõimelist palka ja boonust vastavalt tule  
 mustele
▪ puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi
▪ meeldivaid ja koostöövalmis kolleege

NB! Kui Otepäält saab meile tööle vähemalt 5 inimest, siis 
ettevõte kaalub ka võimalust organiseerida ettevõtte ku-
lul trantsporti.

CV-sid ootame kuni 17. juuni k.a.
e-mailile eve.juust@enics.com vōi aadressil Valga mnt.7a, 
61504 Elva.
Märksõnaks palume panna “tehnik” või “koostaja”. 
Ettevõttekohta on võimalik saada infot kodulehelt  
  www.enics.com

Lõhun laupäeviti ja 
pühapäeviti küttepuid 
kaasaegse hüdraulilise 

küttepuu lõhkumis-
masinaga. 

Samas ostan metsamaa 
omanikult kasvavat kütte-

puu metsa. 
Pakkumised on 

oodatud 
 tel. 5813 7284.

Aknaid ja uksi valmistav puiduettevõte 
Otepää lähistel otsib oma meeskonda 

HAKKAJAID TÖÖMEHI.
Väljaõpe kohapeal.

Info tel. 5367 0394

Põlva-Otepää-Rõngu-Tõrva-Pärnu.
 

20kohaline väikebuss sõidab seda liini esialgu 
reedel, laupäeval ja pühapäeval. 
Sõiduplaan: 

8.40 Põlva 16.20
8.43 Tännasilma 16.15
8.46 Kähri küla 16.12
8.53 Põlgaste 16.05
8.59 Erastvere 15.59
9.02 Kanepi 15.57
9.08 Karste 15.49
9.19 Pilkuse 15.38
9.20 Juusa 15.37
9.25 Otepää 15.35
9.37 Palupera teerist 15.20
9.40 Palupera 15.17
9.45 Rõngu 15.13
9.49 Koruste 15.09
9.53 Pühaste 15.05
9.57 Pikasilla 15.01
10.10 Tõrva 14.50
10.13 Helme 14.44
10.16 Linnaküla 14.41
10.24 Ala 14.33
10.40 Karksi-Nuia 14.20
10.55 Abja-Paluoja 14.05
11.03 Mõisaküla tee 13.57
11.12 Tihemetsa 13.47
11.20 Kilingi-Nõmme 13.40
11.29 Tõitoja 13.32
11.38 Surju tee 13.23
11.46 Reiu tee 13.15
11.55 Raeküla 13.08
12.05 Pärnu 13.00
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Seoses ajutise töömahu suurenemisega
otsib Sihva Puit OÜ oma meeskonda:

saekaatritöölist

järkajaid-staabeldajaid  info 503 4039

Lisaks täiskohaga raamatupidajat

info 5373 2788

Puka valla päev 
Laupäeval, 27. mail 2006.a. 

  algusega  8.00 KEVADLAAT rahvamaja juures
    10.00  VALLA PÄEVA avamine  

PALJUNDUS
  Koopia A4,A3

kauplus Gold Optika, Lipuväljak 7,

tel. 73 33 258, Otepää

Täname Pühajärve Puhkekes-

kust meeldiva teeninduse ja 

protseduuride eest ajavahemi-

kul 21.-23. aprill 2006.a.

SA Põltsamaa Tervis meedikud

JAAN EILART

Mälestame Eesti Looduskaitse Seltsi 
loojat ja tarka teejuhti looduses.

ELKSi Otepää osakonna kunagised 
liikmed Tõnis Täär, Erik Müts, Meeta 
Sõna, Aili Miks, Heino Mägi, Monika 

Prede ja Heino Kübarsepp.

Ostan krundi Käärikul või Sihval. 
585 3751

Armas linnakodanik, kes sa juba 
teist aastat järjest varastasid Otepää 
kalmistult minu vanemate haualt 
võõrasemad, palun istuta need sinna 
tagasi. Varastatud asjad toovad ainult 
õnnetust. 
Mariann Vaske (Juurma)

Soovin osta maad Otepää lähiümbru-
ses suusaradade vahetus läheduses. 
Hind kuni 200.000. Pakkumised palun 
arvienno@hot.ee.

Otepää linnas haljasaladega tegelev 
firma võtab tööle haljastustöölisi ja 
koolipoisse suveperioodiks. Info tel. 
5342 4856.

mailto:arvienno@hot.ee
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Otepää 
Muusikakooli

vastuvõtukatsed 

klaveri, akordioni, 
viiuli,  klassikalise 
kitarri, puhkpilli (klarnet, 
saksofon, trompet, 
tromboon, tuuba, 
altsarv, plokkflööt) ja
pop-laulu  erialale ning 
ettevalmistusklassi 
toimuvad 

29. ja 30. mail
kell 11.00- 19.00

Koolitare 7

Info tel. 765 5109

Ette valmistada üks laul.

25. mai  2006

Ruukki katused 
AS-ist Parmet   

AS Parmet pakub: 
 alumiiniumist ripplaed (nii paneel kui ka kassettripplaed),
 fassaadikassetid (nii alumiinium kui ka teraskassetid),
 terasprofiilid (z-profiil, U-profiil, kübarprofiil),
 uudne materjal komposiitplaat NEOBOND (3 mm, 4 mm ),
 allhanketööd.

AS Parmet  tel  766 9444
   fax 766 9440

Vaata ka kodulehekülge: www.parmet.ee

Osale fotokonkursil
 „Valgamaa – Eesti lõunavärav” 
Valga Maavalitsus, ajaleht “Valgamaalane”, internetivärav valga-
maa.ee, Valga Linnavalitsus ja SA Valgamaa Turism kuulutavad 
välja Valgamaad ja Valgamaa inimesi kajastava fotokonkursi 
„Valgamaa – Eesti lõunavärav.” 
   Eesmärgiks on tutvustada Valgamaad läbi siinsete inimeste, 
sündmuste, looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate kohtade. 
Võisteldakse kolmes vanuseastmes: lapsed kuni 16aastased k.a.; 
noored 17-26aastased k.a. ja täiskasvanud.
   Iga vanuseastme võitjale on auhinnaks Elioni firmapoe
4000 kroonine kinkekaart. Parimad võistlustööd saavad 
eriauhinnad. 
   Võistlustöid on võimalik vaadata ja hinnata fotokonkursi kodu-
lehel www.valgamaa.ee/fotokonkurss. Internetihääletuse võitja 
saab samuti eriauhinna. 
   Konkurss kestab 15. maist 15. oktoobrini 2006. 
Võistlusfotod saab saata fotokonkursi kodulehelt www.valgamaa.
ee/fotokonkurss või tuua ajaleht „Valgamaalane“ toimetusse 
Valgas Vabaduse 38.    Täiendav info: www.valgamaa.ee/fo-
tokonkurss või Monika Otrokova (tel. 766 6145 ja 505 8970).

Hellenurme karikavõistlused võrkpallis

46. karikavõistlused ja 28. L.Mühlbergi mälestusvõistlused võrk-
pallis toimuvad 

pühapäeval, 4. juunil algusega kell 9.30 Hellenurmes. 

Registreerimine tel. 765 6383 (Sulev Pallon) või 767 9502 
(vallasekretär) või ka kohapeal alates kella 8.30st. 

Võistkonnas kuni 8 mängijat, mängitakse “parem kolmest”. Osa-

võtumaks võistkonnale 100 krooni. 

Võistlusi toetab Palupera vald ja Valgamaa Spordiliit.

Reedel, 
2. juunil toimub 

Sangaste valla LASTE PÄEV. 

Rüblikte rongkäik algusega 
kell 10.00 Sangaste 

vallamaja juurest Silva-Agro 
õuele.

 Pikkade piltide 
joonistamine. 

Külas on kloun ja teised 
lõbusad tegelased.

Kõigile lastele pirukas-
pirukas-pirukas hea.

Üritus on tasuta.

Ootame kõiki rongkäiku 
tervitama ja lastele kaasa 

elama!

Meie noorteorkester Rootsist Gävlest koosneb 18 noorest 
inimesest ja meie imelistest õpetajatest, kes juhivad meid läbi 
ilusa muusikamaailma.
Grupi liikmed on 13-17aastased ja me kõik töötame kõvasti, 
et alati saada paremaks. Me mängime igat liiki muusikat, filmi-
muusikat, klassikalist muusikat, kaasaegset muusikat jne.

Olete oodatud meie kontserdile  
7. juunil  kell 18.00 Pühajärve põhikoolis  
8. juunil kell 16.00  Sangaste kultuurimajas
9. juunil kell 18.00 Otepää talvekirikus

 

Rulavõistlus Sangaste 
Skate 2006

6. mail korraldas mittetulundusühing Sangaste Skate-
house koostöös Sangaste vallavalitsuse ja kultuurika-
pitaliga rulavõistlused Sangaste sisehallis. 
   Võistlused toimusid kahes vanuseklassis: kuni 16a 
ning 17a ja vanemad. Igal võistlejal oli kaks ühe minu-
ti pikkust sõitu, kus sai oma võimeid proovile panna 
erinevatel atraktsioonidel. Eelsõitudest sõeluti mõle-
mas vanuseklassi välja viis paremat, kes finaalsõitu-
des selgitasid võitjad. Võistlejate meelisatraktsiooni-
deks oli hubba (trepp, kust alla hüpati) ja funbox.
   Kuni 16aastastest olid kolm paremat Aleksander 
Tubin, Jaan Suits ja Romario Siimer. 17aastastest ja 
vanematest võitsid Kaarel Lugus, Henri Pilt ja Keijo 
Ruuven.
   Toimus ka best trick contest ehk kõik soovijad said 
teha ühte oma parimat trikki. Parim oli Kaarel Lugus, 
trikiks transfer bs blunt.
   Pärast võistlusi esinesid noortebändid Tartust ja 
mujalt. Otsa tegi lahti Bad Idea Otepäält. Veel esine-
sid Troglotyts, The End, The Rikers ja peaesinejad 
Analoog ning Depoo.
   Meid toetasid Sangaste valla haridus- ja kultuuriko-
misjon, kultuurikapitali Valgamaa ekspertgrupp, Puka 
vald, Tõlliste vald, AS Silva-Agro, Surfhouse, A&T 
Sport, Restu karjäär, trükikoda Alfaprint, OÜ Pond-
mark ja Sangaste loss. Suured tänud kõigile toetajate-
le, ilma teieta poleks seda üritust toimunud.
   Sangaste Skate 2006 korraldasid Hannes Palmre, 
Rain Plaado, Merle Tombak, Siim Kartau ja Sander 
Kõivuste. Erilised tänud: turvamehed Kristjan Kalbri, 
Toivo Teras, Lembit Teras ja Eino Teras ning kohtuni-
kud Ahto Palmre, Oliver Plaado ja Donald Dorch.
   Tegemist oli esimese selletaolise üritusega Sangas-
tes. Esimese korra kohta õnnestus kõik peaaegu saja-
protsendiliselt, aga arenguruumi veel on. Kohtumise-
ni järgmine aasta Sangaste Skate 2007!

SANDER KÕIVUSTE

Retrosõit 2006

“Eesmärk on algatada traditsioon 
iga-aastaseks Baltimaade vanasõi-
dukite kogunemiseks Eestis,” kirju-
tab projektijuht ja firma RETRO MC
omanik Heido Sõna Viljandimaalt.
   Vanasõidukite Valgamaa retk al-
gab 

10. juuni hommikul 

Valga-Valka linnapäevadelt, korral-
datakse vanatehnika näitus ja ringsõit 
linnas. 
   Teise etapina on planeeritud sõita läbi 
Tsirguliina ja teha peatus koos kultuu-
riprogrammiga Sangastes. Seejärel jät-
kub sõit läbi Sihva, pikem peatus tuleb 
Otepääl, kus kultuurikeskus on lubanud 
oma programmi vastutasuks ligi 200 va-
nasõiduki vaatamise ja oma näpuga kat-
sumise võimalusele.
   Sõit jätkub Rõngu suunas, kõrvalepõi-
ge ja peatus tehakse Hellenurme vesi-
veskis. Rõngus on vanasõidukite näitus.
   Viies ja viimane sõiduetapp viib Vil-
jandimaale Mustlasse ja päeva pidulik 
lõpetamine pannakse toime Purika ta-
lus.

Algatatud planeeringud Otepää vallas

 Otepää linnas Lille 4 kinnistu detailplaneering.  
Planeeritava ala suurus on 952 m². Maa omanik 
on Asta Meema. Detailplaneeringu eesmärgiks on 
välja selgitada kinnistule korterelamu ehitamise 
võimalikkus. 

 Pühajärve külas Tamme kinnistu detailpla-
neering.  Planeeritava ala suurus on 7677 m². 
Maa omanik on Gerta Kinks. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on välja selgitada kinnistu jagamise, 
ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse mää-
ramise võimalikkus. 

Kehtestatud detailplaneeringud:

 Vana-Otepää küla Kaarnaoja kinnistu detail-
planeering kehtestati 17. mail 2006. 
   Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistule ühe 
ehitusõiguse ala määramine ja elamu ning kahe 
kõrvalhoone püstitamine. Planeeritud on ka vaja-
likud tehnovõrgud ja servituudid, kitsendused.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmised:
  
 Nüpli küla Jaanimäe ja Jaaniorg kinnistute de-
tailplaneeringule. 
   Planeeringu eesmärgiks on kinnistute piiride 
korrigeerimine, maa jagamine neljaks, ehitus-
õiguse alade määramine ja maa sihtotstarbe mää-
ramine. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulist 
keskkonnamõju.
   Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmisega. 

 Vidrike küla Koorejaama kinnistu detailplanee-
ringule. 

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaas-
omandi lõpetamise eesmärgil. Uusi ehitusõiguse 
alasid ei määrata. Kavandatav tegevus ei too kaasa 
olulist keskkonnamõju.
   Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega. 

 Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneeringu-
le. 
   Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ehitus-
õiguse ala määramine kolme hoone ehitamiseks. 
Kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkon-
namõju.
   Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mine:

 Algatatud on Sihva küla Tamme-Juusa kinnis-
tu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. 
   Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, 
maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ala mää-
ramine majutusasutuse ehitamiseks. Kavandatav 
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga. 
   Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega.  

Keskkonnamõju hindamise algatamine:

Algatatud on Sihva küla Kösti maaüksuse tiikide 
rekonstrueerimisprojekti  keskkonnamõju  hin-
damine seoses kavandatava tegevusega – tiikide 
puhastamine ja kaldaalade korrastamine. 
   Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinna-
ta kavandatava tegevusega kaasnevaid olulisi kesk-
konnamõjusid ning negatiivsete keskkonnamõjude 
vältimise ja leevendamise võimalusi.

PLANEERINGUD

Tule PETANKI mängima!

Otepääl asub üks Eesti paremaid 
väljakuid selle huvitava pallimängu 
harrastamiseks.
Olete kõik teretulnud IGAL 

kolmapäeval kella 17.00-st 

Otepää uue surnuaia juures 
asuvale mänguplatsile. 
Teid ootab ja jagab õpetusi kogenud 

mängur Kaarel Tigane. 

Info tel. 5333 2005

http://www.valgamaa.ee/fotokonkurss

