
Eesti lipp sai 122aastaseks
Pühapäeval tähistati Eesti 
lipu päeva üritustega esime-
se sinimustvalge lipu pühit-
semist Otepää pastoraadis 
4. juunil 1884. aastal.    
   Otepää kirikumõisas 
rivistusid pidulikus vormis, 
kodutütred, noorkotkad ja 
kaitseliitlased, koha võttis 
sisse Pühajärve puhkpil-
liorkester ja kõnepidajad. 
Asjast osa saamas olid ka 
mõned otepäälased. 
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Valgamaa kooliolümpiamängudel 
võidutsesid Otepää koolinoored

Lipu heiskamine Otepääl 

Konkursi ”Kaunis 
Eesti kodu”parimad  
Valgamaal
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Palupera noormees Alvar Alatalo puhumas

Tunnustati Eesti 
maatoitu

2. juunil peeti Käärikul Valgamaa esimesed koo-
liolümpiamängud. Võistluste kõige tähtsama karika 
viis koju gümnaasiumide arvestuses võidutsenud 
Otepää. Kõrge koha pälvis ka Pühajärve esindus, kes 
tuli põhikoolide hulgas kolmandaks.
   Olümpiamängud juhatas sisse olümpiasportlaste 
paraad, kus iga kooli võistkonnal oli oma särk, lipp ja 
nimetahvel. Teiste seas marssisid Otepää, Pühajärve, 
Puka, Palupera ja Keeni koolide õpilased. Staadioni 
kohale heisati olümpialipp, süüdati tuli ja kõlas 
ülemaailmne olümpiahümn. Olümpilased esitasid 
tantsuprogramme ja sporditeemalisi laule. Sarnaselt 
pärisolümpiaga andis vande sportlaste ja kohtuni-
ke esindaja. Mängud kuulutas avatuks maavanem 
Georg Trašanov. 
   Järgnenud võistluspäeval selgitati paremusjärjestus 
nii alade lõikes kui ka koolide kokkuvõttes, siiski 
pidasid korraldajad kooliolümpiamängudel võidust 
tähtsamaks osavõttu. Peakorraldaja Valga maavalit-
suse noorsootöö peaspetsialisti Siiri Põldsaare sõ-
nul valiti alad, mis sobiksid eri vanuses õpilastele 
ja oleksid alternatiiviks tavalistele spordialadele. 
“Soovisime, et tänu lõbusatele võistlustele koolid 
sõbruneksid omavahel,” rääkis võistlusalade vali-
mise ühest printsiibist Kairit Linnaste. Valgamaa 
Õpilasomavalitsusse kuuluv Keeni põhikooli 8. klas-
si õpilane Kairit oli üks korraldajatest. Kümne vahva 
võistlusala hulgas olid jalgpall, mida mängiti kahe 
palliga, suusaslaalom murul, tüdruku kandmine, 
paberkorvi vabavisked, sulgpalli kaugusvise ja su-
momaadlus. Kõik need eeldasid võistlejate koostööd, 
nupukust, osavust ja andsid mängulusti.
   Kuigi võistlus oli mõeldud 5.-12. klassi õpilastele, 
oli Pühajärve põhikool toonud ka väiksemad klassid 

suuremaid kooliõdesid-vendi kannustama. Esimeses-
teises klassis õppivad Linda (8) ja Georg Oinus (9) 
olid olümpiatundest silmnähtavalt innustunud. 
“Tore võistlus,” laususid õde-venda Vidrikelt.
   Otepää kirjaga plakatit hoidsid kõrgel Ott Karttau 
ja Liis Prede. „Õhkkond on meeldiv. Selliseid üritusi, 
kus kõik maakonna koolid koos võistlevad, ei ole 
eriti. Siin on ka neid õpilasi, kes pole sportlased,” 
pidas positiivseks Otepää gümnaasiumi 11. klassi 
neiu Liis. Seda, et pole suurt võistluspinget, pidasid 
meeldivaks Grete Kõiv, Kristi Liivamägi ja Gertrud 
Leopard Pühajärve põhikooli 8. klassist. „Kas suhtlete 
ka teiste koolidega?” küsisin tütarlastelt. „Otepääga 
vestlesime pikalt-laialt. Neil on suured võistlejad 11. 
ja 12. klassist. Meie oleme väiksemad. Koolipäeva 
teatejooksus olime nendega kõrvuti ja palusime en-
nast järele oodata. Nad polnud nõus ja lubasid täie 
rauaga panna. Aga me võitsime Otepää ikka ära.” 

Päeva tähtsündmuseks oli kahtlemata sumomaad-
lus. Sumoturniiri ajaks kogunes kogu staadionitäis 
rahvast maadlusringi ümber. See ala tekitas suurt ele-
vust nii võistlejates kui ka pealtvaatajates. Pühajärve 
põhikooli lippu hoidis kõrgel 8. klassi noormees 
Anatoli, kes jõudis finaali, kus pidi siiski alla van-
duma Hummulist pärit vägimehele. 
   “Jänese kolmikteatejooksus” oli ühe osana kavas 
paberitüki puhumine. Kahe vaia vahele seotud nööril 
olnud paberitükk tuli puhuda ühest vaiast teiseni. 
Kui oleks jagatud stiilipunkte, oleks võidutsenud 
Palupera noormees Alvar Alatalo.
   “Siin kehtib olümpiadeviis, mille järgi osavõtt on 
tähtsam kui võit,” kinnitas Puka keskkooli kehalise 
kasvatuse õpetaja Ene Aigro. “Tore, kui lastele sel-

liseid üritusi korraldatakse. Sellega suudeti lapsed 
välja sportima tuua ja silmad särama panna. Kõige 
tähtsam on, et nad tunneksid sporditegemisest rõõ-
mu.” 
   Pidulikul lõputseremoonial said iga võistlu-
sala 3 paremat medali ja kõik koolid võidukarika. 
Olümpiamängud lõpetas noortebändide kontsert, kus 
noorte olümpialaste ees astusid lavale Eesti ansamb-
lid Totalhead ja Pragmaatic ning Dark Lätimaalt.

EGON VALDARU

Sinimustvalge heiskamise järel kõne-
les maavanem Georg Trashanov, kes 
ütles, et iga riik tunneb uhkust oma 
lipu üle. Ta kinnitas kuulajatele, et 
üleüldise globaliseerumise käigus 
peaks rohkem tähelepanu pöörama 
isamaalisele kasvatusele. 
   Eesti Üliõpilaste Seltsi juht Veiko 
Sammelselg ütles end uskuvat, et 
Eestimaa on sel päeval rahvuslippu-
des. (Otepääl lehvis küll vaid üksikuid 
sinimustvalgeid!) Ta ei olnud rahul, et 
rahvuslipp peab tänapäeval end oota-
matult kindlustama Eesti riigi pealin-
nas ja tuletas meelde 122 aastat tagasi 

tollase Otepää kirikuõpetaja Burchard 
Sperrlingki öeldut: “Et see lipp alati 
lehviks vaprate meeste ees.” 
   Kogunenuid tervitasid ka Otepää 
vallavanema kohusetäitja Aare Matt ja 
Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov. 
Seejärel siirduti Vabadussõja ausamba 
juurde, pärgi panema.
   Otepää talvekirikus sai uudistada 
tagasivaatenäitust „Eesti lipp 120“, 
kultuurikeskuses vaadata filmi “Eesti 
lipp”. 
  Sama päeva hommikul tähistas Eesti 
Lipu Selts sinimustvalge lipu sünnipä-
eva Tallinnas äratusmängu ja riigilipu 
piduliku heiskamisega Pika Hermanni 
torni. Rahvuslipuna on sinimustvalge 
lipu ajalugu pikem ametliku riigilipu  
omast. Sellepärast otsustas Riigikogu 
2005. aastal määratleda Eesti lipu nii 
rahvus- kui ka riigilipuna. Sellest tule-
neb oluline muudatus varasema lipu-
seadusega võrreldes: nüüd on igaühel 
õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, 
heisata Eesti lippu ka alaliselt, aga sel 
juhul peab heisatud lipp olema pime-
dal ajal valgustatud. Eraisikutel on lipu 
heiskamine kohustuslik kolmel lipupä-
eval: iseseisvuspäeval, võidupühal ja 
taasiseseisvumispäeval.

(OT)

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 
korraldatud Eesti maatoidu konkursil 
olid edukad Otepää Lihatööstus Edgar 
ja Silva-Agro Sangastest.
   Jänedal toimunud hindamisel osa-
les 11 tootjat. Tunnustatud Eesti 
Maatoidu tiitli sai 28 toitu või toodet.    
Hinnati nii toidu välimust, lõhna, mait-
set, konsistentsi kui ka serveerimist 
ning selle juurde käivat lugu või le-
gendi. Tunnustust taotlenud ettevõte-
te esindajad valmistasid toidud Musta 
Täku Talli köögis.  
   Tunnustatud Eesti Maatoidu tiitli 
said Otepää Lihatööstuse Edgar kot-
letid „Edgari kolmikud“ ja Tervisegrill 
ning Silva-Agro praad „Siga rukkis” ja 
Linnasekook.

(OT)

Maakondlikule komisjonile oli esitatud 
neliteist objekti seitsmest omavalitsu-
sest. 
Konkursi „Kaunis omavalitsus 
2006”  võitjaks tuli Helme vald. Kau-
nima tööstusmaastiku tiitli pälvis AS 
Hansa Graanul. Konkurss „Eesti Kodu 
2006” võitjateks osutusid: 
1.Lea ja Valter Margus Elbre talu, 
Hummuli vald. 
2.Mare ja Matti Mõts Variku talu 
Möldre küla, Helme vald. 
3.Taive ja Aldo Nõu eramu Kase 8, 
Valga linn. 
4.Pühajärve Puhkekeskus Pühajärve, 
Otepää vald. 
Nemad esindavad Valgamaad üleriigi-
lisel konkursil. 
   21. juunil annab Valga maavanem 
Georg Trašanov Valga Muuseumis 
tänukirjad kõigile osavõtjatele. Meie 
piirkonnast saavad selle: 
   Eda ja Juhan Raudsepp (Väike-Oja-
mäe talu, Nüpli küla, Otepää vald), 
Nadja ja Peeter Aunapu (suvekodu 
Männiku küla, Otepää vald), Krista ja 
Kalev Aigro (elamu Kastolatsi küla, 
Otepää vald), Maia ja Alar Kruus (era-
mu Palupera tee 39, Otepää linn), 
perekond Teder (eramu Säde 7, Puka 
alevik), Otepää Lihatööstus „Edgar” 
(Vana-Otepää küla, Otepää vald), AS 
Silva-Agro (Sangaste alevik, Sangaste 
vald).

(OT)

Päevakorra projektis on vallavanema 
valimine, revisjonikomisjoni valimine, 
Aare Matt’ile hüvituse määramine val-
lavanema asendamise eest, valla põ-
himääruse kehtestamine (I lugemine), 
riigivara tasuta üleandmine, detailpla-
neeringu kehtestamine (Järvekalda ja 
Pihlaka kinnistud Mäha külas), jäätme-
hoolduseeskirja kehtestamine ja Ote-
pää valla kalmistute eeskirja kehtesta-
mine (I lugemine). 

(OT)

Täna kell 16 toimub 
Otepää vallavolikogu 
istungEG
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presidendi roll sel-
listele asjadele tähe-
lepanu juhtida.
   ”Ei saa olla sise- või 
välispoliitilist presi-
denti,” rääkis Ilves. 
”Oleme ju Euroopa 
Liidu liikmed.” Ta 
tõi näiteks paljusid 
maaelanikke puu-
dutavad põllumajandusküsimused ja selgitas, 
et need ei ole Eestile enam välispoliitilised 
küsimused, vaid kuuluvad Euroopa Liidu si-
sepoliitika hulka. 
   Kommenteerides kuuldusi, nagu hakkaks ta 
presidendina represseerima endisi EKP liikmeid 

8. juuni 20062

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. 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.

Ka ida on meie ilmakaar
Maikuu teisel poolel kogunesid Valgamaa oma-
valitsustegelased ja mõningal hulgal ettevõtjaid 
varahommikuseks väljasõiduks meie suure 
idanaabri aladele. Reisil oli üllas eesmärk lai-
endada silmaringi ja kohata ka vanu tuttavaid. 
Ette rutates öeldes see ka õnnestus.
   Pikk saba piiril ei kohutanud, meid kohtles 
sõbralikult mõlema poole piirivalve ning ka-
sutades bussigrupi ja delegatsiooni eeliseid, 
olime varsti Vene pinnal. Edasine teekond 
mööda Pihkva-Riia kiviteed veenis ehk mõn-
dagi Eestimaa maaelu olukorra üle halisejat 
ja kolhoosikorra nostalgikut, et leidub veel 
hullemaidki kohti! Praht, karuputked, võsa ja 
trööstitus, nagu oleks Napoleon hiljuti siit läbi 

käinud, maad põletanud ja oma hobuarmeed 
plastpudelitest jootnud. 
   Meile lähim suurem linn Pihkva (Pskov) 
oli juba pisut lõbusamas dekoratsioonis. 
Suursugused kirikud, kena kreml ja sagiv 
rahvas segiläbi nõuka-nostalgiliste asjade ja 
ilmingutega oli ehe ja venepärane.  
   Ehtnõukalik asjaamine saatis meid ka pikaks 
veninud lõunasöögil nn eliitrestoranis, kus ai-
nus ettekandja küll unustas, küll ajas midagi 
segi või kaotas ära. Aga arve saime see-eest 
suure ja kiiresti! 
   Asjad aetud, jätkus sõit vene riikluse pealin-
na, uhke Veliki Novgorodi poole. Jälle põlenud 
maa, võsa. Lisandus veel atraktsioon nimega 

,,maantee“, mis bussiseltskonna kenasti läbi 
kloppis. Tundus, et ka see tee oli viimasest 
sõjaajast. Tee ääres põlesid turbaväljad, le-
vitades kirbet spetsiifilist suitsu. Juttude järgi 
lõõmab see maa-alune aeglane turbatuli juba 
700 aastat, süüdatuna mongolite poolt!? Aga 
maad ju jätkub ja väljad on piiritud!
   Veliki Novgorod, see 300 000 elaniku ja 
väärika ajalooga linn, võttis meid vastu õhtul 
rahvustoitude ja folklooriga iidses kremlis. 
Vapustav.
   Järgmine päev sisaldas tutvumist iidse lin-
naga ja lühikest laevasõitu vardaliha, uhaa 
ja lõunanapsuga mööda Volhovi jõge, mille 
kallastel on palju ka meie meeste verd ja ja-
lajälgi. Reis oli lustakas, taustaks kloostrid ja 
kirikud kallastel ning lõikav külm tuul. Seejärel 
avastas igaüks pisut ka ise Venemaad ja linna 
ööelu. Vaatamata erinevatele legendidele on 
Novgorodi tänavad heatahtlikule ja arvestavale 
külastajale üsnagi turvalised.  
   Vene inimene on avatud ja sõbralik oma kü-
lalislahkuses ja meie oleme neile ikkagi hääd 
naabrid ja pisut nostalgiliselt ka ,,kadund po-
jad“ endisest suurest ja jagamatust. Meie juures 
külas käies sai nii mõnigi toonane novgorod-
lane midagi külmkappi osta, sest neil enestel 
vilistas lettides tuul. Oli, millest rääkida ja 
mida mäletada: meie ühine ajalugu. 
   Öö hotellis magatud ja tagasiteele kalli kodu 
poole. Mõned tunnid bussis läbi sürrealistliku 
maastiku ja oligi piir. Piiriformaalsused läbitud, 
ohkas nii mõnigi end taasleidnult ja hoopis 
teise pilguga oma kaunist isamaad vaadates.
Venemaa on suur ja võimas ning äraarvamata 
maa, aga Eesti on kodu ja ilus kodu! 
   Venemaa jääb meie naabriks ja naabrit tuleb 
tunda ja austada, siis saame sama ka vastu kü-
sida. Reis naabrite juurde andis usutavasti pal-
judele mõtteainet ja äratas mälestusi. Külastage 
naabreid, sest see aitab mõista ja võimaldab 
näha seda, mida ajalehest ei loe ega TV-st ei 
näe! Oli hariv retk.

Kirja pani
KAIDO TAMBERG,

Sangaste vallavanem, retkel osalenu.

Läinud suve lõpu poole Väikese Munamäe lõunanõlval 
omavoliliselt metsa raiunud ning uue laskumisraja ra-
janud Aare Tammet võib prokuröri hinnangul oodata nii 
kopsaks keskkonnakahjude hüvitamise nõue kui ka tin-
gimisi vanglakaristus.
   Otepää looduspargis asuva Väikese Munamäe rüüs-
tamisega seotud kriminaalasjaga tegelev Lõuna ring-
konnaprokuratuuri vanemprokurör Küllike Taitsi sõnul 
võib Tammele ebaseadusliku metsaraie eest karistuseks 
määrata rahatrahvi või kuni kolm aastat vanglakaristust 
tingimisi viieaastase katseajaga.

EESTI PÄEVALEHT

Väikese Munamäe lõhkuja võib saa-
da karistuse

T E I S E D  M E I S T

Presidendikandidaat kõneles 
Otepääl

Puka vallavalitsus korraldas väljasõiduistungi
Puka vallavalitsus on seadnud eesmärgi 1-2 korda aastas kohtuda avalikul 
koosolekul Puka valla elanikega, et anda infot ametnike tegevuse kohta 
ja kuulda inimestelt nende probleeme. Kahjuks ei ole me suutnud alati 
oma kavatsusi teostada.Tekkinud pausi järel pidasime vajalikuks sellel 
kevadel rahvaga kohtuda.
   Korraldasime väljasõiduistungid Aakres ja Pukas. Osavõtt oli vähene 
mõlemas paigas. Vallavanem Heikki Kadaja tutvustas vallavalitsuse ette-
võtmisi ja plaane. Maanõunik rääkis maareformiseaduse uuendustest 
ja probleemidest korterelamute maade erastamisel ning sotsiaalnõunik 
oma valdkonda puudutavatel teemadel.

   Inimesi huvitas korteriühistute toimimine ja maade erastamine, küsiti 
noorte kuritegevuse ja selles valdkonnas kavandatava kohta, heakorrap-
laane jne. Nii vallavalitsuse kui ka elanike ühine soov on käesoleval 
aastal pöörata rohkem tähelepanu heakorrale. Kavandame käivitada 
komisjoni, kes hakkab heakorraga põhjalikumalt tegelema. Samas tuleb 
otsida võimalusi noorte mõttetute lõhkumiste ja pahategude vähendami-
seks. Kahjuks on juba tavaline ka Puka vallas, et kõigele uuele ja ilusale 
jätavad vandaalid kiirelt oma jäljed.
   Arvame, et kohtumine oli kasulik mõlemale poolele. Edaspidi ootame 
suuremat aktiivsust.

Tänuga Puka vallavalitsus

Maikuu lõpus esines Otepää raekojas kõne-
koosolekul paarikümnele kuulajale Euroopa 
Parlamendi saadik, presidendikandidaat 
Toomas Hendrik Ilves.
   Ta alustas kinnitusega, et on veel väga vara 
öelda, mis juhtub ja kes saab tegelikult pre-
sidendikandidaadiks. „Usun, et presidendiks  
kandideeriv inimene peab tegutsema millegi 
poolt, mitte vastu,” ütles Toomas Hendrik 
Ilves.
   Oma kõnes rääkis Ilves, et järgmiste aas-
tate üks suuri teemasid Eestile on energia-
küsimus. Nafta hind ju pidevalt tõuseb. 
Presidendikandidaadi arvates ei tegele parteid 
pikaajaliste probleemidega, sest võistlevad kogu 
aeg valimistel. Tema nägemuse kohaselt ongi 

ja neid vangi panema, ütles Ilves, et mitmed en-
dised tippkommunistid on hakanud hooplema, 
nagu oleksid nemad olnudki Eesti iseseisvuse 
taastajad. Ta ei pidanud õigeks, et paljude elu-
käik justkui algaks alles 1988. aastast. Vajalik on 
riigi ajaloo mitmekülgne käsitlemine.
    Presidendikandidaadi väitel üksnes rahva iibe 
tõstmine ei taga riigi jätkusuutlikkust. “Mis kasu 
on sellest, kui noored täiskasvanuks saanuna 
lahkuvad Eestist?” küsis Ilves. “Mina tahaksin 
sellist Eestit, kust inimesed ei tahaks ära minna. 
Tuleb tagada inimeste sissetulekute ja elukva-
liteedi (eelkõige hariduse ja arstiabi) tõus, et 
tahetaks oma lapsi siin kasvatada.” 
   Küsimustele vastates rääkis Toomas Hend-
rik Ilves oma lapsepõlvest ja elukäigust, ka-
hest Eestist ning põllumajandustoetustest. 
Suhtlemisest Venemaaga ütles Ilves: “Välis-
poliitikat kujundab valitsus, president saab ai-
nult seda välja öelda. Aga me ei peaks astuma 
Venemaaga sõnasõtta, sest naiivne oleks mõelda, 
et meie tegevus muudab Venemaa poliitikat.”

ARVO SAAL
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24. mail kogunesid Sangaste seltsimajja Valga-, Võru-, 
Põlvamaa ning Pärnu lahe Partnerluskogu liidrid. Arutati 
Euroopa Liidu maaelu arengu programmiga LEADER lii-
tumise küsimusi. Põllumajandusministeeriumi esindaja 
Ave Bremse selgitas, et esimesel perioodil saab piirkon-
na arendamiseks raha vaid 3 partnerluskogu neljast. Ta 
selgitas, et esialgu on tegemist pilootprojektiga, millega 
saab ühineda kindel arv piirkondi igast riigist. Eestis 
kandideerivad pilootprojekti kolmele kohale Kagu-Eesti 
ja Pärnu lahe tegevuspiirkonnad. Bremse kinnitas, et 
senine eeltöö ei jookse tühja, sest uuel perioodil, aastail 
2007-2008, ei ole piirkondade arv limiteeritud.  
   Valgamaa Partnerluskogu juht Aili Keldo arvab, et pro-
grammist väljajäämine tähendab piirkonnale väga tuge-
vat tagasilööki. “Inimesed on juba teinud suurt eeltööd. 
Selle käigus on rahvast informeeritud ja nad on valmis 
raha kasutama. Väljajäämine tekitab suurt pettumust 
kõigis osapooltes. Ajanihe, mil tuleb tulutult oodata, on 
tõenäoliselt kaks aastat. See tagasilöök tähendab sisuli-
selt inimeste petmist.”
   Kuna peale hindamiskomisjoni tööd teeb lõpliku otsu-
se Põlvamaalt pärit põllumajandusminister, siis kostus 
arvamusi, et Põlva maakond võib saada ebaõiglaselt 
eelistatud. 
   LEADER programmist on räägitud aastaid, kuid käi-
vitumine on viibinud. Bremse kinnitab, et programmi 
algusega on teadlikult viivitatud, sest ei tahetud jätta 
pilootprojekti ja järgmise perioodi vahele tühja aega. 
Antud väitega ei ole nõus Partnerluskogude liidrid. 
Struktuurifondide uus programmperiood algab juba 
poole aasta pärast. Samas pole lootustki, et lähema 
kuue kuu jooksul eelmise perioodi raha piirkondadesse 
jõuaks. Teatakse rääkida, et põllumajandusministeeriu-
mi nõrga suutlikkuse tegelik põhjus on selles, et meet-
me käivitamisega tegeleb vaid üks inimene. 

EGON VALDARU

Kas Valgamaal tuleb 
pilootprojektist loobuda?

18. mail kohtusid Otepää vallavalitsuse esindajad ja val-
lavolikogu liikmed Otepääl Facio Ehituse AS juhtkonna-
ga. 
   Arutlusel olid ilmnenud kitsaskohad ja probleemid kü-
lastuskeskuse valmimisel. Koosviibimise lõpptulemusel 
lepiti kokku, et ehitaja annab jaanipäevaks Otepää val-
lavalitsusele objekti üle, st selleks ajaks on kõrvaldatud 
kõik puudused ja vajakajäämised ehituskvaliteedis. See-
järel saab hakata hoonet järk-järgult kasutusele võtma.
   Keskväljaku ehitustööd on samuti mõneks ajaks seis-
kunud lepinguliste erimeelsuste tõttu ehitaja ja vallava-
litsuse vahel. Aga ka see probleem on lahendust leid-
mas ning õige pea tööd jätkuvad.

KRISTJAN RÕIVASSEPP

Külastuskeskusest ja keskväljakust

Teade
Seoses puhkustega võtame juulikuu toimetuleku-
toetuse taotlusi vastu: 30. juunil, 3. juulil ja 4. juulil.

Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistus
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Sangaste Vallavalitsuses
• Väljastati ehitusluba Piret Plotnikule Restu külas asuval Jaanituka 
kinnistul üksikelamu püstitamiseks ja osaühingule Sanva Lossiküla 
külas asuvate Kasarmu elamu ja garaaži täielikuks lammutami-
seks.
• Väljastati projekteerimistingimused Rando Undrusele Sangaste 
alevikus asuval Veskitee kinnistul elamu ehitusprojekti koostami-
seks ja Ilari Marko Pirttiläle Pringi külas asuval Antsu-Kristoberi 
kinnistul tiigi rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koos-
tamiseks.
• Algatati Lossiküla külas asuva Sangaste lossi ümbruse maaüksuste 
maa-ala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringuga kavandatavate 
tegevuste eesmärgiks on integreerida mõisaansambel kui arhitek-
tuurimälestis kaasaegsesse turismi- ja teenindussfääri.
• Anti nõusolek Restu külas asuva Mäeotsa maaüksuse 14,1 ha 
suuruse maa erastamiseks Maili Zimbrotile, Tiidu külas asuva Saare 
maaüksuse 2,49 ha suuruse maa erastamiseks Kadri Eliasele, Tiidu 
külas asuva Vabamäe maaüksuse 38,36 ha suuruse maa erastamiseks 
osaühingule Kolmi ja Keeni külas asuva Tuule maaüksuse 2,65 ha 
suuruse maa erastamiseks Eduard Aamerile.
• Kinnitati osaühingu Sanva 2005. aasta majandusaasta aruanne. 
Aruandeaasta kahjum (-58 262 krooni) otsustati katta osaliselt eel-
miste perioodide jaotamata kasumi jäägi (27 589 krooni) arvelt, mis 
teeb jaotamata kasumi jäägiks -30 673 krooni.
• Kehtestati abivallavanema kasutuses oleva ametiauto kasutamise 
kulu normiks 3000 krooni kuus.
• Määrati maikuu toimetulekutoetus kolmekümne kolmele isikule 
kogusummas 42 216 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaea-
liste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 
400 krooni.
• Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõi-
dusoodustused kahekümne kaheksale isikule kogusummas 11 
931.40 krooni.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule kogusummas 
4980.70 krooni.
• Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 krooni.
• Määrati ühele isikule 200 krooni suurune puudega inimese täien-
dav toetus.
• Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.

Palupera Vallavalitsuses
� Anti korraldus ehitusloa väljastamiseks MTÜ Hellenurme Mõisale 
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse elukorpuse nr.2 ehitamiseks.
� Nimetati Neeruti külas vaba põllumajandusmaa nr. 21 Lapi ka-
tastriüksuseks. Maa kasutusvaldusse saamise õigust omab FIE Anti 
Kulasalu Märdi talu.
� Nimetati Neeruti külas moodustatud 12 898 m² suurune maa-ala 
Väike-Lapparti katastriüksuseks ja anti nõusolek maa erastamiseks 
Helgur Illakule.
� Peeti võimalikuks Nõuni külas asuva Ilusa katastriüksuse jagamist 
kaheks katastriüksuseks Ilusa ja Päikesemäe.

Puka Vallavalitsuses   
� Anti nõusolek  maa ostueesõigusega erastamiseks: Lembit 
Visnapuule Puka alevikus Tartu mnt 3 maaüksus 4603 m2;   Külli 
Kahkile   Puka alevikus Metsa tn 14 maaüksus 7098 m2; Mušeg  
Davtjanile Meegaste külas Väike – Lauri maaüksus 2,07 ha; Puka 
Vabakogudusele Komsi külas Kirikumaa maaüksus 6050 m2 ; Larissa 
Tiislerile Kolli külas Joosti 2 maaüksus 7365 m2; Piret Kallisele Komsi 
külas Paju maaüksus 3,65 ha; TÜ-le Tulvi Aakre külas Tulvi sigala 
maaüksus  4748 m2 ja  Tulvi töökoda  maaüksus 1719 m2; Ehitus 
Kvaliteet OÜ-le Pühaste külas Loosu maaüksus 4,82 ha.
� Otsustati maksta ühele isikule matusetoetust.  
� Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega Raivo Kurelile väikee-
hitise (sauna) ehitamiseks Soontaga külas Pervevahi kinnistule.
� Otsustati toetada majanduslikult raskes olukorras olevaid isikuid 
kokku summas 1500 krooni, loodusõnnetuses kannatada saanud 
peret 3000 krooni ulatuses.
� Hooldus lõpetati kahel puudega isikul. 
� Otsustati toetada projekti „Kannel ja viiul” raames CD plaadi 
väljaandmist.
� Maikuus otsustati maksta toimetulekutoetust 7 taotlejale.

Otepää Vallavalitsuses
� Otsustati määrata sünnitoetust 6 vallakodanikule.
� Otsustati anda MTÜ´le Pühajärve Autosport luba korraldada 
Otepää Valla haldusterritooriumil avalik üritus autoorienteerumine 
Pühajärve Karikas 2006.
� Otsustati eraldada Otepää Vallavalitsuse reservfondist raha sot-
siaaltoetusteks.
� Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuse kasutuskõlbmatuks 
tunnistatud vara.
� Otsustati jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hinda

mine Sihva küla Uue- Juusa ja Männituka kinnistu detailplaneerin-
gule; Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneeringule; Vidrike küla 
Koorejaama kinnistu detailplaneeringule; Nüpli külas Jaanimäe ja 
Jaaniorg kinnistute detailplaneeringule.
� Otsustati jagada Mäe, Köörimäe, Poslovitsa, Madsa Puhkeküla ka-
tastriüksused.
� Otsustati kinnitada riigihanke „Pühajärve Põhikooli katlamaja küt-
teõli ostmine“ pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsus.
� Otsustati seoses rekonstrueerimistööde teostamisega üüritavates 
ruumides peatada ajutiselt alates 1 mai 2006- 30 juuni 2006 OÜ-ga 
Avallone Klubid Pühajärve rannahoone ruumide kasutamiseks asu-
kohaga Ranna tee 3, Nüpli küla Otepää vald sõlmitud üürileping.
� Otsustati pikendada FIE Tarmo Relloga sõlmitud äriruumi üürile-
pingut äriruumi kasutamiseks asukohaga Otepää vald, Sihva küla, 
vana koolimaja ruumid nr 4, 8-10, 12-17 (praegune Sihva seltsima-
ja)
� Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Merike Pinnile saun- suvila 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald, Sihva küla Kösti maaüksus; 
Aares Fjodorovile heitvee kogumissüsteemi rajamiseks asukohaga 
Otepää vald Sihva küla Juusa 1 maaüksus.
� Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Andu 
Puhkekeskuse Tiigi kinnistu 
võrguühendusele Pedajamäe külas; KL Valgamaa Malevale kuuluvale 
puhkemajale asukohaga Otepää vald Otepää linn Kalda tn 27; AS-
le Otepää Veevärk kuuluvale keskkatlamaja küttelaole asukohaga 
Otepää vald. 
� Otsustati kutsuda tagasi SA Valgamaa Arenguagentuur nõukogust 
Jaanus Raidal ning nimetada SA Valgamaa Arenguagentuur nõukogu 
liikmeks Aare Matt.
� Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Kame Klubi Oti pubi lai-
endamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Lipuväljak 26; OÜ-
le Jaotusvõrk Aedlinna alajaama 0,4kV maakaabelliini rajamiseks 
Otepää linnas Pühajärve tee 42; OÜ-le Jaotusvõrk Kaubakeskuse 
alajaama 0,4 KV maakaabelliini rajamiseks Otepää linnas Munamäe 
tn 8; OÜ-le Otepää Ehitusgrupp betoonisõlme rajamiseks asukohaga 
Otepää vald Pühajärve küla Raja maaüksus; Andrus Veerpalule elamu 
laiendamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Metsa 3; Marek 
Loogile elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Laane maaüksus; OÜ- le Jaotusvõrk Püssi alajaama 0,4 kV maakaa-
belliini rajamiseks Arula küla Otepää vald; OÜ-le Jaotusvõrk Golfi 
alajaama 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Mäha küla Otepää vald; 
Arne Ader`ile elamu laiendamiseks asukohaga Otepää vald Otepää 
linn J. Hurda tn 26; Aarne Steinbachile abihoone püstitamiseks asu-
kohaga Otepää vald Otepää linn Paju tn 6; OÜ-le Otepää Seikluspark 
ajutisele ehitisele kehtivusega kuni 24.05.2007 Linnamäe seiklusraja 
rajamiseks Nüpli ja Otepää küla Otepää vald; OÜ-le Gneisenau Invest 
reoveepuhasti rajamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Marguse 
Puhkekeskuse maaüksus; OÜ-le Jaotusvõrk Kasesalu alajaama 0,4 
kV maakaabelliini rajamiseks Otepää linnas Nurme tn 18; OÜ-le 
Jaotusvõrk Selene 10/04, kV alajaama 0, 4 kV maakaabelliini raja-
miseks seoses Anovela Kinnisvara OÜ liitumisega Otepää vald Arula 
küla; OÜ-le Jaotusvõrk Aedlinna alajaama 0,4 kV maakaabelliini 
rajamiseks Otepää linnas Kuuse tn 4.
� Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse 28.12.2005 korraldust nr 
2-4-722.
� Otsustati-aktsionäriõigusi teostavaks isikuks Äärmusliku Spordi 
AS`is ei ole Jaanus Raidal, Otepää valla nimel Äärmusliku Spordi 
AS`is aktsionäriõigusi teostavaks isikuks on Jaanus Barkala.
� Otsustati kutsuda tagasi SA Tehvandi Spordikeskus nõukogust 
Jaanus Raidal ning nimetada SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu 
liikmeks Andres Arike.
� Otsustati anda Järve Arenduse OÜ-le Järve talu Arula küla Otepää 
vald nõusolek viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil laste pro-
jektilaagrid Järve turismitalus, ajavahemikel: 16.07.06-21.07.06; 
23.07-28.07.2006 ja 06.08-12.08.2006; AS`ile Falck Lõuna-Eesti viia 
läbi Otepää valla haldusterritooriumil projektilaager ajavahemikus 
01.06.06-31.08.06 
� Otsustati taastada Otepää Vallavalitsuse 07.12.2005.a korralduse 
nr 2-4-671 alusel OÜ Magri väljastatud ehitusloa kehtivus.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke „Pikaajalise laenu 
võtmine“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Ülle Veeroja, 
Aare Matt, Kristjan Rõivassepp, Urmas Jaagusoo, Mari Mõttus. 
� Otsustati tagasi lükata riigihanke „Pühajärve rannavalveteenus“ 
kõik pakkumised.
� Otsustati muuta peremehetute ehituste hindamiseks moodustatud 
komisjoni koosseisu.
� Otsustati tagastada OÜ`le Top Marine, AS`le Valmap Grupp, AS`le 
Koger Teedeehitus ja AS`le Tartu Terminaal riigihanke osalemisel 
tasutud tagatisraha. 
� Otsustati teha ettepanek määrata Martin Kutmani omandis olevate 
hoonete kompleksi teenindamiseks vajaliku maa suurus.
� Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas Kösti maaüksuse tii-
kide rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõju hindamine seoses 
kavandatava tegevusega -tiikide puhastamine ja kaldaalade korras-
tamine.
� Otsustati algatada Otepää vallas Pühajärve külas Tamme kinnistu 
detailplaneering.
� Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 16.08.2000 
a korraldus nr 436 „Vallavalitsuse seisukoht maa ostueesõigusega 
erastamise võimalikkuse kohta“ ja Otepää Vallavalitsuse 14.02.2001 
a korraldus nr 116 „Otepää Vallavalitsuse korraldus nr 436 16.08. 
2000 muutmine“.
� Otsustati pidada võimalikuks Jaan Rebane elukoht Otepää vald 
Otepää küla omandis oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigu

sega erastamist. Maaüksuse nimetus Unimäe.
� Otsustati kehtestada Vana- Otepää küla Kaarnaoja kinnistu de-
tailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Sihva küla 
Uue- Juusa ja Männituka kinnistu detailplaneering; Otepää linna 
J. Hurda tn 1 kinnistu detailplaneering.
� Otsustati määrata projekteerimistingimused Romek Lutsule ela-
mu ja abihoonete, asukohaga Truuta küla Otepää vald Külmalätte 
maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Lageda 
maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse asukohaga Arula 
küla Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; Margus Tooverile, 
asukohaga Pedajamäe küla Otepää vald Mäe- Käärike maaüksus, 
suvila ehitusprojekti koostamiseks; Krista Katsile elamu rekonstru-
eerimise, asukohaga Truuta küla Otepää vald Liinu- Kalda maaüksus, 
ehitusprojekti koostamiseks; Eduard Zhelezkinile elamu, asukoha-
ga Ilmjärve küla Otepää vald Savilaane maaüksus, ehitusprojekti 
koostamiseks; Alo Jodschele, asukohaga Mägestiku küla Otepää vald 
Helekase maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostami-
seks; Allan Edesile abihoonete rekonstrueerimise ja majandushoo-
ne püstitamise, asukohaga Pilkuse küla Otepää vald Ees- Arumäe 
maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks; Aivo Adamsonile elamu 
asukohaga Otepää vald Otepää linn Oru 2A, ehitusprojekti koostami-
seks; Ants Väärsile puurkaevu asukohaga Vana- Otepää küla Väike- 
Käpa maaüksus Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ´le 
Kermon Invest elamu ja abihoone laiendamise asukohaga Vidrike 
küla Otepää vald Järvmäe maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks; 
OÜ´le Velirand Invest asukohaga Arula küla Otepää vald Lageda 
maaüksus, elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks. 
� Otsustati anda MTÜ-le Klubi Tartu Maraton luba korraldada 
Otepää Valla haldusterritooriumil 28. mail 2006 a üritus 25. Tartu 
Rattaralli; MTÜ-le Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking luba korralda-
da Otepää valla haldusterritooriumil spordivõistlus 49. Saaremaa 
Velotuur ajavahemikul 16.06.2006 kell 16. 45-17.35 (1 etapi finiš), 
17. juunil kell 13 (2 etapi start Comeback`i esises parklas); MTÜ-le 
Otepää Motoklubi luba korraldada Otepää valla haldusterritooriu-
mil mootorrataste paraad 16.06.06 ajavahemikus kell 12.00-12.30 
marsruudil Annimatsi kämping - Sihva-Vana rollerirada - Otepää 
keskväljak.
� Otsustati kinnitada riigihanke „Pühajäve rannavalve teenus“ pak-
kumistoimingute läbiviimise komisjoni otsus.
� Otsustati määrata puudega inimese toetust erivajadusest tingitud 
lisakulude kompenseerimiseks 6 Otepää valla kodanikule.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke „Otepää 
Lipuväljaku ja külastuskeskuse ümbruse ehitus“ pakkumismenet-
luse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Peeter Aunapu, 
Aare Matt, Ülle Veeroja, Mare Raid.
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 09.06.2004 korraldus nr 
2-4-358.
� Otsustati tunnistada kehtetuks ehitusluba nr 1007 01.06.2005 
suvila püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla Järvmäe 
maaüksus.
� Otsustati määrata ühekordset abiraha 22 Otepää valla elaniku-
le. 
� Otsustati nõustuda Valgamaa keskkonnateenistus poolt Andrus 
Kõole geoloogilise uuringuloa väljastamisega. 
� Otsustati nimetada Otepää valla nimel Kagu- Eesti Jäätmekeskuse 
AS´is aktsionäriõigusi teostavaks iskuks vallavalitsuse heakorra- ja 
majandusspetsialist Aarne Steinbach.

Palupera Vallavolikogus

� Ülevaate Lõuna Politseiprefektuuri Valga Politseijaoskonna tööst 
andis ülemkomissar Tõnu Kürsa .
� Otsustati osaleda SA Valgamaa Turism töös ja astuda Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu liikmeks.
� Kehtestati müügipileti hinnaks 50 krooni vallavalitsuse tegutse-
misel kaubandustegevuse korraldajana.
� Lutike küla elanike soovil alustati endise Makita küla nime en-
nistamist. Volikogu otsuse eelnõu koos lisadega on välja pandud 
valla kantseleis alates 8. juunist. Kõigil asjaomasel territooriumiosal 
elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe 
nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta 
ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Otepää Vallavolikogus
� Otsustati sõlmida Keskkonnainvesteeringute Keskusega laenu-
leping Otepää linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks summas 
1502 000.
� Otsustati kuulutada välja läbirääkimistega pakkumismenetlus 
pikaajalise laenu võtmiseks. Volitada Otepää vallavalitsust pakku-
mismenetlust läbi viima. 
� Otsustati lõpetada alljärgnevate alatiste komisjonide tegevus: eelar-
vekomisjon, keskkonnakomisjon, hariduskomisjon, spordikomisjon, 
sotsiaalkomisjon, turvakomisjon, turismikomisjon. 
� Otsustati moodustada alljärgnevad volikogu alatised komisjonid: 
majandus- ja eelarvekomisjon, maaelu- ja keskkonnakomisjon, hari-
dus- ja noorsootöökomisjon, spordi- ja turismikomisjon, tervishoiu- 
ja sotsiaalkomisjon, õigus- ja korrakaitsekomisjon, kultuurikomisjon, 
revisjonikomisjon.
� Otsustati lugeda valituks majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks 
Andres Arike; maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimeheks Olev Matt; 
haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Aivo Meema;

AMETLIK INFO  
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SÜNNIPÄEVAD juunis

O t e p ä ä  v a l d

Herta Ladva Otepää  22.06.1918 88
Alma Vardja Otepää  05.06.1922 84
Sale Ilves Otepää  17.06.1923 83
Endla Koidu Otepää  22.06.1923 83
Virve-Koidula Kruuse  Truuta  30.06.1923 83
Aino Seer Pühajärve 18.06.1924 82
Helju Tens Märdi  18.06.1924 82
Alfred Puura Otepää  17.06.1925 81
Aksel Keldu Otepää  21.06.1925 81
Rudolf Kaus Pilkuse  25.06.1925 81
Malenie Taal Sihva  03.06.1926 80
Elmar Pendra Otepää  04.06.1926 80
Helju Saks Otepää  21.06.1926 80
Orest-Osvald Rebane Otepää  08.06.1927 79
Jaan Laul Nüpli  16.06.1927 79
Vilma Toom Otepää  27.06.1927 79
Maie Rätsepso Otepää  02.06.1928 78
Linda Mõttus Otepää  19.06.1928 78
Harry-Alfred Meema V-Otepää 20.06.1928 78
Vello Linnamägi Otepää  09.06.1929 77
Helju Sisask Mäha  25.06.1929 77
Astrid Meidla Otepää  27.06.1929 77
Elve Linnamägi Nüpli 11.06.1930 76
Johannes Aukust Otepää  25.06.1930 76
Kalju Lutter Otepää 29.06.1930 76
Herbert Terve Otepää 29.06.1930 76
Norma Teder Otepää  13.06.1931 75
Viivi Hermann Sihva 07.06.1936 70
Õie Eichelmann Nüpli 12.06.1936 70
Valve Libba Otepää  15.06.1936 70
Maimu Unt Otepää  25.06.1936 70
Jaan-Kaarel Kukk Pedajamäe 24.06.1941 65
Avo Saar V-Otepää 05.06.1946 60
Eha Treufeldt Otepää 14.06.1946 60
Evi Tiido Otepää 15.06.1946 60

Pa l u p e r a  v a l d

Linda Kivirähk Pastaku 17.06.1914 92
Evgraf Paal Pastaku 27.06.1914 92
Lidia Linde Lutike 03.06.1916 90
Anastassia Lille Päidla  07.06.1923 83
Meeta Unt Palupera 19.06.1926 80
Helju Kruuse Päidla  27.06.1928 78
Valter Mägi Urmi  01.06.1928 78
Aino Juhkam Urmi  09.06.1931 75
Toivo Loidap Räbi  16.06.1933 73
Peeter Vaerand Päidla  26.06.1935 71
Viktor Kuik Nõuni  20.06.1936 70
Lydia Paal Pastaku 27.06.1941 65
Mati Hallika Miti  04.06.1941 65
Tõnu Tamm Lutike 11.06.1941 65
Tiit Uustalu Urmi  06.06.1946 60

P u k a  v a l d

Hilda Raide Pühaste Pühaste  17.06.1915 91
Ida-Elfriede ToomjõePalamuste  04.06.1916 90
Eduard Mägi  Puka   22.06.1918 88
Marta Kõiv  Meegaste  01.06.1922 84
Linda Ville  Pühaste  03.06.1923 83
Helga Uibo  Puka alevik 10.06.1923 83
Leida Lain  Meegaste  03.06.1924 82
Adeele Tammemägi  Ruuna   16.06.1924 82
Vanda Ööbik  Puka   28.06.1924 82
Helja Veisberg  Pühaste  24.06.1927 79
Vilma Juus  Puka   10.06.1928 78
Valter Raamat  Kuigatsi  26.06.1928 78
Olev Uibopuu  Purtsi   17.06.1929 77
Eha Luukas  Aakre   26.06.1929 77
Ella Jaska  Puka   24.06.1930 76
Ants Pahva  Pühaste  17.06.1931 75
Mihhail Kurvas  Kähri   07.06.1933 73
Vaino Koemets  Aakre   09.06.1933 73
Albert Ilja  Puka   14.06.1933 73
Niina Künnapuu  Põru   23.06.1933 73
Aare Kirsipuu  Puka   26.06.1934 72
Endel Ingel  Meegaste  26.06.1935 71
Ilme Raide  Puka   30.06.1936 70
Vaike Mõistus  Aakre   20.06.1941 65
Allan Brok  Pühaste  18.06.1946 60

S a n g a s t e  v a l d

Maria Must  Risttee  20.06.1907  99 
Benita Adusson  Sangaste 17.06.1916  90 
Olga Künnapää  Keeni  02.06.1921  85 
Helju Kõivik  Keeni  01.06.1925  81 
Linda Rose  Sarapuu  18.06.1929  77 
Harald Jääger  Lossiküla  21.06.1931  75 
Ivar Aedmaa  Tiidu  28.06.1931  75 
Stepan Vaske  Ädu  22.06.1932  74 
Nikolai Kala  Tiidu  14.06.1933  73 
Aleksandra Liivak  Keeni   07.06.1934  72 
Koidula Grünberg  Sangaste  04.06.1936  70 
Leida Tuvikene  Keeni   29.06.1936  70 
Jaan Mill  Keeni   12.06.1937  69 
Eha Samoilova  Keeni  21.06.1937  69 
Kalju Tiisler  Pringi  04.06.1938  68
Aino Savi  Lauküla  14.06.1939  67 

Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide 
deklaratsioon sisaldab järgmisi andmeid:

1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2. Ametikoht; 
3. Asutus (tööandja); 4. Ametipalga aste ja ame-
tipalk; 5. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse 
kandmiseni ka ehitised ja nende osad): otstarve, 
asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number; 
6. Riiklikku registrisse kantud sõidukid: sõiduki 
liik, mark ja väljalaske aasta; 7. Aktsiad ja muud 
väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, 
koguväärtus; 8. Pangaarved: pank, arve liik ja nen-
de arv; 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele 
isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu 
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ame-
tipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklaree-
rimise ajal; 10. Muud varalised kohustused, mille 
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 
000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta; 
11. Muud regulaarsed tulud; 12. Deklaratsiooni 
koostamise kuupäev.

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud järgmi-
sed majanduslike huvide deklaratsioonid:

SANGASTE Vallavolikogu liikmed

1.Aldo Korbun 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Korteriomand 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1706740 (abikaasade ühisvara); ehitis Valgamaa 

Sangaste vald (abikaasade ühisvara). 6.Sõiduauto 
Suzuki Swift, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara); 
sõiduauto BMW 520i, v.a. 1993 (abikaasade 
ühisvara). 7.AS Maasu 600 aktsiat, 1000 krooni, 
koguväärtus 600000 krooni (abikaasade ühisva-
ra). 8.Hansapank arveldusarve. 9.Ei ole. 10.Ei 
ole. 11.AS Laatre Piim juhatuse liikme töötasu. 
12.02.05.2006

1.Katrin Kõiv 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1442440 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
764340 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1163940 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1345740 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
5040 (abikaasade ühisvara); maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1759340 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1915840 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1865940 (abikaasade ühisvara). 6.Sõiduauto 
Volkswagen Golf, v.a. 1996 (abikaasade ühisvara); 
sõiduauto Land Rover, v.a. 2000 (abikaasade ühis-
vara); ratastraktor MTZ-82, v.a. 1991 (abikaasade 
ühisvara); ratastraktor MTZ-82, v.a. 2005 (abikaa-
sade ühisvara); ratastraktor New Holland, v.a. 
2004 (abikaasade ühisvara). 7.Ei ole. 8.Hansapank 
arveldusarve; SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 

2006. aasta majandus-
like huvide deklarat-
sioonide avalikustami-
ne

9.Ei ole. 10.Ei ole. 11.Keeni Põhikooli ringijuhi 
töötasu; Puka Kultuurimaja ringijuhi töötasu. 
12.27.04.2006

1.Tatjana Laadi 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Korteriomand 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1706840 (abikaasade ühisvara). 6.Sõiduauto 
Jeep Cherokee, v.a. 1990 (abikaasade ühisvara). 
7.Ei ole. 8.Hansapank arveldusarve (2 tk); SEB 
Eesti Ühispank arveldusarve. 9.Ei ole. 10.Ei ole. 
11.Füüsilisest isikust ettevõtja tulu (perearstip-
raksis). 12.23.04.2006

1.Aiki Martinson 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Elamumaa Valgamaa 
Sangaste vald, Valga kinnistu nr 1496840; maatu-
lundusmaa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnis-
tu nr 723840. 6.Sõiduauto Volkswagen Passat, v.a. 
1991; sõiduauto Opel Vectra, v.a. 1996. 7.Ei ole. 
8.SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 9.SEB Eesti 
Ühispank 330000 krooni. 10.Ei ole. 11.OÜ Harlan 
Baltic logistiku töötasu. 12.28.04.2006

1.Andres Palloson 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Elamumaa Valgamaa 
Sangaste vald, Valga kinnistu nr 715740. 6.Ei ole. 
7.Ei ole. 8.Hansapank arveldusarve. 9.Ei ole. 10.Ei 
ole. 11.Õru vallavanema töötasu. 12.03.04.2006

1.Ivo Pill 2.Volikogu liige.3. Sangaste Vallavoli-
kogu. 4.Puudub. 5.Ei ole. 6.Sõiduauto Ford 
Mondeo, v.a. 1996. 7.Ei ole. 8.Hansapank ar-
veldusarve. 9.Ei ole. 10.Ei ole. 11.EELK Sangaste 

otsustati lugeda valituks spordi- ja turismikomisjoni esimeheks Alar 
Arukuusk; tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Evi Lill; õigus- ja 
korrakaitsekomisjoni esimeheks Jaanus Barkala; kultuurikomisjoni esime-
heks Luule Saar.
� Otsustati lugeda valituks majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimeheks 
Olev Matt; maaelu- ja keskkonnakomisjoni aseesimeheks Enn Sepma; ha-
ridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimeheks Jaanus Barkala; spordi- ja tu-
rismikomisjoni aseesimeheks Ants Manglus; tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni 
aseesimeheks Helle Kuldmaa; õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesimeheks 
Ants Manglus; kultuurikomisjoni aseesimeheks Helle Kuldmaa.
� Otsustati kinnitada majandus- ja eelarvekomisjoni liikmeteks Jüri Kork, 
Mihkel Kapp, Aivar Nigol, Maie Niit, Ilmar Haak; maaelu- ja keskkonna-
komisjoni liikemeteks Külli Uibo, Ene Vahter, Jaan- Kaarel Kukk, Merike 
Tootsi, Voldemar Tasa, Ants Manglus; haridus- ja noorsootöökomisjoni 
liikmeteks Tuuli Vaher, Kristin Leht, Miia Pallase, Peeter Kangur, Raivo 
Kalda; spordi- ja turismikomisjoni liikmeteks Aivar Nigol, Neeme Ernits, 
Mart Kaas, Silver Eljand, Voldemar Tasa, Indrek Vähi; tervishoiu- ja sot-
siaalkomisjoni liikmeteks Tiiu Aart, Helgi Hõbejärv, Tiiu Sander, Mare 
Treier, Kaja Aidla;
otsustati kinnitada õigus- ja korrakaitsekomisjoni liikmeteks Toomas Liiva, 
Urmas Kuldmaa, Kalev Lemmik, Aivo Pärn, Harri Tromp; kultuurikomisjoni 
liikmeteks Valdur Sepp, Ivari Viigimets, Mari Mõttus, Merle Soonberg.
� Otsustati toetada loa andmist Kalda katastriüksuse nr 63602: 002: 1240
 üleandmiseks OÜ´le Pasila.
� Otsustati algatada Mäha külas kavandatava golfiväljaku ja seda teeninda-
vate rajatiste detailplaneeringu muutmine ja ksekkonnamõjude strateegiline 
hindamine.
� Otsustati nimetada Otepää Muusikakooli hoolekogusse Otepää 
Vallavolikogu esindajatena Aivar Nigol, Aivo Meema, Luule Saar ja Miia 
Pallase.

PALUPERA detailplaneeringud

� 30. mail 2006 toimunud Palupera Vallavolikogu istungil otsustati algatada 
Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneering. Planeeringu eesmärk 
on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, 
servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, kesk-
konnakaitse abinõud, maakasutuse ja ehitamise erinõuded, tehnovõrkude 
lahenduse koostamine ja olulisemad arhitektuurinõuded võimalikele ra-
jatistele. Planeeritava ala suurus on 3,6 ha. Detailplaneeringu koostamise 
korraldajaks määrati projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (10033667). 
   Samas otsustati ka Valgamaa Keskkonnateenistuse seisukohta arvesta-
des jätta algatamata Nõuni Algkooli kinnistu nr.1589540 keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist kesk-
konnamõju.

OTEPÄÄ VALLA planeeringud.

Algatatud on järgmised detailplaneeringud:
� Mäha külas Saekoja kinnistu detailplaneering.  Planeeringu algatamise 
taotleja on OÜ Saekoda. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada 
kinnistule majutusasutuse ehitamise võimalikkus. 

Planeeritava ala suurus on ~1,2 ha
� Arula külas Vanamõisa kinnistu detailplaneering.   Planeeringu al-
gatamise taotleja on Eda Mesila. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja 
selgitada kinnistule majutusasutuse ehitamise võimalikkus. Planeeritava 
ala suurus on ~10 ha.
� Mäha külas Tammuri kinnistu detailplaneering.  Planeeringu algata-
mise taotleja on Erki Saar. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada 
kinnistule majutusasutuse ehitamise võimalikkus. 
Planeeritava ala suurus on ~1 ha
� Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule 
järgmised detailplaneeringud:
� Otepää linna J. Hurda tn 1 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on uue kauplusehoone ja parkla rajamiseks ehitusõiguse mää-
ramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, ser-
vituutide vajaduse välja selgitamine. Kinnistu omanik on Elva Tarbijate 
Ühistu, sihtotstarve ärimaa (Ä) ja suurus 2960 m². 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  16. juunist kuni 30. juunini 
2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 03. juulil 2006 kell 13.00. 
� Otepää linna Lille tänav 4 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on korterelamu ja  autovarjualuse rajamiseks ehitusõiguse 
määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, 
servituutide vajaduse välja selgitamine.  Kinnistu omanik on Asta Meema, 
sihtotstarve väikeelamumaa (EEk) ja suurus 952 m². 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  16. juunist kuni 30. juunini 
2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 03. juulil 2006 kell 14.00.
� Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on maa osaline sihtotstarbe muutmine, elamute rajamiseks ehitusõiguse 
määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, 
servituutide vajaduse välja selgitamine. Kinnistu omanikud on Aavo Moks, 
Indrek Bremraud, sihtotstarve 10% väikeelamumaa (EE), 90% maatulun-
dusmaa (M) ja suurus  2 ha. 
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. juunist kuni 30. juuni-
ni 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 03. juulil 2006 kell 15.00 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine:

Kassiratta küla Juusa-Lauri kinnistu detailplaneeringule. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramine. Kavandatav tegevus 
ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmisega. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine:
(25.05.2006 Otepää Teatajas ilmunud teates oli väike viga. Avaldame teate 
uuesti)
� Algatatud on Sihva küla Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegiline hindamine. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse ala määramine majutusasutuse ehitamiseks. Kavandatav tege-
vus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus 
on nõustunud  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisega. 

DETAILPLANEERINGUD 

järgneb lk. 5



8. juuni 2006 5

Ilmar Tiideberg  Pringi  16.06.1941  65 
Hilda Kolberg  Sangaste  26.06.1941  65 
Vladimir Koriskevits  Sangaste  29.06.1941  65 
Merike Otsing  Vaalu  03.06.1943  63 
Marta Roose  Mägiste  11.06.1945 61 
Ants Must  Lauküla  05.06.1946  60 
Jaan Ilves  Tiidu   23.06.1946  60

SÜNNIPÄEVAD juunis

SÜNNID
O t e p ä ä  v a l d

Roland Leopard     8. mai
Harry Kroll   10. mai
Henri Hein   14. mai
Annaliisa Palm   19. mai

Pa l u p e r a  v a l d

Liis Grete Tšaškin   18. aprill
Margaret-Eleen Männiste  22. mai

OTEPÄÄ Vallavolikogu liikmed 

1.Nimi; 2.Ametikoht, 3.Asutus; 4.Ametipalk; 
5.Kinnisvara; 6.Registrisse kantud sõidukid; 
7.Aktsiad; 8 Pangaarved; 9.Võlad pankadele; 10 
Muud varalised kohustused.

1.Aivo Meema 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Elamumaa Otepää linnas; 
ärimaa Otepää linnas 6.Sõiduauto Ford Focus 2002 
7.Ei ole 8.Hansapank-arveldusarve 9.Hansapank 
10.Ei ole.

1.Olev Matt 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Maatulundusmaa Tartumaal, maatulu-
nudsmaa Tartumaal 6.Ei ole 7.OÜ Oköteh osak 
350 tk nimiväärtus 1000 krooni 8.Hansapank-
arveldusarve, SEB Ühispank-arveldusarve 9.Ei 
ole 10.Ei ole

1.Aivar Nigol 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Korteriomand Otepää lin-
nas, elamumaa Otepää linnas, elamumaa Otepää 
linnas 6.Mootorratas Yamaha 1996 7.OÜ Otepää 
Kommerts osak 64 000 krooni, OÜ Otepää Golf 
osak 65 000 krooni 8.SEB Eesti Ühispank 2 ar-
veldusarvet; SEB Eesti Ühispank kaardikontod 
(Visa, Master) 9.SEB Eesti Ühispank 10.Eesti riik 
-hüpoteek

1.Miia Pallase 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korteriomand Jõgeva val-
las 6. Volkswagen Golf 1990 7. Ei ole 8. Hansapank-
arveldusarve; SEB Ühispank -arveldusarve
9.SEB Eesti Ühispank 10. Ei ole

1.Andres Arike 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Korruselamumaa Otepää 
vallas; ½ kinnistust Palupera vallas; kinnistu 
Otepää linnas; kinnistu Otepää linnas 6.Renault 
Megane Scenic 2001 7.AS Avallone Lõuna- Eesti 
A- Aktsia 10 tk nimiväärtus 25 000 krooni;
OÜ Avallone Klubid A-Aktsia 9 tk nimiväärtus 50 
000 krooni; OÜ Aripalte osa 15 000 krooni 
8.SEB Eesti Ühispank-arveldusarve; Hansapank-
arveldusarve, SEB Eesti Ühispank väärtpaberikonto 
9.Ei ole 10.Ei ole

1.Silver Eljand 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Elumaja Valga maakonnas, 
elamumaa Otepää vallas 6. Audi-80 1989; Toyota-
Corolla 1998 7.Ei ole 8.Hansapank-arveldusarve; 
SEB Eesti Ühispank 9.Hansapank 10.Ei ole

1.Enn Sepma 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Korteriomand Otepää vallas; kinnistu 
Otepää vallas; kinnistu Lääne-Virumaal 6.ZIL 1983; 
Ford Sierra 1992 7.Ei ole 8.SEB Eesti Ühispank-
arveldusarve; Hansapank-arveldusarve 9.Ei ole 
10.Ei ole

1.Jaanus Barkala 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Maatulundusmaa Otepää 
vallas; elamumaa Tartumaal 6.Suzuki Vitara 
1994; väikelaev Bayliner 1989; väikelaev Placon 
1/3 osa 1995 7.OÜ Loveland osak 40 000 krooni 
8.Hansapank-arvelduskonto; Hansapank-laenukon-
to; Hansapank-kogumispensioni konto; Hansapank-
väärtpaberikonto; SEB Eesti Ühispank-arveldusarve 
9.Hansapank 10.Kasutusrent AS Hansaliising

1.Evi Lill 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Ei ole 6.Ei ole 7.Ei ole 8.Hansapank-ar-
velduskonto; SEB Eesti Ühispank-arvelduskonto 
9.Ei ole 10.Ei ole

1.Luule Saar 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Ei ole 6.Ei ole 7.Otepää Oskar OÜ osak 53 
nimiväärtus 3000 8.SEB Eesti Ühispank-arveldusar-
ve 9.Ei ole 10.Ei ole

1.Maie Niit 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Korteriomand Otepää linnas
6.Peugeot 206 2003; Volkswagen Polo 2004 7.OÜ 
Otepää Lihatööstus Edgar osak 789 nimiväärtus 
1000 krooni; OÜ Karni -Voor osak 20 tk nimiväärtus 
1000 krooni 8.SEB Eesti Ühispank-arveldusarve; 
Hansapank-arvaldusarve 9.Ei ole 10.Ei ole

1.Jaan-Kaarel Kukk 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Kinnistu Otepää vallas 
6.Veoauto 1984 7.Hansapank-arveldusarve 8.Ei 
ole 9.Ei ole 10.Ei ole

1.Ivari Viigimets 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Ei ole 6.Opel Vectra 1997 
7.Ei ole 8. Hansapank-arveldusarve; SEB Eesti 
Ühispank-arveldusarve; Hansapank-krediidikon-
to   9.Ei ole 10.Ei ole

1.Kaja Aidla 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Korteriomand Otepää 
linnas 6.Volkswagen Vento 1995 7.AS Tallink 
aktsia 10 tk nimiväärtus 1700 krooni 8.SEB Eesti 
Ühispank-hoiuarve 9.Ei ole 10.Ei ole

1.Alar Arukuusk 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Elamumaa Tartumaal 6. 
Mercedes Benz C180 2001 7.Ei ole 8.SEB Eesti 
Ühispank-arveldusarve; Hansapank-arveldusarve 
9.SEB Eesti Ühispank 10.Ei ole

1.Ann Kull 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Ei ole 6.Ei ole 7.Ei ole 
8.SEB Eesti Ühispank; Hansapank-arveldusarve 
9.Ei ole 10.Autoliising Hansaliisingust

1.Helle Kuldmaa 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Korteriomand Otepää 
linnas 6.Ei ole 7.Ei ole 8.Hansapank-arveldusar-
ve 9.Ei ole 10.Ei ole

1.Peeter Kangur 2.Volikogu liige 3.Otepää 
Vallavolikogu 4.Ei ole 5.Talu Otepää vallas 6.Opel 
Omega 1995 7.Ei ole 8.Hansapank- arveldusarve; 
SEB Eesti Ühispank-arveldusarve 9. Hansapank 
10.Ei ole

1.Jüri Kork 2.Volikogu liige 3.Otepää Vallavolikogu 
4.Ei ole 5.Kinnistu Otepää vallas; kinnistu Otepää 
vallas; kinnistu Otepää vallas; kinnistu Otepää 
vallas; kinnistu Otepää vallas 6.Ei ole 7. AS 
Pühajärve Puhkekodu lihtaktsia 638 tk nimi-
väärtus 1000 krooni; AS Otepää Golf A-aktsia 
36 tk nimiväärtus 1000 krooni; OÜ Pühajärve 
Paat 1 osak 8.Hansapank-arveldusarve(2); SEB 
Eesti Ühispank-arveldusarve(2); Nordea pank-
arveldusarve; Eesti Väärtpaberikonto arve 9.Ei 
ole 10.Eesti riik-hüpoteek

OTEPÄÄ vallavalitsuse liikmed

1.Ülle Veeroja 2.Vallavalitsuse liige 3.Otepää 
Vallavalitsus 4.Ei ole (vallavalitsuse liikmetele 
ei ole tasu määratud) 5.Korteriomand Haapsalu 
linnas 6.Ei ole 7.OÜ Frant osak 2 tk nimiväärtus 
100 krooni 8.SEB Eesti Ühispank-arveldusarve, 
krediidiarve; Hansapank-arveldusarve, krediidi-
arve 9.Ei ole 10.Ei ole 

1.Kristjan Rõivassepp 2.Vallavalitsuse liige 
3.Otepää Vallavalitsus 4.Ei ole (vallavalitsuse 
liikmetele ei ole tasu määratud) 5.Ei ole 6.Audi 
100CC 1984 7.SEB Eesti Ühispank-arvelduskon-
to; Hansapank- arvelduskonto 8.Ei ole 9.Ei ole 
10.Ei ole 

1.Aare Matt 2.Vallavalitsuse liige 3.Otepää 
Vallavalitsus 4.Ei ole (vallavalitsuse liikmetele 
ei ole tasu määratud) 5.Elamumaa Otepää vallas 
6.Honda 2002 7.Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank-
arveldusarve; Hansapank-arveldusarve 9.Ei ole 
10.Ei ole 

1.Marika Ein 2.Vallavalitsuse liige 3.Otepää 
Vallavalitsus 4.Ei ole (Vallavalitsuse liikmetele ei 
ole tasu määratud) 5.Maatulundusmaa Võrumaal 
6.Ei ole 7.Ei ole 8.Hansapank-arveldusarve 9.Ei 
ole 10.Eesti riik-hüpoteek

Püha Andrease Koguduse õpetaja tasu; Tsirguliina 
Keskkooli õpetaja töötasu. 12.17.05.2006.

1.Virgo Roose 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1546640. 6.Sõiduauto Volkswagen Jetta, v.a. 1989; 
sõiduauto M-2140, v.a. 1986. 7.AS Sangaste Linnas 
25 aktsiat, 100 krooni, koguväärtus 2500 krooni. 
8.Hansapank arveldusarve; Hansapank väärtpabe-
riarve; SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 9.Ei ole. 
10.Ei ole. 11.AS Laatre Piim loomaarsti töötasu; 
füüsilisest isikust ettevõtja tulu (veterinaarravi ja 
-profülaktika). 12.27.04.2006

1.Einar Toomemägi 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Elamumaa Valgamaa 
Sangaste vald, Valga kinnistu nr 466840, 1/2 osa 
kaasomandist. 6.Sõiduauto Audi 80, v.a. 1990; 
sõiduauto Volkswagen Transporter, v.a. 1992; sõid-
uauto Opel Vectra, v.a. 1993. 7.Ei ole. 8.Hansapank 
arveldusarve. 9.Hansapank 509859 krooni. 10.Ei 
ole. 11.AS Sangaste Linnas operaatori töötasu. 
12.26.04.2006

1.Rando Undrus 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Maatulundusmaa 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1346040, 1/2 osa kaasomandist; maatulundus-
maa Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
2003840 (abikaasade ühisvara); korteriomand 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1819940 (abikaasade ühisvara). 6.Ei ole. 7.Ei ole. 
8.Hansapank arveldusarve; SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve; SEB Eesti Ühispank krediidiarve. 
9.SEB Eesti Ühispank 69 930 krooni. 10.SEB 
Ühisliising 115825 krooni. 11 Maksu- ja Tolliameti 
Lõuna Maksu- ja Tollikeskuse osakonna juhataja 
töötasu. 12.12.04.2006

1.Aavo Vällo 2.Volikogu liige. 3.Sangaste 
Vallavolikogu. 4.Puudub. 5.Ei ole. 6.Sõiduauto 
Toyota Carina E, v.a. 1997 (abikaasade ühisvara); 
sõiduauto Ford Mondeo, v.a. 1993 (abikaasade 
ühisvara). 7.AS Silva-Agro 2100 aktsiat, 100 
krooni, koguväärtus 210000 krooni. 8.Hansapank 
arveldusarve. 9.Hansapank 145000 krooni. 
10.Ei ole. 11.AS Silva-Agro juhataja töötasu. 
12.28.04.2006

SANGASTE Vallavalitsuse liikmed

1.Ruth Muttik 2.Vallavalitsuse liige. 3.Sangaste 
Vallavalitsus. 4.1200 krooni. 5.Elamumaa 
Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 1202240 
(abikaasade ühisvara); elamumaa Valgamaa 
Sangaste vald, Valga kinnistu nr 1549040, 1/3 osa 
kaasomandist (abikaasade ühisvara); maatulun-
dusmaa, Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu 
nr 949840 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa, Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1497040 (abikaasade ühisvara); maatulundus-
maa, Valgamaa Sangaste vald, Valga kinnistu nr 
1788540 (abikaasade ühisvara); ehitis Valgamaa 
Sangaste vald, 179/1776 osa kaasomandist (abi-
kaasade ühisvara). 6.Veoauto GAZ 53-14, v.a. 1987 
(abikaasade ühisvara); veoauto IŽ-271511, v.a. 
1988 (abikaasade ühisvara); ratastraktor T-16, v.a. 

1979 (abikaasade ühisvara). 7.Ei ole. 8.Hansapank 
arveldusarve. 9.Ei ole. 10.SEB Ühisliising 74624 
krooni; Eesti Vabariik 36557 krooni. 11.Sangaste 
Pansionaadi juhataja töötasu. 12.28.04.2006

1.Tõnu Saarman 2.Abivallavanem. 3.Sangaste 
Vallavalitsus. 4.34. aste, 13000 krooni. 5.Elamumaa 
Tartumaa Ülenurme vald, Tartu kinnistu nr 705204 
(abikaasade ühisvara); elamumaa Pärnumaa 
Tahkuranna vald, Pärnu kinnistu nr 2472306 
(abikaasade ühisvara); korteriomand Tartumaa 
Ülenurme vald, Tartu kinnistu nr 1586704 (abi-
kaasade ühisvara); korteriomand Võrumaa Võru 
linn, Võru kinnistu nr 1739641 (abikaasade ühis-
vara); ehitis Jõgevamaa Põltsamaa linn (abikaasade 
ühisvara). 6.Sõiduauto VAZ 2121, v.a. 1983 (abi-
kaasade ühisvara); sõiduauto VAZ 2121, v.a. 2003 
(abikaasade ühisvara); sõiduauto Audi A4, v.a. 
2000 (abikaasade ühisvara). 7.Ei ole. 8.SEB Eesti 
Ühispank arveldusarve; Hansapank arveldusarve. 
9.Ei ole. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12.28.04.2006

1.Diana Sarapuu 2.Vallavalitsuse liige. 3.Sangaste 
Vallavalitsus. 4.1200 krooni. 5.Elamumaa Võrumaa 
Urvaste vald, Võru kinnistu nr 1422241 (abikaa-
sade ühisvara). 6.Sõiduauto VAZ 21063, v.a. 1990 
(abikaasade ühisvara). 7.Ei ole. 8.Hansapank 
arveldusarve; SEB Eesti Ühispank arveldusar-
ve. 9.Ei ole. 10.SEB Eesti Ühispank 192000 
krooni. 11.Keeni Põhikooli direktori töötasu. 
12.28.04.2006

1.Karmen Simmul 2.Raamatupidaja. 3.Sangaste 
Vallavalitsus. 4.24. aste, 5600 krooni. 5.Ehitis 
Valgamaa Sangaste vald, 185/1776 osa kaasoman-
dist. 6.Ei ole. 7.Ei ole. 8.Hansapank arveldusarve. 
9.Ei ole. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12.17.04.2006

Mõnedel inimestel, kes põevad raskeid, kroonilisi haigusi või kellele sobivad 
raviks ainult haruldased ja kallid ravimid, on kulutused ravimitele eriti suured. 
Järgnev lugu ongi mõeldud neile, kelle kulutused retseptiravimitele on nii suured, 
et neil kulub aastas omaosalusele kokku 6 000-20 000 krooni. 
   Kõigil ravikindlustust omavatel isikutel (nii lastel, tööealistel kui ka vanadus-
pensionäridel) on võimalik taotleda haigekassalt täiendavat ravimihüvitist retsep-
tiravimite eest juhul, kui nende kulutused ravimite omaosalusele kalendriaastas 
ületavad 6000 krooni. Hüvitist saab selles summas, mis ulatub üle piirmäära. 
Arvesse lähevad kõik ravimid, mis on ostetud retsepti alusel. Arvesse ei lähe 
käsimüügiravimid ja retseptitasu 20 krooni. 
   Hüvitise taotlemiseks tuleb igal aastal esitada uus avaldus haigekassa piirkond-
likule osakonnale, Valgamaal seega Eesti Haigekassa Tartu osakonna Valga büroole 
aadressil Puiestee 2, Valga 68203. Avalduse jaoks on spetsiaalsed blanketid, mida 
saab haigekassa klienditeenindusbüroodest; postkontoritest; vallamajast või inter-
netist ise välja printides aadressilt http://www.haigekassa.ee/blanketid/. Avalduses 
küsitakse: kindlustatud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, postiaadressi, 
kontakttelefoni, pangakonto numbrit, avalduse esitamise kuupäeva, vajadusel 
kindlustatud isiku seadusliku esindaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, aad-

Täiendav ravimihüvitis
ressi ja kontakttelefoni, kindlustatud isiku või tema seadusliku esindaja 
allkirja. 
   Seletuseks nii palju, et seaduslik esindaja on lapsevanem, kohtu 
poolt määratud eestkostja või notariaalselt volitatud isik. Eestkostja või 
volitatud isiku kohta tuleb avaldusele lisada kohtuotsuse või volikirja 
koopia. Taotleja passi või isikutunnistuse koopia pole vajalik. Retsepte 
koguma, alles hoidma ja esitama ei pea, apteekidest lähevad müügiand-
med otse haigekassa arvutisse ja sealt saavad nad ise infot. Avalduse 
võib saata haigekassasse ka postiga. 
   Kui avaldus on esitatud, hakatakse haigekassas jälgima isiku kulutusi. 
Kui kulutused jõuavad 6000 krooni piirini, hakkab kogunema hüvitise 
summa. Hüvitis kantakse isiku või tema seadusliku esindaja panga-
kontole õiguse tekkimise järel 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks 
või järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks. Sularahas seda hüvitist välja 
ei maksta. 
   Täiendavat infot hüvitise taotlemise suuruse jms kohta saab haigekassa 
infotelefonilt 16 363. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK 

algus lk. 4



8. juuni 20066

Keeni Põhikooli lõpu-
aktus

Puka Keskkooli lõpu-
aktused

Neljas veerand Keeni 
koolis

18.juuni 2006 kell 14.00 toimub
Keeni Põhikoolis lõpuaktus.

21.juunil põhikooli lõpuaktus kell 18.00
22.juunil keskkooli lõpuaktus kell 18.00

Palupera Põhikooli 9. klassi lõpupidu toi-
mub pühapäeval, 18. juunil kell 13.00.

Palupera lõpupidu

Seni veel ühe liitrühmaga töötav las-
teaed Hellenurme mõisahoones pidas 
lastekaitsepäeval, 1 juunil lõpupidu sü-
gisest kooliteed alustavatele tüdrukutele 
– KARMEN PUUSALU, LIISU MEIPALU ja 
MERILYN TERVE.
   Päev algas teemaga “Meri ja mereröö-
vel”, kus juhtus lastele palju põnevat ja 
naljakat. Jalgpalli mängiti seekord hoo-
piski õhupallidega, mis uskumatult hästi 
vastu pidasid. Väikesi mudilasi, kes saat-
sid temaatilise hommikupoolega oma 
suuremad kaaslased sel moel kooliteele, 
on aga juba rohkem kui ühe liitrühma 
jagu piirkonnas.
   MTÜ “Hellenurme Mõis” juhtkond, 
kogu personal, õpetajad, väikesed kaas-
lased ja nende vanemadki soovivad 
Teile, kallid kooliteele tõttajad, HEAD 
KOOLITEED! Olge endiselt ikka tublid 
tüdrukud!
   Kõigile veel lasteaeda jäävatele koo-
lieelikutele aga head peagi saabuvat 
suvepuhkust! Puhkuselt tagasi tulija koh-
tab aga peagi uusi mängukaaslasi, sest 
sügisest avatakse remonditud ruumis 
uus liitrühm. Uued ja toredad õpetajadki 
olemas. 

   NB! Lapsevanemad, kes soovivad oma 
lapse  sügisest või uuest kevadest pai-
gutada lasteaeda ja pole veel lasteaiaga 
ühendust võtnud, tehke seda koheselt!

Hellenurme mõisa 
lasteaias oli lõpupidu

Mida teha, et koolis õppimine veelgi 
huvitavam tunduks? Pakkuda õpilastele 
võimalust rakendada oma energiat eri-
nevatel üritustel. 
   Neljandal veerandil toimus meie koolis 
rida ettevõtmisi: tervisenädal, jüripäeva 
orienteerumismäng, ÕOV koristuspäev 
ja kooliümbruse koristamine õpilaste 
poolt, jalgrattavõistlus „Vigurivänt” koo-
lis ja osalemine maakondlikul võistlusel 
(tulemuseks väärt 2. koht), kooli spor-
dipäev, meeleolukas emadepäevale 
pühendatud kevadkontsert ja disko, 
muusikakooli lõpetajate kontsert (tänavu 
lõpetas 2 õpilast), kaitseliidu praktiline 
õppus 5.-9. klassi õpilastele, Valgamaa 
noortekogu külaskäik, etendus „Väike 
Mukk” noorema astme õpilastele  ja nu-
kuetendus „Inetu pardipoeg” kogu koo-
liperele.
   Palju on käidud maakondlikel erineva-
tel spordivõistlustel, valmistutakse maa-
konna rahvatantsupeoks ning I meeste 
tantsupeoks Rakveres. Meie koolist osa-
leb maakonna tantsupeol ligi pool kooli 
õpilastest.
   Kõik klassid on koos klassijuhatajaga 
ette võtnud mõndagi huvitavat:  peetud 
on grillipidusid, nii koos vanematega kui 
ka ilma, külastatud Pühajärve ning Tartu 
veekeskusi, käidud paintballi mängimas, 
läbitud Otepää seiklusrada. 
   Loodame, et meie pingutused koolis 
kandsid vilja ning iga laps leidis endale 
midagi põnevat. Ilusat kooli lõppu ning 
päikeselist suve kõigile!

kooli huvijuht VETE HAINSOO

9. klassi lõpuaktus toimub teisipäeval, 
20. juunil kell 17.00.
12. klassi lõpuaktus toimub kolmapäeval, 
21. juunil kell 16.00

Otepää Gümnaasiumi 
lõpuaktused

Meie kooli traditsiooniline kokkuvõtete tegemine koos 
hästi ja väga hästi õppivate õpilaste ja nende vanema-
tega, toimus Sangaste lossis 31. mail. 
   Vallavanem Kaido Tamberg ütles, et head ja väga 
head tulemused õppimises saavutatakse tiimitööga. 
Õpilase, lapsevanema ja õpetaja koostöös saavutasime 
sel õppeaastal hea tulemuse.    
   Vastuvõtule kutsusime 52 õpilast. Nendest 16 said 
kiituskirja. 1. klassist Alari Albrecht, Eleen Jääger, 
Angele Käärik ja Karli Roio, 2. klassist Cätlin Ereline, 
Henri Korbun ja Lella Pruuli, 3. klassist Marge Roosild 
ja Siiri Linde, 4. klassist Rasmus Kirsimäe ja Brandon 
Luik, 5. klassist Iti Uusküla, 6. klassist Lenna Hainsoo 
ja Marily Milter, 8. klassist Kairit  Linnaste ja Kairi 
Sumero. Kolm 9. klassi tüdrukut Kristel Kukk, Kristi 
Kalm ja Juta Maasikpalu peavad sooritama veel eksa-
mid viitele, siis on ka nemad kiituskirja omanikud.

Mida teha edasi?

Haridus-ja Teadusministee-
riumi kiituskirja saajad

1.a klass: Laura Danilas, Kelly 
Keröryn Edesi, Krista Kutsar, 
Merit Müür, Elo Peterson, Mar-
kus Punnar, Johanna Rehelem, 
Kenno Ruukel, Gerly Zujev, He-
len Tiisler
1.b klass: Karoliina Kruusmaa, 
Madli Lehes Kärolyn Mara-
nik, Mariel Merlii Pulles, Eneli 
Schneeberg, Merly Teder
2.a klass: Keit Kalk, Silvia Luup, 
Kristel Mölder, Sarah- Liisa Oja, 
Margit Saal, Maria Kristin Trum-
si, Richard Tuhk, Kristin Vähi, 
Markus Kuslap
2.b klass: Kristin Aalep, Silleriin 
Lasting, Lilian Mitt, Andra Helen 
Nigol, Laura Rääts, Maris Sala, 
Gerda Zujev
3.a klass: Kerdo Ilves, Dairi Le-
histe, Henriette Rehelem, Kirke 
Ruuven, Sandra Tarikas, Annika 

Tiideberg
3.b klass: Gertrud Aasaroht, Heli 
Riin Meri, Katrina Ojavee, Trii-
nu Sala, Sten Teemant, Anette 
Veerpalu
4.a klass: Kristiine Aluvee, Jana 
Jaaniste, Mattias Jõgi, Rauno 
Umborg, Kaija Põldsepp, Maribel 
Tamm
4.b klass: Mari-Ly Kapp, Kevin 
Kõo, Jaagup Lehes, Maarja Ma-
ranik, Tiit Oja, Lauri Rauk, Indrek 
Voolaid
5.a klass: Daniel Dorch, Rauno 
Põldsepp, Marta Jõgi
5.b klass: Triinu Aasaroht, Elise 
Ader, Jo Kroll, Eva-Maria Oja, 
Kadri Palmiste, Helen Parik, Mari-
Liis Uprus, Martin Voolaid
6.a klass: Helen Aluvee, Katrin 
Helena Kuslap, Georg Niit, Maiko 
Plinte, Diana Vähi
6.b klass: Mari Anton, Kristi Il-
ves, Triin Kuusk, Eelika Laikask
7.a klass: Karl Laasik, Antti Jaa-
niste
7.b klass: Kaur Kaiv
8.a klass: Cliona-Georgia Dal-
berg, Kadri Kapp

8.b klass: Signe Ilves, Maiko 
Kangro, Kertu Kulasalu, Liina 
Leetsi
8.c klass: Mairi Kana
9.a klass: Triin Tigane, Signe Rät-
sepso
9.b klass: Eike Karo, Lilian Leetsi
9.c klass: Liina Laiv, Grete Roop
11.b klass: Pilleriine Alter, Karena 
Kikkas, Kaidi Kukk

Otepää gümnaasiumi spor-
diauhinnad said:
A. Veerpalu karikas – Triin Ojaste 
(murdmaasuustamine)
A. Orassoni karikas – Magnar 
Orasson (laskesuusatamine)
M. Kahru karikas – Kristjan Eljand 
(kahevõistlus)
A. Elleri ja R. Mägi karikas – Raul 
Lehismets (kergejõustik)
Parim korvpallur – Martti Sala
Parim võrkpallur- Siim Kalda, Liis 
Kalda
Parin jalgpallur – Martin Raid
Parim mäesuusataja – Rauno Laiv, 
Marju Meema
Parim piljardimängija – Martin 
Raid

23.-25. maini viibis Brüsselis Kaitsemi-
nisteeriumi delegatsioon, kuhu kuu-
lusid ka koolide riigikaitse õpetajad. 
Tutvuti NATO peakorteri ja Euroopa 
Liidu Eesti esindusega.
   Valgamaalt osales ainukesena sellel 
reisil Otepää gümnaasiumi direktor 
Aivo Meema.

(OT)

ValgamaaTeavitus- ja nõustamiskeskuse nõustaja Tanel 
Jürjenson aitab leida sobivat edasiõppimisvõimalust; 
võimalik on teha testi, mis aitab langetada otsust 
erialavalikuks. Vastuvõtt toimub Valgamaa kutseõp-
pekeskuses Jaama pst 12 (raudteejaama hoone). Väga 
soovitav on eelnevalt kohtumine kokku leppida tele-
fonidel 766 3221 või 5568 7086. 
   Tööturuameti Valgamaa osakonna (Vabaduse 26) kar-
jäärinõustaja aitab leida sobivat ametit; seletab, kust ja 
kuidas leida tulevasi töökohti; tutvustab, mida õppida, 
et tulevikus ikka tööd oleks jne. Tal on vastuvõtuajad 
ka Otepääl ja Tõrvas. Eelnevalt tuleb vastuvõtt kokku 
leppida telefonil 767 9781.

Mõned kohad info leidmiseks neile noortele, 
kes pole oma koolivalikut veel langetanud 

   www.neti.ee – Haridus ja Kultuur – Haridus: kogu-
mik linke gümnaasiumide, kutsekoolide ja kõrgkoolide 
kodulehekülgedele. 
   www.rajaleidja.ee – võimalik teha teste enese hin-
damiseks, otsida sobivat eriala, nõuanded töökoha 
otsimiseks jne. 
   http://www.edu.ee/koolid/ - kõikide Eesti koolide 
nimekirjad maakondade kaupa. 
   https://eh-jas.hm.ee/avalik/oas/Otsing.uix – Eesti hari-
duse Infosüsteemis on võimalik leida erialasid koolide 
kaupa (nii kutse- kui kõrghariduse vallas), kontrollida, 
kas õppekava on kinnitatud ehk akrediteeritud ja palju 
muud. 

 sotsiaalinspektor PILLE SIKK 

Arvan, et paljud koolilõpetajad 
seisavad pöördelise küsimuse ees, mis 
määrab teatud perioodiks meie elutee. 
Millised on minu võimed, eelistused 
ja millist tööd soovin tulevikus teha? 
Kuidas teha valikuid, et hiljem rahule 
jääda ?
   Noored, kes soovivad eneses 
kindlad olla ja omandada oskusi 
valikute tegemiseks, võivad pöörduda 
Otepää töö-tugiisiku vastuvõtule 
individuaalseks nõustamiseks.

Töö tugiisiku kabinett asub Otepää 
Raekoja III korrusel, tuba 303, tel.766 
4829
Vastuvõtt
E 9-12 A. Saar, tel.5341 5269
T 9-12 R. Pill, tel.512 7248
K 9-12 R. Pill
N 13-16 A. Saar

   Tänasime ka tublisid õpetajaid, kelle õpilased saavu-
tasid piirkondlikel või maakondlikel olümpiaadidel ja 
võistlustel häid tulemusi. Need olid vene keele õpetaja 
ja huvijuht Vete Hainsoo, kehalise kasvatuse õpetaja 
Eve Karimõisa, algklasside õpetaja ja 3 rahvatantsuringi 
juht Tiina Kukk, eesti keele õpetaja Maire Roio, kehali-
se kasvatuse õpetaja Gunnar Sarapuu, muusikaõpetaja 
Anu Vares, algklasside õpetaja ja rahvatantsuringi juht 
Maie Vill. 
   Oleme õppeaasta tulemustega rahul, aga loorberitele 
puhkama jääda ei saa. Valmistumine uueks õppeaas-
taks on juba alanud, et 1. septembril saaksid õpilased 
alustada veelgi paremates õpitingimustes.
   Ilusat suvepuhkust kõigile õpilastele ja õpetajatele 
meie koolis ja ka naaberkoolides.
Keeni kooli direktor DIANA SARAPUU

Keeni Põhikooli tublide õppurite vastu-
võtt Sangaste lossis

Otepää Gümnaa-
siumi edukamad 

Vaibavabrikus OTEKS 

on 
JAANIMÜÜK

19.-22.06.06

Hinnad soodsamad 
10 - 50%.

Kauplus avatud kl 10-18.

Aadress: Võru mnt.3 Otepää

Tel. 766 8540
www.oteks.ee

Aivo Meema käis 
Brüsselis õppereisil
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Elioni esindused: VALGA: Kuperjanovi 1, tel 766 9771, avatud: E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00, P suletud; TARTU: Kalda tee 1c (Eedeni kaubanduskeskus), tel 733 3166, avatud: E-R 10.00-21.00, L 10.00-21.00, P 10.00-21.00; Küüni 5b (GMP ostukeskus), tel 737 7770, 
avatud: E-R 9.00-19.00, L 10.00-17.00, P suletud; Riia 1 (Tartu Kaubamaja), tel 731 5143, avatud: E-R: 9.00-21.00, L: 9.00-21.00, P: 9.00-18.00
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Kindapäev Otepääl

“Te saite küpsustunnistused, te astute ellu ja teie ees on avatud kõik 
uksed.” Sellistena arvan mäletavat olulisemaid kõnekatkeid oma 
Tartu 3. keskkooli lõpuaktuselt 50 aastat tagasi. Ja ega need palju 
ei erinenud ka siis, kui poeg lõpetas Otepää keskkooli.
   Ent mida siis, 17 aastat tagasi, tegelikult oodati ja loodeti, milles 
kaheldi ja mida koguni kardeti, sellest saaks igaüks pakkuda OMA 
ja temale ainuomast minevikupilti.

Meie rahvuslipust 17 aastat tagasi

“Kas mäletad, millal me tõime Otepää keskkooli aulasse paljude 
aastakümnete järel esimest korda rahvusvärvides lipu?” küsis hiljuti 
üks kaaslinlane. Olin ajakirjanikutöö kõrvalt tollal kõnekultuuri-
õpetajana keskkooli hingekirjas,sobran nüüd mälus… “Su oma 
poeg seisis ju vabariigi aastapäeva aktusel aulas lipuvalves,“ püüab 
kaasvestlejat mäluaugust välja aidata tollal matemaatikaõpetajana 
töötanud Valdur Värk. “Olin siis ajutuselt direktori kohusetäitja, 
“võimul” olles kasutasin juhust,” lisab veel. Nüüd hakkavad mullegi 
need sündmused reastuma.
   “Osalesime Valduriga mõlemad rahvarindeliikumises, nii oli-
me julgemad otsustama,” haakus samasse vestlusse Valduri kaasa 
Maila, tollane saksa keele õpetaja.
   Julgus otsustada paistis aga neil aegadel mõnelegi pedagoogile pea-
aegu dissidentlusena, millest oli mõistlikum eemale hoida. “Minul 
on rahvuslipu värvidest esimene mälestus aasta varem toimunud 
muinsuskaitsepäevadest Tartus,” nendib poeg Margo oma kooliaja 

fotot vaadates. “Mulle aga meenub kooli lõpuaktuse järel ühispildi 
tegemine ning mure, et sinimustvalge lipp ei jää tüdrukute-poiste rivi 
tagant pildile,” räägib Krista Sumberg, praegune Pühajärve põhikooli 
algklasside õpetaja. Lõpuaktus oli temale, kuldmedaliga lõpetanule 
veebruarikuisest sündmusest arvatavasti olulisem ja pidulikum.
   “Seda medalit ma küll pole tähtsustanud. Aga meie kool oli minu 
arvates siis maailma parim! Edasi õppima kõrgkoolidesse pääses 
ju meie lennust mitu noort. Igatahes olenes see igaühest endast,” 
arutleb nüüd Krista.
   Meenutab endine kunstiõpetaja, praegu kooli ajaloomuuseumi 
juhataja Tiiu Maasik: “1989. aasta lend oli üle mitme aja üks meel-
dejäävamalt andekamaid. Fotolt on 2 Toomast, kes olid esimesed 
rahvusvahelise tunnustuse pälvinud noormehed-kunstnikud.
   Aga lipuga seoses on meeles selle valmistamine: ostsin poest valget 
kangast, lõikasin, värvisin, õmblesin. See lipp oli koolil kasutada 
kauemat aega, poest polnud sinimustvalgeid lippe ju saada.”
   ÄRKAMISAEG tähendas igale eale erinevat. Ühtäkki kogesin, et 
noor sugupõlv tahab uude aega tormata otse ja läbi kinnise ukse! 

Meie jäljed 
jäävad  (9.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

10. 06 Baltimaade retrosõit. Konstantin Pätsi limusiini   
 visiit ja teised vanatehnika huvilised Eestist, Lätist, 

 Leedust ja Soomest. kell 10.00 Valgas, kell 12.30 
 Sangaste Lossiõuel ja kell 13.00 Otepää keskvälja  

 kul. 
 Tseremoonia juht Rohke Debelak.

17. 06 kell 12 keskväljakul Mootorrataste kokkutulek.
22. 06 kell 13.00 Pühajärve rannas sinilipu üleandmine ja 

 heiskamine Pühajärve supelranda.
23. 06 kell 18.30 vabadussamba juures Eesti presidendi 

 süüdatud võidutule toomine Otepääle ja võidu-  
 püha tseremoonia.
23. 06 kell 17 Pühajärve pargis. Terminaator, Nexus,   
 Quattro, DJ Vaido Pannel (SKY+). pilet eelmüügis   
 100.-, kohapeal 125.-

 Otepää valla elanikele 1000 pääset tasuta. Otepää 
 vallas elavad kodanikud saavad tasuta pääsme   

 kätte Kultuurikeskusest 12.-22. juunil tööpäevadel   
 kell 9-19.

KULTUURIKALENDER
Otepää JUUNI

Lõpuaktus 1989. aastal. Esiplaanil Toomas Soo (praegu AS 
Lignator juhatuse esimees), Krista (Jurask) Sumberg (Püha-
järve PK õpetaja) ja Silja Aedma. Kooli lippu kannab Toomas 
Toomsoo (praegu Ida-Tallinna keskhaigla neuroloog).
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Me elame veel

“Milleks meile see vananenud ühiskonnaõpetus või kellele on seda 
vene keelt veel vaja?” kuulsin omaenese poega protestivat koolis 
ja kodus. Klassijuhataja kohtus emaga ja noomis: “Teie poeg aina 
vaidleb, ei allu koolikorrale, räägib teistelegi, et neil polevat enam 
vaja ÜKT (ühiskondlikult kasuliku töö) tunde teha!”
   Vastust ja selgitusi küsisin pojalt. “Kui ei karjuta, siis kuulame. Ja 
sina ära närveeri, saan ise hakkama,” kuulsin vastuseks.
   HIRMUDEST vanema põlvkonna hulgas kogesin omal nahal Tartus 
muinsuskaitsepäevade rongkäigus. Oli levinud kumu, et kolonniga 
koos liiguvad ka miilitsad ja korda valvavad verekoerad. 
   Noored kõiki ohte ei osanud aimata. “Meil oli kooli lõpuaastal küll 
üks mure,”meenub nüüd Kristale. “Kirikus loodi Piret Stepanovi 
juhendamisel kirikukoor. Käisime seal laulmas koos pinginaaber 
Annikaga. Siis saatis muusikaõpetaja hoiatuse, et meile võib see ki-
rikus laulmine edasiõppimise puhul komistuskiviks saada.“  Õnneks 
sai vabamõtlemine valdavamaks. Krista õppis Tallinna Pedagoogika 
Ülikoolis algklasside õpetajaks, on pereinimene , kahe lapse ema 
ja 13aastase staažiga õpetaja. “Olen rahul oma kutsevaliku ja töö-
kohaga.”
   Mina sain aga poja lõpuaktuselt kaasa tulevikuhirme. Lõputunnistuse 
hinnetele ega pojalegi polnud suurt ette heita. Tema iseloomustusviis 
aga musta masendusse: Margo Miksil polevat kasvatatud tööharju-
musi, tal polevat järjekindlust ega eeldusi kõrgkoolis õppimiseks. 
Tööharjumuse kasvatamisest olnuks isal ka sõna öelda, sest oma 
kodu ehitamisel oli poeg isa abilisena täismehe eest väljas. Ent õpeta-
jail oli oma õigus. “Õigustab ja kaitseb oma last,” kuulsin kohalikust 
piimapoest enda kohta käivat kogemata kõrvalt. ”Kodus nii ja koolis 
naa.” Nojaa!
   “Mul oli hoopis teine hirm,” tunnistab nüüd kahe lapse isa Margo. 
“Kartsin kutset vene sõjaväeteenistusse. Ülikool oli 1989. aastal kin-
del päästerõngas. Mu tollaste huvide järgi tundus kõige sobivam 
olevat ajakirjanduse eriala.”
   Ülikool koolitas noormehe täiskasvanuks, andis julgust Saksamaal 
praktiseerida ja 5 aastat Sporditähes ajakirjanikuleiba maitsta. Pinnin 
pojalt mõnda ilusat koolimälestust. “Korvpall,” vastab lühidalt. 
“Murdsin sõrmeluu, aga mängisin edasi …” veidi vaikust. Siis lisab: 
“Näed ise, kõver tänaseni.”
   Õnneks on elutee paljuski igaühe enda määrata.

  8.06. Külaliseesinejad Rootsist  Seltsimaja
22.06. Jaanipidu Silva-Agro õuel. Rahvalikud mängud,   
 kohalikud esinejad, tulesüütamise tantsuetendus,   
 ansambel Rivaal   Silva-Agro õuel
23. 06. Jaanipäev Ädu mäel Kuigatsi Külamaja Selts  
     Ädu küla

Sangaste 

Maikuu kuuendal päeval kogunesid Otepää 
kultuurikeskusesse käsitööhuvilised lähedalt 
ja kaugemaltki. Kohale oli tulnud ka tunnus-
tatud kindameister Aino Praakli, kes esitles 
oma kindakollektsiooni ja kindaraamatu 
”Kirikindad” I ja II osa.
   Tutvust sõlmima, omi kindaid ja uut kin-
daraamatut ”Räpina kirikinda mustrid” näi-
tama tulid ka Räpina Käsitöökoja liikmed. 
Räpina Rahvakooli ja Käsitöökoja juhataja 
Mati Kirotar rääkis nende käsitööinimeste 
tegemistest ja käsitööraamatu väljaandmisega 
kaasnenud raskustest.
   Ülenurme rahvakultuuri seltsi Nurmenukk 
eestvedaja Maire Henno tutvustas Tartumaa 
käsitööhuviliste ettevõtmisi. Koostöö ja oma-
vaheline läbikäimine annab uusi tarkusi, 
ideid ja edasiviivat tahet.
   Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurikolledzi dip-
lomand Reelika Käär oli kaasa toonud suure 
hulga üliõpilaste kootud põnevate ja kaunite 
lahendustega käpikuid ja sõrmikuid, mida 
huviga uuriti ja kättegi prooviti. Reelika pani 

3. mail, imeilusal kevadisel pärastlõunal, 
kogunesid Puka Pensioninäride ühen-
duse liikmed kohalikku raamatukokku. 
Vastu võttis meid rõõmsameelne juha-
taja Ene Markov kaetud oli tee- ja kohvi-
lauaga. Külalisena ootas Valgamaa kirja-
mees, Tõrvast pärit Hans Salm.
   Alustuseks rääkis perenaine minevi-
ku meenutusi ja oleviku tegemisi Puka 
raamatukogus. Nähtavale kohale olid 
seatud kirjamehe sulest ilmunud raa-
matud. Seejärel rääkis oma elust ja tööst 
Hans Salm. Südamlik vestlus, küsimu-
sed-vastused... ja juttu oleks jätkunud 
kauemakski.  
   Kes kohal oli, ei kahetsenud! Suur 
tänu Enele toreda ürituse korraldamise 
eest ja Hansule sisuka vestluse eest!

kudujatele südamele, et kindaid kootakse 
peenikeste varrastega ja peenemast lõngast, 
siis tuleb töö korrektsem ja vastupidavam. 
Kinda puhul võib julgemalt kasutada erine-
vaid tehnikaid, samas võiks kindakirjasid 
sobitada ka muude tekstiilitoodete juurde. 
Eelnevalt väljakuulutatud kindakonkursile 
laekus 50 kaunist kindapaari, umbes sama-
palju oli ka näitusele esitatud kindaid. Silma 
hakkas kudujate tõsine töössesuhtumine, hea 
materjali ja traditsioonide austamine.
   Publiku hääletuse tulemusena sai esiko-
ha Ene Raudsepa kootud kindapaar. Liidia 
Maiste, Aveli Kikkatalo, Anu Trolla, Galina 
Laas (Valguta), Liidia Koni, Aili Lehis ja Virve 
Laineste (Rõngu), Tiina Nöps ja veel mitmed 
olid väga heade tegijatena ära märgitud. Suure 
tunnustuse pälvis Miili Korp ”päikeseratta” 
täie kaunite kinnaste eest.
   Täname südamest kõiki, kes raatsisid sel 
kaunil kevadpäeval meie üritusele tulla ja 
meie tegemistest osa saada. Täname kultuu-
rikeskuse juhatajat Margus Mölli abi eest ja 
Otepää vallavalitsust toetuse eest.

MTÜ KARUKÄPP juhatus

Puka Pensionäride ühenduse liikmed toi-
metavad oma tegemisi Puka Aianduse ja 
Mesinduse Seltsi (PAMS) majas, kus on 
meie tarvis hubane väike tuba. Seal tun-
neme ennast kui kodus. Enamus eaka-
test on PAMSi liikmed, sellest johtuvalt 
viime üheskoos läbi suuremaid üritusi.  
   Olgu siis selleks jaanipäeva- või jõulu-
pidu, vabariigi aastapäeva- või vastla
päeva tähistamine. Igal kuul tähistame 
eakate inimeste sünnipäevi, laulame 
endi rõõmuks, loeme luuletusi. Veel 
arutame olukorra üle riigis ja vallas, rää-
gime lugusid elust endast. Rõõmustame 
koos igaühe rõõmudega ja kurvasta-
me, kui meie seast mõni tubli naine või 
vapper mees on sunnitud rajalt kõrvale 
astuma. 
   Aeg-ajalt kutsume ka huvitavaid küla-
lisi. Katame koos peolaua ja koristame 
toa endi järelt.
   Paljud eakad osalevad ka Puka rah-
vamaja juures tegutsevates ringides 
vaatamata sellele, et kõik ei ela alevis, 
vaid kaugemates külades. Ometi jääb 
lahkudes kõlama: “Oli tore! Kohtumiseni 
järgmine kord!”

Puka Pensionäride Ühenduse nimel
VALVE EINASTE

Üleskutsele kevadistele heakorrapäevadele 
oli vähe järgijaid. Esimesel päeval saabus 
uue surnuaia juurde 6 inimest: ILMI PUHM, 
MARE KALEV, JAAN REBANE, URMAS 
JA HELLE KULDMAA ning allakirjutanu. 
Pühajärve parki üks inimene, seegi endine 
otepäälane Tallinnast. See näitab ilmekalt 
meie suhtumist linna heakorda. Tublid olid 
siiski Otepää vallavalitsuse töötajad, kes Aare 
Mati juhtimisel koristasid Võru tänava ääre ja 
Vabadussõja ausamba taguse teeosa. Samuti 
täname Lions klubi, kes korrastas Linnamäge 
ja Kaitseliitu, kes oli abiks Pühajärve pargis.
   Linnas tervikuna oli olulisem töö puude 
pügamine Piiri, Pärna, Kalda, Aia, Saare 
tänaval ja ka kesklinnas. On veel ohtlikke ja 
oma aja ära elanud puid, mida lõigataja kori-
stada. Õnneks sai linna keskväljak mustkatte 
alla. Võimaluste piires sai tänavaid pühitud. 
See on paraku kallis lõbu, koristusauto tund 
maksab 600 krooni + käibemaks.Pidevalt 
on tegeldud prügiveoga, 30 m³ mahutavad 
konteinerid olid Keskasulas ja Vana-Otepääl. 

Vallale on kallis seegi, ühe konteineri tellimi-
ne ja vedu maksab 7000 krooni. Suur mure 
on uue surnuaia prügikastidega, kuhu valla 
elanikud viivad oma olmejäätmeid.
   Nüüd teoksil olevast. Töö käib Pühajärve 
pargis ja rannas. Sinilipp heisatakse alles 
pärast rannahoone renoveerimist. Randa 
tuleb vedada liiva, rand kultiveerida ja üle 
rehitseda. Paigaldatakse täiendav väli-WC ja 
prügikast.
   Algab linna tänavaaukude remont, kruus-
avedu valla maanteedele ja teede pindamine 
( ka eelmise aasta vigade parandus on selle 
töö hulgas). Alustame muruniitmist ja -hool-
damist. Suvel tuleb puhastada sadeveteka-
evud.
   Arvan, et Otepää ei ole hetkel siiski  kasima-
ta linn,  nagu arvab härra Heimar Lenk ajale-
hes “Kesknädal”. Koos saame oma kodulinna 
puhtamaks ja kaunimaks muuta. Jätkuks sel-
leks vaid tahtmist ja osavõtlikkust!

Loodus on jõudnud taas 
kevadesse

Rootsi noorteorkester Gävlest 

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

Otepää valla majandus- ja heakorranõunik 
Aarne Steinbach teeb põgusa ülevaate heakor-
rast.
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Fiesta internacional

Igal aastal maikuus korraldab siinne kohalik omavalitsus suure peo, 
mille peategelaseks on kõik Manilva kandis elavad välismaalased. 
Costa del Sol on nagu väike Ameerika, kus kümned rahvused oma 
igapäevaelu elavad ja hispaania kultuuri taustal end hästi tunnevad. 
Ühendavaks lüliks on turism, mõnus kliima, inglise ja hispaania keel. 
Kellelegi ei vaadata viltu, aga ega teistest rahvastest eriti midagi ei 
teata ka. 
   Selle tühiku täiteks on tore, et sellise festivali idee kunagi valmis 
muneti ning juba viiendat aastat järjest ja aina suurema rahvahulga 
silme all läbi viidi. Panen siinkohal nii palju riike kirja kui meeles 
on: Argentiina, Bulgaaria, Ekvador, Šotimaa, Iirimaa, Inglismaa, 
Venetsuela, Tai, Holland, Prantsusmaa, India, Peruu.
   Ei ühtegi põhjarahvast! Kuigi neid on siin hulgi. Venelased olid 

tüdinud ega viitsinud end jälle näidata. Baltlasi on vähe, hiinlasi (loe: 
hiina restorane) jälle nii palju, et eraldi telk oleks mõttetus.
   Üritus kestab neljapäevast pühapäevani, kuid 2 viimast päeva 
on telgid tänaval ja melu vabas õhus. Iga esindamist soovinud 
rahvakild saab enda kasutusse telgi, kus esimesel päeval antakse 
infot ja teisel päeval süüa. See on midagi erilist, rahvale omapärast, 
kommentaaridega. 
   Nii on Manilva telgis alati kohalik vein, juust (curado) ja sink 
(hamon serrano). Šotlastel oli seekord kilode kaupa “hagashit” 
kohale toodud, aga see on selline asi, mis kellelgi eriti alla ei lähe. 
Kui, siis vaid koos rohke viskiga. Ma muidugi ei kujuta ette, mis näo 
inimesed teeks kilu süües.
   Esimesel päeval oli laval 3 väga vahvat laste tantsutruppi. 
Flamenco, sevillanas, manzanilla… Puha hispaania värk, aga grupis 
tundsin ära paar prantslannat, inglannat jne. Kes seguneda tahab, 
sel on ka võimalus olemas ja tulemus rõõmustab kõiki. 
   Juba kolm aastat on üritus toimunud Manilva väikelinna asemel 
minu sadamas, St. Puerto de la Duquesas, kus mu galerii asub. 
Positiivne külg on see, et kümnetes restoranides istudes saavad 
inimesed kogu tegevust jälgida ega kipu liiga kiiresti koju. Meiegi 
pidasime vastu südaööni ja nautisime sooja tuult Eesti rahvariide 
voltides.
   Järgmisel aastal on festivalil ka Eesti telk.

MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

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

Kirjad Hispaania Päikeserannikult

Manilva kolm ainukest eestlast festivalil.

Elu nõuab valikuid
3 KÜSIMUST MARJU LÄNIKULE

… Siin on minu saladus,” ütles rebane.
“See on väga lihtne: ainult südamega näed 
hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtama-
tu.”
Saint-Exupery “Väike prints”

Otepää keskkooli lõpuaktusel esinesid
kõnega “Väikese printsi” teemadel. Mida 
mõtlesid soovisid mullu kõrgkooli lõpe-
tanult?

See kevadiste kaskede lõhn ja kuhjad 
kullerkuppe, mis sai nopitud Pühajärve 
aasadelt koolisaali kaunistamiseks, lõ-
puaktuse pidulik õhkkond, suursugune 
direktor Heino Mägi, kallis klassijuhataja 
Urve Volmer, kaasaelavad pedagoogid, 
õhetavad abituriendid, see on väga mee-
les… See olin tõesti mina, kes lõpukõne 
pidas ja ka „Väikest printsi” tsiteeris, aga 
kõigi paremini on meeles tohutu erutus 
tol hetkel. Klass iseenesest oli meil äge, 
kolm viimast aastat spordikallakuga, nii et 
üle Eesti oli rahvast koos. Ehkki tegelesin 
mitmete harrastustega, lõpetasin keskkooli 
heade ja väga headega (viimaseid oli roh-
kem),  ja nii see kõnepidamise kohustus 
mulle langes. (klassivanem olin ka, ehkki 
aastaid jagus lõpetades 17, no ja Valgas 
pärjati mind pealekauba veel rajooni pa-
rimaks isetegevuslaseks). 
   Mullu Tallinna Ülikooli lõpuaktuse 
eel sooviti taas, et võiksin kursuse ni-
mel  lõpukõne pidada ja koguni laulda! 
Siis mul tulid Otepää kooli lõpuaktus ja 
„Väike prints” kohe väga selgelt meelde. 
Vastasin seekord nii, et kui tohib valida, 
kas rääkida lõpetamisel või mitte, ee-
lis-taksin viimast varianti. Ma olin oma 
kiitusega (cum laude) diplomit vastu 

võttes niigi erutatud ja õnnelik. Sain ju 
eriala, mida selles koolis õpetati ainult 
kaks aastat, so kultuuri- ja kunstinõunik, 
kultuuri- ja kunstimänedžeri lisaerialaga. 
Bakalaureuse lõpuaktusel sain ettepaneku 
astuda magistriõppesse. Just seda olingi 
vaikselt mõttes kandnud.
Kaaslastele soovisin aga kogu hingest, et 
nad näeksid südamega, nagu seda meie 
suures maailmas õppis väike prints.

Kunagi on öeldud: kõik me pärineme 
oma lapsepõlvest. Mida olulist võtsid 
kaasa kodust, oma esimestest tööaasta-
test Otepääl?

Otepääl elatud aeg on unustamatu ja sü-
damele väga kallis. Otepääl oli kõige algus 
ja sel on suur tähtsus. Olen mõelnud, et 
see kauni looduse rüpes üleskasvamine 
on andnud mulle avara ja tundliku hinge. 
Seal sain  esimesed praktilised kogemu-
sed ja väga olulise aluspõhja edaspidiseks. 
Otepääl möödusid mu kooliaastad, sealt 
sain kultuuripisikugi. Ja miks mitte ka 
huvi spordi vastu? Kristina Šmigunile, 
Andrus Veerpalule ja Jaak Maele elan ja 
põlen võistluste ajal kaasa ka kui endine 
otepäälane. 
  Mikrofoni võtsin esmakordselt kätte 
Otepää kultuurimajas, kus vanem vend Eri 
oli esimene helirežissöör ja Eri naiseõde 
Evi Savi mu lauluõpetaja. Võib öelda, et 
tollal toimetas Otepää kultuurielus meie 
suguseltsi liikmeid arvukalt. Ka Otepää
teatri kauaaegse juhi Kalju Ruuveniga oli-
me ema poolt sugulased. Selles majas käi-
sid tööl kõik oma ala fanaatikud – Heino 
Napp, Udo Jäär… Lisaks lõi kaasa imeline 
sõpruskond inimesi, nii et oldi ühe suure 
pere moodi.

Oleksin neid kõiki hiljem rohkem kohata 
tahtnud, kui seda on juhtunud. Õnneks 
ikka on. Meenutades leian, et see oli 
kaunis ajajärk väikese linna kultuurielus. 
Otepää polnud mõni seisev veekogu, sin-
na sai kutsuda pealinna diskoreid värskete 
heliplaatidega, seal oli alati spordirahvast, 
tudengeid, puhkajaid. Valdur Sepaga koos 
genereerisime põnevaid ideid üritusteks ja 
viisime neid ellu ka. Ta kutsus ja kutsub 
mind siiani sõbralikult Mariks. 
   Olime nii kõvad tegijad, et sattusime 
tolleaegse menuajakirja „Noorus” kaa-
nele, siselehekülgedel ilmusid pildid ja 
lugu meie tegemistest ning meie bändist 
ning triost. On väga soe meie kõigi pü-
hendumust meenutada. Maja oli üritustel 
alati publikut täis, estraadikavaga, mida 
juhendas Evi Savi, ja bändiga käisime 
arvukalt ringreisidel ka. Bändid koosne-
sid meil samuti fanaatikutest. Mida kõike 
me ei hammustanud - biitleid, ABBAt, 
Nazarethi... 
   Peale keskkooli olin plaaninud Tartu 
Ülikooli minna, pool aastat ettevalmistus-
kursustele sõitnud ja puha, aga läks teisiti. 
Olin silma jäänud ja  mind kutsuti Eesti 
NSV Riiklikku Filharmooniasse konkursi-
le, misjärel võeti lauljana tööle. Murdsin 
läbi ka Peda näitejuhtimise suurest 
konkurentsist,aga…Kontsertidele Eestis 
järgnesid  esinemised kuuendikul planee-
dist ja seejärel juba laias maailmas. Nii ta 
läks – algul sõrm, siis käsi... Kõik, mis sel 
teel on saavutatud, tuli kirja panna peat-
selt ilmuva Eesti Muusika Biograafilise 
Leksikoni jaoks, mis ära ei mahu, jääb 
Teatri- ja Muusikamuuseumi hoiule. 
Suurel laval olemine on tähendanud 
eluviisi, pidevat enese vormishoidmist 
nii sisemiselt kui ka väliselt. Kodu andis 
kaasa töökuse, vanematelt pärisin ande, 
mida edasi arendada. 

Kui tuleval aastal on Sinu elu kolmas 
lõpuaktus ja magistrikraad käes, mis 
saab edasi? 

Rabelemist on muidugi kõvasti, et kõike 
hästi teha, ja sageli pole öö ega päeva va-
het. Kooliajast peale olen teinud mitut asja 
korraga. Aega tuleb planeerida ja väljakut-
seid vastu võtta. Mis juhtub, saad teada 
kaasa minnes. Olen naljatamisi öelnud, et 
Tallinna linnavolikogu liikmena ja Nõmme 
halduskogu haridus- ja kultuurikomisjoni 
esimehena saan avaliku halduse ülikooli-
hariduse ka. Aeg näitab, mis köidab roh-
kem ning juhib uutele radadele. Nii ma 
kogun endale nö sotsiaalset kapitali.  
   Kõike, mida tahaks, ei jõua. Magistriõppes 
on esimene aasta seljataga. Aasta pärast 
lõpetades saan sotsiaalteaduste magist-
rikraadi kultuurikorralduses. Ent põhitöö 
on mul kahtlemata lauljatöö. Alles hiljuti 
esinesin Kohtla-Järvel võimsal keemikute 
päeva kontserdil ja samal õhtul südamli-
kul Jõgeva linna päevade suurüritusel. 10. 
juuniks olen saanud esinemiskutse Valka-
Valga suurpeole, mida salvestab Läti TV1. 
Suvi on laulmist täis ja nii aastaringi. Kuni 
mind vajatakse ja kutsutakse, ma muusi-
kat kohe kindlasti ei jäta. Kuidas saabki 
jätta nii kallist asja, mille ümber ja sees 
on keerelnud kogu mu elu. 

Armastusega Otepää Teataja lugejatele 
mõeldes, Marju Länik

02.06.2006
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Söödav kuslapuu on sinise viljaga, kultuursor-
did on sinise pikliku viljaga magusat mustikat 
meenutava maitsega liik. Valmib 1-2 nädalat 
enne maasikat. Varem oli probleemiks nende 
kiire varisemine, kuid nüüd on aretatud sellised 
vormid, millel seisavad marjad kaua põõsal. Pa-
rimaid sorte on saadud kamtšatka kuslapuust. 

NR SORT, aretis Saak 
(kesk)

Saak 
(Suurim) Põõsa suurus Mari kaal Happed Suhkrud C-vitamiin  Maitse

1 Baktšarkaja 1,6 3,9 keskmine 0,6-0,8 1,8 7 67 3,9 ja magus
2 Kamtšadalka 1 1,5 madal 0,6-0,8 2,4 6,1 77 3,9 ja magus
3 Tomitška 2,1 3,3 keskmine 0,6-0,8 1,8 6,7 69 4,0 ja magus
4 Iskra 1,3 2 kõrge 0,6-0,8 2,3 6,4 65 3,7
5 Lazurnaja 0,4 1,1 madal 0,6-0,8 2,2 5,7 55 3,7
6 Herdi 0,9 1,4 keskmine 0,6-0,8 1,6 7,5 68 3,9
7 1-6-59 0,8 1,3 madal 0,6-0,8 1,9 6,8 67 4 + proovida
8 2-20-14 1 1,5 madal 0,9-1 2,4 7,4 63 4 + proovida
9 1-39-60 2,2 3,8 keskmine 0,6-0,8 2 6 69 3,9 + proovida

10 2-30-45 0,9 2,2 keskmine 0,6-0,8 1,9 6,7 62 4,1

Nimetatud liik on ka madalama kasvuga. Mullas-
tiku suhtes vähenõudlikud, õitsemise ja marja 
kandmise ajal dekoratiivsed.
Tulemused on näidanud, et Polli Aianduse Instit-
uudis on nad talve suhtes vastupidavad ning kah-
jureid ei esine. Parimad sordid on tabelis (neist 
eelistada nelja esimest). 

AHTI TIIRMAA

Söödav kuslapuu 

AIANDUSNURK
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Meie piirkonnast jõudsid kolme parema 
hulka:
Tüdrukud C (1993.–94.a. sünd.)
800 m JOOKS
2.Triin Kahr Otepää G. 2.52,3
KÕRGUSHÜPE
3.Arette Riis Puka KK  1.25
Poisid C (1993.–94.a. sünd.)
400 m JOOKS
2.Urmo Almar Pühajärve PK. 1.11,9
KÕRGUSHÜPE
2.Andre Ostrak Pühajärve PK.  1.35
3.Karl-August Raave Pühajärve PK. 1.30
KAUGUSHÜPE
1.Jaan Sõrra Aakre AK.  4.52
4 X 100 m TEATEJOOKS
3.Pühajärve Põhikool 1.00,6
Poisid B (1991.–92.a. sünd.)
800 m JOOKS
2.Hans Teearu Otepää G.  2.32,0
1500 m JOOKS
2.Karl Kadaja Puka KK 5.44,0
KUULITÕUGE (4 kg)
3.Kristjan Sarv Otepää G.  10.07
KETTAHEIDE (1,0 kg)
2.Sulev Paalo Pühajärve PK.  28.05
Tüdrukud A (1989.–90.a. sünd.)
800 m JOOKS
2.Liis Kalda Otepää G.2.39,1 
ODAVISE (500g)
2.Reesi Riis Puka KK  28.67
Poisid A (1989.–90.a. sünd.)
KAUGUSHÜPE
3.Sten Tiidt Puka KK  5.80
KUULITÕUGE (5,0 kg)
3.Raul Lehismets Otepää G.  12.37
ODAVISE (600 g)
3.Raul Lehismets Otepää G.  49.46
Neiud juuniorid (1988.a. ja varem sün-
dinud kuni 19a.)
100 m JOOKS
2.Maarja Liis Järvekülg Otepää G  14,1
800 m JOOKS
3.Maarja Liis Järvekülg Otepää G   2.56,0 
KAUGUSHÜPE
2.Maarja Liis Järvekülg  Otepää G    4.10  
KUULITÕUGE (4,0 kg)
3.Maarja Liis Järvekülg Otepää G  8.19
Noormehed juuniorid (1988.a. ja varem 
sündinud kuni 19a.)
KUULITÕUGE (6 kg) 
3.Riivo Tutk Puka KK  11.93

Valgamaa koolinoor-
te meistrid kerge-
jõustikus

Valga Keskstaadionil peeti 31. 
mail kooliaasta viimased maa-
kondlikud koolinoorte meistri-
võistlused. Selgusid D (1995.–
1996.a. sünd.) ja E (1997.–1998.a. 
sünd.) vanuseklasside edukamad 
tüdrukud ja poisid kergejõustikus.

Tüdrukud E (1997.–1998.a. sünd.)
60 M JOOKS
1.Keit Kalk Otepää G 9,6
Kaugushüpe
3.Keit Kalk Otepää G 3.44
300 M JOOKS
1.Keit Kalk Otepää G 55,7
Poisid E (1997.–1998.a. sünd.)
PALLIVISE
3.Karel Tilga Puka KK 38.00
Tüdrukud D (1995.–1996.a. sünd.)
60 M JOOKS
2.Moonika Almar Pühajärve PK 9,5
Kaugushüpe
2.Eleri Pastak Otepää G 3.83
PALLIVISE
2.Reelika Tuum Otepää G 40.00
 300 M JOOKS
2.Eleri Pastak Otepää G 55,0
Poisid D (1995.-1996.a. sünd.)
KAUGUSHÜPE
3.Rasmus Kirsimäe Keeni PK 4.14
PALLIVISE
1.Ingvar Aer Keeni PK 55.00

Hellenurme 46. võrkpallimängudel (L.Mühlbergi 28. mä-
lestusvõistlused) 4. juunil 2006, päeval mil Palupera vald 
tähistas ka oma 14. aastapäeva, osales 8 meeskonda ja 3 
naiskonda. 
   Naiste võistlus lõppes ülekaalukalt lätlannade võiduga.
Valmiera võistkonnas mängisid Ilze Kise, Iveta Eglite, Inese 
Freivalde, Laura Avena ja Linda Baranova. Neile pidid all 
andma II kohale saanud Oti Audentes ja III koha jäänud 
Otikesed.
   Ilm oli mängude läbiviimiseks ideaalne ja meeste mängud 
kujunesid eriti emotsionaalseteks, nauditavateks ja lõpus ka 
tasavägisteks. Kolm esikohta läksid kõik Tartumaale. Siin 
tuli lätlaste meeskonnal Burniekel Eesti meestele alistuda. 
Esikoht läks võistkonnale Ervin Ehitus (Kaarel Kollo, Kristo 
Kollo, Andres Piirimäe, Vahur Laas, Peeter Kessa, Arno Allas 
ja Olavi Jõesaar), teine Tartu vallale ja kolmas Tähtvere võis-
tkonnale. Veel osalesid meeskonnad: Tõlliste vald, Tarvastu, 
Ahjusepad ja Ruudi.

   Rändkarikad 
ulatati võitjatele, 
meened kolme 
parema mees- ja 
naiskonna män-
gijatele.
 Kohtunikekogu 
määras eriauhin-
na kasulikumaks, 
võistkonna hin-
geks osutunud 
nais- ja mees-
mängijale, Laura 

Avenale ja Olavi Jõesaarele. 
Tänusõnu öeldi võistluste korraldajatele ja finantseerijatele,  
Valgamaa Spordiliidule ja Palupera vallale.

TERJE KORSS

25. Tartu rattaralli peaala võitis Vene profitiimi Omnibike Dynamo Moscow rattur 
Aleksandr Hatuntsev.  Naistest oli rattaralli võitja Laura Lepasalu, kes lõpetas 
üldjärjekorras 100. kohaga. 
   Kokku lõpetas 133kilomeetrise võistlusdistantsi 1252 ratturit. Lisaks neile osales 
69kilomeetrisel lühidistantsil ligemale 1500 sõitjat. 

(OT)

2. juunil korraldas Lõuna Politsei 
Spordiklubi Käärikul Eesti Politsei ter-
vise- ja perespordipäeva. Osales ligi 200 
politseitöötajat oma pereliikmetega. 
   Päev algas Otepääl Tehvandi 
Spordikeskuses, kus saabujaid tervitas 
politseiorkester ning avasõnad ütles 
politseipeadirektor Raivo Aeg. 
   Keskpäeval oli samast 62 km ratta-
matka start. Kes pikal matkal osaleda 
ei jaksanud, sõitsid 27 km distantsil, 
mille start oli Restust. 
   Käärikul jätkus tegevus kella kahe ajal. 
Esmalt startisid paaritunnisele matkale 
jalgsimatkajad-kepikõndijad ning siis 
algasid asutustevahelised võistlused. 
Petangivõistlusele registreerus kuus 
meeskonda, võitis Valga politseijaos-
konna kolmeliikmeline meeskond. 
   Jõudu katsuti ka indiacas, mida 
paljud mängisid suisa esimest korda. 
Võistkondi oli kokku kolm, Valga sai 
Tartu järel teise koha. Võistlejad nenti-
sid, et tegemist on huvitava ja hasartse 
mänguga, mida tuleks harjutama ha-
kata. 

   Kui Käärikul tuli isegi vihma, siis 
ratturid olid saanud vaid mõne piisa. 
Pika rattamatka võitis Otepää konstaab-

lijaoskonna vanemkonstaabel Kunnar 
Vahi. 
   Lapsi lõbustas Lõvi Leo, politseitöö-
tajate võsukesed said hüpata batuudil 
ning osaleda jalgratta vigursõiduvõistlu-
sel.
   Tugevad mehed ja naised võistlesid 
Kääriku Karu-Mati ja Kääriku Karu-
Kati tiitlile. Võistlejad pidid kandma 
kohvreid ja kantima traktorikummi, 
mehed veel lisaks suruma palki ning 
tõstma kive, naised seevastu said joosta 
liivakotiga.
   Õhtul nautisid kõik spordihuvilised 
ansambleid Justament ja Poisõkõsõ. 
Politseipeadirektor auhindas parimaid 
ning eriauhind anti üle ka Otepääl 
töötavale kriminaaltalituse polit-
seivaneminspektorile Aarne Vihmale 
originaalse esituse eest rütmilises orga-
niseeritud grupiviisilises liikumises. 
   Politsei tervise- ja perespordipäeval 
toimus ka heategevuslik loterii liiku-
mispuuetega laste toetuseks. 
 

Lõuna Politseiprefektuuri Valga politsei-
jaoskonna pressiesindaja MARGE KOHTLA

 

Käärikul sportisid politseitöötajad

Naistest võitis Valmiera naiskond. 

Hellenurme võrkpallikarikas viidi Lätimaale

Otepää Sulgpalliklubi korraldas 
20. mail esimese paarismängu-
turniiri „Otepää kevad 2006.” 
Eesmärgiks oli sõprussidemete 
loomine ja arendamine sulgpal-
liklubide vahel ning sulgpalli, kui 
Otepääl suhteliselt uue spordiala 
tutvustamine.
   Otepää spordihoonesse kogu-
nes ligi nelikümmend mängijat 
mitmest
Tartu ja Viljandi sulgpalliklubist. 
Kuus tundi käis neljal väljakul põ-
nev sulgpalliheitlus.
   Auhinnalaud oli rikkalik ja kirju. 
Kõik osavõtjad said kena medali 
meenutamaks toredat kohtumist. 
Loodan, et meie esiküritusest ku-
juneb igakevadine, traditsiooniline 
võistlus, mis toob Otepääle järjest 
rohkem sulgpallihuvilisi. 
   Tänan turniiri kordaminekule 
kaasa aidanud Tehvandi Spordi-
keskust , Otepää Golfiklubi, Ote-
pää Seiklusparki, AS Oteks, UPM 
Kymmene Otepää ASi, Pühajärve 
Puhkekodu, Otepää Lihatööstust 
Edgar, Avallonet, FIE Vello Mee-
mat, hotelli „Karupesa”, Otepää 
spordihoonet ja meie sulgpalliklu-
bi liikmeid. 

Otepää Sulgpalliklubi mängijad 
on osalenud ka mujal korraldatud 
võistlustel. Nii noored kui ka täis-
kasvanud on kogunud mänguko-
gemusi ja julgust Tartu, Tallinna, 
Viljandi ja Hiiumaa sulgpalliturnii-
ridel. Seljataga on sõpruskohtumi-
sed Puhja Sulgpalliklubiga.
   Treeningud Otepää spordihoo-
nes jätkuvad veel 22. juunini: 
neljapäeviti 17.30-19.30 ja püha-
päeviti 18.30-20.00. Uut hooaega 
alustame augustis, ootame uusi 
sulgpallihuvilisi.
   Soovin kõigile tegevliikmetele 
sportlikku suve!

Sulgpalliklubi juhataja TERJE KARTAU

Tänavused mängud toimuvad Palupera 
põhikooli juures. Vaid kergejõustiku-
võistlused peetakse 13.-14. juunil Valga 
Keskstaadionil ja orienteerumine ning 
maastikujalgrattasõit on reedel, 16. juu-
ni õhtupoolikul Paluveski lähistel. 
   Laupäeval, 17. juuni varahommikul 
alustavad kalapüüdjad Paluveskil. Suve-
mängude ülejäänud alad toimuvad Palu-
pera põhikoolis. Seal on kavas meeste 
jalgpall, pargivolle (1 põhi- ja 1 veterani-
de võistkond vallast), petank triodele
(2 vanuseklassi), lasketeatejooks, mees-
te tänavakorvpall (kuni 3 võistkonda 
vallast), rammumehe võistlus (kuni 2 
võistlejat vallast), võistkondlik saapavise 
(nais- ja meeskonnad), valla-linnajuhtide 
teatevõistlus (1 esindaja vallavalitsusest 
ja 1 volikogust) ning mälumäng.
   Täpsemat infot ja juhendit küsi oma 
koduvallast! Saadaval on see ka Palupe-
ra valla kodulehel www.palupera.ee.
   Kõik, kes tunnevad end olevat tugeva 
mõneil kavas oleval alal, andke endast 
vallamajja märku, vastavalt siis Otepää, 
Palupera, Puka või Sangaste. Osavõtt 
on vaba ja pole arvuliselt piiratud. 
   Üldvõitja selgitatakse omavalitsuste 
vahel (s.t. kool, klubi, firma, sõprade 
punt jne, toob võistkondlikud punktid 
koduvallale!).    Palupera vald osaleb 
kindlasti! KORRALDAJAD

Valgamaa 2006. 
aasta suvemängud

Sulgpalliturniir 
”Otepää kevad 
2006”

Lõvi Leo ja Valja politseijaoskonna 
vanemkomissar Tõnu Kürsa.

Ootame kõiki huvilisi 

Otepääle 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

Valgamaa noor-
temeistrid kerge-
jõustikus
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Müüa lõhutud küttepuid 

Hind 340 kr/m3 .

Transporditasu kokkuleppel.

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Müüa

kruusa, 
liiva ja mulda 
koos kohaletoomisega. 

Tel 513 4647

Rebase talu Arulas pakub: 

Haljastusprojektid 

Haljastusteenus 

Istikud (puud, põõsad) 

Tel. 766 7424, 
      528 6605   

Ahti Tiirmaa

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

AS Parmet 
pakub tööd töökatele 

ja kohusetundlikele 

töölistele. 

Väljaõpe kohapeal. 

Lisainfo 766 9444 või 
503 4707 või e-mail: 
parmet@parmet.ee

Soovin osta vana talumööblit, eri-
nevaid talupidamistarbeid ja nõusid 
ning vanu põrandalaudu. Telef. 5333 
1154

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

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

Soovin osta maamaja või maad 
Otepäält kuni 20 km. Tel. 514 6643

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

Otsin firmat või koostööpartnerit, kes 
aitaks Vana-Otepääl asuva ja söötis 
oleva maa (~8 ha) muuta kultuurrohu-
maaks (umbrohu tõrje, kultiveerimine 
jne). Telef. 512 6884

Otsime Otepääle usaldusväärset ja töö-
kat koduabilist 2-3 päevaks nädalas. Ei 
ole oodatud tubaka- ja alkoholilembe-
lised. Lisainfo tel. 526 5407

Vajatakse koristajat eramusse (2 korda 
nädalas). Info tel. 5341 6414 (õhtul).

Müüa 1-toal mug. korter Kopli tn. 
38 m², rõdu. 475000.-
tel 506 7344

müügil seemned 
ja tippsibulad

Pühajärve tee 2, Otepää

E-R  9-18;             L  9-17;             P  9-15

Firma pakub tööd

fontaallaaduri 
juhile ja 
kallurauto juhile
(vajalik E-kategooria)

Tel 736 7384
GSM 513 4647

Uuenenud Pubi 
„NUUSTAKU” 

(endine „Setanta” pubi) 

ootab jätkuvalt oma 
endisi ja tulevasi kü-
lastajaid maitsvaid 
sööke ja jooke nauti-
ma

iga päev kella 11.00  
   – 24.00-ni.

Samas igal reedel ja lau-
päeval õhtuti kella 20.00-
st elav muusika.

Juunikuu mängukava:

09.juuni – 
ans. „NAABRIVALVE”

10.juuni – 
ans. „HEA STORY”

16.juuni – 
ans. „VIX PROJEKT”

17.juuni – 
ans. „RIKSA”

30.juuni – 
ans. „GIGOLO”

Laupäeval, 8. juulil algusega kell 11 toimub Arulas 
Rebastel Ants Tiirmaa mesindustalus piirkonna 

MESINDUSPÄEV

Toimuvad loengud ja konsultatsioonid. On mesilastõuemade ning 
kunstkärgede müük ja vahavahetus, saab tutvuda mesindustallu 
rajatud puukooli ja aiandusega, istikute (puud, põõsad) müük.

Sõitu Arulasse alustame aianduspoe eest (Imbi pood) kell 
10.30.

Otepää AMS-i juhatus

Seoses ettevõtte arenguga vajab Sihtasutus Tehvandi 
Spordikeskus oma meeskonda uusi töötajaid.
Pakutavad ametikohad on rajatiste töölise ja toateenija/koris-
taja ning hooajaks ettekandja.
Rajatiste töölise tööülesanded on:

• Külalistemajas ja rajatistel hooldustööde ning jooksva 
 remondi teostamine 
• Külalistemaja lähiümbruse ja rajatiste heakorra tagami-
ne 

ja nõudmised kandidaadile:
• töökogemus (ehitusalane või tehnilisel alal) 
• juhilubade olemasolu 
• valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus 
• hea algatusvõime ja iseseisva töö kogemus 

Toateenija/koristaja tööülesanded on:
• Külalistemaja üldruumide ja tubade koristamine 

ja nõudmised kandidaadile:
• ausus, täpsus, kohusetundlikkus 
• korrektsus ja puhtus 
• töökus, valmidus meeskonnatööks
• hea pingetaluvus 
• positiivsus ja sõbralikkus 

Ettekandja tööülesanded on:
• klientide kiire ja meeldiv teenindamine 
• arveldused klientidega 

ja nõudmised kandidaadile:
• keskharidus 
• korrektsus, täpsus ja ausus
• eesti keele oskus väga heal tasemel, inglise keele oskus  
 kõnekeele tasemel
• eelnev töökogemus ettekandjana
• hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus 
• arvuti kasutamise kogemus 
• positiivne ellusuhtumine 
• esinduslikkus  

Omalt poolt pakume:
toredat kollektiivi ja stabiilset töökohta

Ametikohale taotlejal palume esitada CV ja avaldus e-mailile 

kaja@tehvandi.ee või aadressil Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus, 
Nüpli küla, 67406 Otepää vald, märgusõna “Konkurss”

Valgjärve 
pesumaja otsib töö-
mahu suurenemise 

tõttu 

� pesulaoperaatoreid 
� bussijuht-kliendi- 

 teenindajat 

(Mercedes Benz Sprinter)

Info 5662 8718, 
5343 5010

Südamlik kaastunne Kerrile

ISA
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

ILMAR VESKI
29.03.1918 - 30.05.2006

Siiras kaastunne Tiiu Sanderile
 perekonnaga armsa tädi

SALME PÄSSA
surma puhul.

Helma, Tiiu, Luule ja Rain perega

ALVIINE RAUDSEPP
30.11.1910 - 19.05.2006

VEERA LEHOLA
05.01.1920 - 06.05.2006

KARL JÜRGENSON
11.03.1933 - 09.05.2006

KALJU KURG
18.10.1943 - 11.05.2006

MÜÜGIL 
SEEMNED

Otepää 
Päevakeskus 
korraldab 

10. juunil ekskursiooni 
Tallinna Vabaõhumuu-
seumi. 

Samal ajal toimuvad 
seal memme-taadi-
päevad koos meelela-
hutuslike programmi-
dega. 

Sõit on tasuta, tasuda 
tuleb vaid muuseumi pi-
letid. 
Palume kiirelt soovija-
tel teda anda telefonil 
5516418, 7668592 või 
õhtuti 7654077 (Helle 
Kuldmaale)

Rahvusvaheline 
mootorratturite 

kokkutulek 

Otepää Tour 
2006 

toimub 
16.-18. juunil. 

Kavas paraad, mo-
tomatk, võistlused, 

showprogramm, 
muusika. 

17. juunil mäkke-
tõusu võistlus 
Marjamäel. 

ILUTEENUSED
E-R  9-16.00
Otepää Raekojas (Lipuväljak 13)

ruum 302
Tel. 517 6599 ENE PRANTS

Sügava kurbusega mälestame head 
naabritädi 

SALMET
ja tunneme kaasa Tiiu perele.

Asta ja Jaan koos oma laste pere-
dega

Sügav kaastunne Tiiule ja Antsule 
kalli tädi

SALME PÄSSI
kaotuse puhul.

Ella, Elsa, Uno ja Heino
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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

Teater 

Reedel, 9. juunil algu-

sega kell 20 ootame 

kõiki Hellenurme kultuu-

rimajja. Külla tuleb Tsir-

guliina rahvamaja näite-

trupp etendusega

 “VÕSAVENNAD” 

(Tõnis Braksi külajant 

lauludega 2 vaatuses). 

Pilet 25 krooni.

22. juuni l  jaani tu l i 
S a n g a s t e s  S i l v a -A g r o  õ u e l

algus 19.00 

 � Rahvalikud ja tradistsioonilised mängud lastele ja         
   täiskasvanutele.
 �  Tulesüütamise tantsuetendus
 � Suurepärane tantsuansambel Rivaal

     
Tasuta

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SIHTASUTUSE 
MATKAPÄEVADE sarja raames toimuvad:

Pühapäeval, 11. juunil algusega kell 12.00 jalgsimatk 

„MEEDIA METSAS“.

Kogunemine Elva-Vitipalu maastikukaitseala Viti järve 
parklas. Retkejuht Eeva Kumberg. Osavõtutasu: 25 krooni 
täiskasvanu, lapsed alla 12a tasuta. Info ja registreerimine 

telefonil: 525 1852.

Laupäeval, 24. juunil algusega kell 11.00 jalgsimatk 

„MUISTSETE EESTLASTE JAANIPÄEVA JÄLIL“. 

Kogunemine Vapramäe parklas. Retkejuht Kristi Paatsi. 
Kestus 2-3 tundi. Osavõtutasu: 25 krooni täiskasvanu, lapsed 
alla 12a tasuta. 
Info ja registreerimine telefonil: 525 7662. Triinu Pertels  VVVS

Nüüd saad kõik oma rahaasjad korda ajada 
PANGABUSSI peatustes.  

Hansapanga buss peatub 13. ja 27. juunil, 11. ja 25. juulil, 
8. ja 22. augustil ning 5. septembril 
 Pukas kaupluse A ja O juures 14.25-15.25 
 Sangaste vallavalitsuse juures 16.30-17.15

Bussis saad: 
 • oma kontole sularaha panna ja välja võtta  
 • teha arvuti abil makseid
 • sõlmida erinevaid lepinguid 

Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee, küsi lisa 631 0310. Näeme siis.

OÜ SCANWOOD

OTEPÄÄ MÖÖBLIKAUPLUSES
Lipuväljak 22A

Jaanipäeva soodustused 09.juuni - 22.juuni

kuni Jaanipäevani kõik kaupluses olev
TÄISPUITMÖÖBEL

−10%
Tel. 767 9336

 Tasuta pääsme saab Kultuurikeskusest 12.-22. juunil tööpäevadel kell 9-19. 

Otepää valla elanikele 1000 pääset tasuta.

Autoorienteerumine
Otepää ja Kanepi valla teedel autoorienteerumise Eesti kari-

kasarja 3. etapp kombineeritud joon ja 
valikorienteerumises. 

Täpsem info ja registreerimine http://www.rajaajaja.ee/ või 
tel. 523 5077 Iljar Kabral

Otepää invaühingu 
liikmetele

Jaanipäev 
koos Lõuna-Eesti inva-
ühingutega toimub 21. 
juunil kell 15.00 TPÜ 

Vana-Otepää spordibaa-
sis. 

Omaosalus 10 krooni. 
Lõke, muusika, paku-

me morssi, grillimisvõi-
malus jne.

22. juunil kell 22 
süüdatakse 

jaanituli 
Puka Rahvamaja 
juures.

25. jooks ümber Pühajärve 

toimub pühapäeval, 18. juunil.
Start kell 12  Pühajärve puhkekeskuse pargis.
Raja pikkus on 10,7 km.

Laupäeval, 17. juunil algusega kell 11 toimub Otepää 

kesklinnas politsei teabepäev, 
kus saab lähemalt näha politseiautot ning vaadata ja katsuda 

relvi. Kohale tuleb ka Lõvi Leo. Kõik huvilised on oodatud!

23. juunil kell 20 
algab Nõunis Kullipesa puhkealalal 

JAANIÕHTU
Kontsert Nõgiaru ja Nõuni isetegevuslastelt. 
Tantsuks ansambel A.G-projekt. Jaanituli. 

Üritus tasuta.


