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Otepää vallavanem
on Aivar Pärli
Võidutuli Otepääl
Homme, 23. juunil alustab Vabariigi
Presidendi poolt Saaremaal süüdatud
võidutuli oma teekonda Valgamaal
Tõrva linnast. Tõrvast liigub Võidutuli
edasi Otepääle, seejärel Valka ja
Lüllemäele. Kõigis Võidutule peatuspaikades võtab tule vastu maavanem
Georg Trašanov ja süütab monumentide juures olevad tuleurnid, ning asetab
pärjad Vabadussõjas langenute mälestussammastele.
Kell 17.45-18.30 liigub võidutuli
marsruudil Tõrva- Pikasilla- RõnguOtepää. Kell 18.30-18.45 toimub võidutule üleandmine Otepääl Vabadussõja
monumendi juures. Tuli põleb seal
kella 21ni.
Võidutule teekond lõpeb Lüllemäel,
kus peetakse 87 aastat tagasi toimunud
Võnnu lahingu auks maakaitsepäeva.
Kavas on spordivõistlused kogu perele, pakutakse sõdurisuppi, näidatakse
kaitseliidu, piirivalve, politsei, tolli
ning päästeteenistuse tehnikat, samas
toimuvad ka demonstratsioonesinemised. Kell 21 süüdatakse võidutulest
jaanituli. Maakaitsepäeva korraldab
Valgamaa Kaitseliit koostöös Valga
politsei, piirivalve, päästeteenistuse
ja tolliga.
(OT)

8. juunil sai Otepää taas
vallavanema. Sel päeval
toimunud istungil andis 10
Otepää vallavolikogu liiget
oma hääle endise Otepää
juhtivkonstaabli Aivar Pärli
poolt.

Otepää vallavanem Aivar Pärli on
sündinud 26. juunil 1970. aastal
Elvas. Abielus, peres kasvab kaks
tütart.
Koolis käis ta Nõo keskkoolis,
2000. aastal lõpetas Politseikooli
ja 2005. aastal kõrgkooli I-Studium
õigusteaduskonna.
Aivar Pärli on töötanud piirivalves
ja 2000. aasta oktoobrist politseis,
kust ta lahkus 31. mail 2006. aastal.
Alates 2002. aasta 12. märtsist oli
Pärli Otepää politseijaoskonna juhtivkonstaabel.

ARVO SAAL

Vallavanem tuli valida, sest Jaanus
Raidali umbusaldamisest hakkas täis
saama kaks kuud. Kui volikogu kahe
kuu jooksul vallavanemat valida ei
oleks suutnud, siis tulnuks senistel
liikmetel seaduse järgi laiali minna
ning volikogusse oleksid saanud asendusliikmed.
Otepääle vallavanema leidmine ei
käinud kergelt. Pärast Raidali umbusaldamisest korraldatud konkurss andis
vaid neli kandidaati (Jaanus Raidal,
Rein Org, Meelis Järva, Aare Matt), mis
on talvepealinna kuulsusega valla kohta vähevõitu. Neist neljastki ei pidanud
volikogu poolt moodustatud komisjon
ühtegi vallavanemaks sobivaks.
Poliitikute sõnul tegeldi seejärel sobiva kandidaadi otsinguga ning räägiti
kõigi volikogus esindatud jõududega.
Rahvasuu jõudis välja pakkuda mitmeid Otepääl tuntud inimesi, kellest
mõned olevat ise loobunud, teised

8. juunil valis Otepää volikogu ta
vallavanemaks. Uus vallavanem
elab naabervallas Paluperas.

aga polevat mõnele volikogu liikmele
sobinud.
Seekord esitati vaid kaks kandidaati.
Maie Niit esitas vallavanema kandidaadiks Jaanus Raidali ja lisas elanike
toetusallkirjad 15 lehel. Tema sõnul
tahab rahvas võimul näha aastaid tõrjutud Raidalit.
Res Publicasse kuuluv volikogu liige
Jaanus Barkala omakorda esitas vallavanema kandidaadiks Aivar Pärli.
Hääletamisel oli Aivar Pärli poolt
18 vallavolinikust 10, mis on täpselt

vajalik hulk. Vastaskandidaat Jaanus
Raidalil oli 3 toetajat. Uue vallavanema
palgaks määras volikogu 19 000 krooni kuus, mis on tunduvalt vähem, kui
sama volikogu poolt Jaanus Raidali
töötasuks kinnitatud 27 000 krooni.
Pärast valimisi ütles varem Otepää
valda juhtinud praegune volikogu liige
Aivar Nigol, et Pärli on kõigile volinikele kompromisskandidaat, kuna ta ei
kuulu ühtegi erakonda.
Uue vallavanema esimesest töökuust
kirjutame järgmises Otepää Teatajas.

Otepää ja Palupera sportlased olid edukad

V

ARVO SAAL

Aitäh abilistele!
Nädalavahetusel toimusid
Palupera põhikooli staadionil ja ümbruskonna metsades Valgamaa suvemängude
võistlused.
Ettevõtmine läks igati korda, võistlused sujusid ilma
tõrgeteta ning meie rõõmuks
võitis Palupera väikeste valdade seas esikoha.
Seda kõike oleks olnud
raske korraldada, kui poleks
olnud palju häid inimesi, kes
aitasid organiseerida ja osalesid ka ise võistlustel.
Nagu nägite, on koos võimalik teha suuri asju ja väi-
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algamaa omavalitsuste suvemängud peeti nädalavahetusel Palupera kooli staadionil ja Paluveski
metsades. Esimeses grupis (üle 2000 elanikuga
omavalitsused) oli Otepää järel teine Valga ja kolmas Helme
ning väiksemate grupis järgnesid Paluperale Hummuli ja
Põdrala. Sangaste ja Puka vald olid esindatud seekord vaid
üksikute võistlejatega ja pidid leppima vastavalt viienda ja
kaheksanda kohaga.
Otepäälased saavutasid alavõidu kalapüügis, jalgpallis, petankis ja mälumängus ning kolmel alal teise koha. Palupera
võitis jalgrattasõidu ja oli viiel alal teine.
Kalapüügis püstitas omalaadse mängude rekordi Otepää
esindaja Rein Mõttus, kelle püütud 82 kala kaalusid 5200
grammi. Orienteerumises võitsid oma vanuseklasside otepäälased Rasmus Sotnik, Peeter Adler ja Liivi Parik. Jalgpallis
tõid Otepääle võidu Arkadi Tsirulnikov, Tanel Ojaste,
Simmo Suiste, Priit Lehismets, Raul Lehismets, Kennart
Saaremäe ja Andres Arike. Veteranide klassis jäi ületamatuks Otepää petankivõistkond (Ene Aigro, Kaarel Tigane
ja Aarne Steinbach) ning mälumängus saavutas Otepää
valla võistkond koosseisus Aarne Steinbach, Kaido Mägi,
Kristjan Rõivassepp, Avo Orav, Kaarel Tigane ja Kristiina
Kopli esikoha pingelises heitluses Palupera võistkonnaga.
Jalgrattasõidus said omas vanuseklassis esikohad Liia Piho
ja Tõnu Jürimaa Otepäält.

kesel Palupera staadionil pidada toredaid võistlusi.
Täname kõiki abilisi ja
võistlejaid!

MTÜ “P-RÜHM”

E A S andis puiduettevõtetele teede ja platside rajamiseks toetust
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) andis tänavuses esimeses taotlusvoorus toetust 27 ettevõtte infrastruktuuri arendamiseks kokku 24,9
miljonit krooni. Valgamaalt toetati meie
piirkonnas asuvate puiduettevõtete Pro
Fiksum OÜ ja Finlaid OÜ taotlusi teede
ehitamiseks.
Sangaste lähistel asuv Finlaid OÜ
valmistab hööveldatud puitmaterjali
sise- ja välisviimistluseks ning väikekonstruktsioonide tegemiseks ning
toodab puitbriketti. EASilt saadava ligemale 1,7 miljonit kroonise toetusega
rekonstrueeritakse juurdepääsuteed ja
manööverdusplatsid.
Otepääl Alajaamas asuv Pro Fiksum
OÜ tegeleb ehitusliku saematerjali
tootmise, kaubaaluste valmistamise ja
mööblidetailide treimisega. EASilt saadav 1,1 miljoni kroonine toetus läheb
transpordi- ja ladustamisplatside ettevalmistamisse.
Ettevõtluse infrastuktuuri arendamise
toetuse eesmärk on parandada ettevõtete tegevuskeskkonda, aidates kõrvaldada ettevõtlust takistavaid tehnilisi
kitsaskohti. Taotlejaks võib olla Eestis
äriregistrisse kantud väike- ja keskmise
suurusega ettevõte, milles riigil või kohalikul omavalitsusel pole üle 25%list
osalust või äriregistrisse kantud FIE.
Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 30.
juuni.

(OT)

Tuhat õnnelikku Pühajärve jaaniõhtule
Otepää vallavalitsuse ja ﬁrma DIAMONDSTUDIO EVENTS vahelise lepinguga sündis kokkulepe, milleks mõtte
andis kultuurikeskuse direktor Margus
Möll. Nimelt saab ﬁrma oma jaaniõhtukavaga korraldada Pühajärve pargis
kontserdi ja jaanitule selle eest renditasu maksmata tingimusel, kui vastutasuks annab Otepää valla elanikele 1000
tasuta pääset.
Oli õnnelikke, kes õigel ajal jaole
jõudsid, oli pahaseid, kelle lootused
luhta läksid.
OT toimetus tundis huvi, millal, kellele ja kuidas pileteid jaotati. Vastab
Margus Möll: ”Firma ühe mänedžeri
Janne Saare sõnul saadi pääsmed
(kutsed) trükikojast kätte hilinemisega.
Kutsekaartide kasti sain 14. juunil, jagama hakkasin neid kell 13.30. Vähem kui
kolme tunniga olid kutsed (vallaelanike
registrit aluseks võttes) elavas järjekorras seisnutele kätte antud.“
Korraldajate soovitus: kõik, kes 23.
juunil kell 15 algavale Pühajärve jaanitulele tulevad, võtku lisaks nimelisele
kutsele kaasa ka isikut tõendav dokument!”

(OT)
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27. mail toimusid järjekordsed Puka vallapäevad

V

allapäevade õnnestumisele aitas kaasa
suhteliselt ilus ilm. Külmade ja vihmaste ilmade järel päikese nägemine lisas
vallapäevadele soojust.
Algus oli Puka rahvamaja juures kiigeplatsil, sellele järgnes kohalike taidlejate kontsert.
Esinesid Puka rahvamaja nais- ja meesansambel, Tõlliste-Puka ühendsegakoor, Puka rahvamaja memmede rahvatantsurühm, Aakre
rahvamaja tantsurühm ja kantritantsijate
rühm Puka rahvamajast. Positiivsena hindasid vaatajad seda, et kontsert toimus väljas. Ka
taidlejatele meeldis väljas esineda. Tundub,

et vabaõhulava ehitus on muutumas järjest
olulisemaks.
Tunnustan neid inimesi, kes aktiivse ellusuhtumise ning tegutsemisega muudavad meeldivamaks oma elu ning pakuvad vaatamis- ning
kuulamisrõõmu teistelegi. Arvan, et tegelikult
ei saa keegi teine elu huvitavaks muuta, seda
saab teha igaüks ise. Vald saab luua selleks
võimalusi.
Vallapäevadel toimus meie rahvale ka üks
uudsem üritus: malepäev koos malesimultaaniga. Paul Keresele pühendatud malepäeval
rääkis Kerese tegevusest ja saavutustest Lembit
Vahesaar, kes hiljem andis kohalikele maletaja-

tele simultaani. Kõige tõsisemat vastupanu osutas meistrile meestest Uno Rääk ja naistest Elle
Luik. Viigini jõudis ka Ülo Ingermann. Noortest
oli tublim Kristjan Moorast. Maleürituse organisaator oli Toivo Madise. Maleürituse ja Puka
vallapäevadega oli tutvumas ka riigikogu liige
Olav Aarna.
Tegevus jätkus kanuusõiduvõistlusega, rammumehe- ja rannavollevõistlusega. Kanuusõit
on alati olnud populaarne noorte hulgas ja nii
ka seekord. Võistlus oli segapaaridele. Kõige
kiiremad olid Kaidi ja Karl, järgnesid Marko
ja Karoliine ning Piia ja Villu.
Rammumehevõistlus kanuusõiduga võrreldes nii osavõturohke ei olnud. Eks ole see
ka mõistetav. Viis rammumeest võistles 24
kg sangpommide kahe käega tõukamises ja
rebimises, 16 kg sangpommi hoidmises ajale
ja autoveos (õigemini bussiveos). Sangpommi
mitmevõistluse võit läks jagamisele Mirkko ja
Riho vahel, hoidmise võitis Mirkko ja autoveos sai võidu Rait. Kokkuvõttes oli tugevaim
Mirkko, teiseks tuli Riho ja kolmandaks Rait.
Rannavõrkpalli võitsid Merli, Kristjan ja
Riivo, teiseks tulid Rita, Kaire ja Raimo, kolmandaks Maria, Sten ja Danel. Tänavakorvpalli
meestele võitis võistkond Alus Livestrongi ja
Luumurdjate ees. Tüdrukutest võitis võistkond
Tripp ja poistest Limonaadipoisid. Vallapäevad
lõppesid Puka rahvamajas tantsuõhtuga
Kukerpillide muusika saatel.
Puka vallapäevade korraldamine on olnud
alati kogu valla asi ja reeglina on meile appi
tulnud ettevõtjad ja aktiivsed inimesed. Tänan
AS Jumek, OÜ Puitrex, Marko Moora R-Jaamad
OÜ, FIE Endel Leppund, AS Techne Töökoda,
Elva TÜ, Bacula AS, OÜ Rome TK, Eve Kulli ja
Raimo Koppelit ning vallavalitsuse töötajaid.
Teie panuseta ei oleks vallapäevad need, mis
nad olid.
Järgmisi vallapäevi oodates soovin head kaasalöömist teistel üritustel.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Projekt „Pühajärve rannapargi arendamine aktiivse puhkuse keskuseks III etapp”

Politsei soovib kõigile
turvalist jaaniõhtut
Peagi tähistame taas võidupüha ja teeme jaanituld.
Korrakaitsjatel tuleb aga ka pühade ajal tööd teha ja
olla valmis tavapärasest suuremaks töökoormuseks. Et
pärast pühi oleks ainult head meenutada, saab igaüks
meist ise palju ära teha.
Nii nagu liikluses ikka, kehtib ka pühade ajal kindel
reegel: kes on tarvitanud alkoholi, sellel autorooli asja
ei ole. Kindlasti jälgivad politseinikud pühade ajal autojuhte teravama pilguga, ent siiski loodame ka seda, et
inimesed on endale teadvustanud joobes peaga autojuhtimise ohtlikkust.
Kodust lahkudes kontrollige, et uksed ja aknad oleksid
kindlalt suletud, võtmeid ärge jätke kohta, kus need on
võõrale kättesaadavad.
Kui peate pidu sõprade ja tuttavate ringis, ei maksaks
kergekäeliselt jaanituleliste seltskonda kutsuda võhivõõraid. Kui te inimest ei tunne, on oht, et hommikul avastate mõningate asjade kadumise.
Rahvapeole pole mõistlik kaasa võtta dokumente ja
suuri rahasummasid, ka oleks targem pangakaart koju
jätta. Kergesti kaduda võivat mobiiltelefoni tuleks hoida
kindlalt suletavas taskus, vöökotis või kaelapaela otsas
riiete all. Targem on telefoni tundmatutele helistamiseks
mitte laenata. Et pärast pidu ka koju sisse pääseda, tuleks võtmeid hoida taskutes, mis on luku või nööbiga
suletavad.
Lapsevanemad peaksid kindlasti teadma, kus ja kellega nende võsukesed on ning millal nad koju jõuavad.
Nii vanematel kui ka lastel tuleks meeles pidada, et alkohol pole alaealistele pruukimiseks ning politseinikud
seda jaanituledel ka kindlasti kontrollivad. Unustada ei
maksa sedagi, et kella kaheteistkümnest öösel viieni
hommikul ei tohi noored kuni kuueteistkümnenda eluaastani viibida avalikus kohas täiskasvanud saatjata.
Turvaline jaaniõhtu on meie endi kätes, seetõttu tuleb
arvestada ka teistega ning pidada piiri alkoholiga. Kui
inimesed kontrollivad oma käitumist, suudavad nad ära
hoida palju õnnetusi. Kui kellelgi jaaniõhtul siiski probleeme tekib ning ta kiiresti politsei abi vajab, helistage
telefonil 110. Sellel numbril saab politseiga ühendust ka
siis, kui peo jooksul mobiiltelefoni kõnekaart tühjaks on
räägitud.
Loodetavasti möödub kõigi jaanituleliste õhtu meeldivalt ja turvaliselt!
Otepää konstaablijaoskonna vanemkonstaabel TOOMAS KIKAS

Pühajärvel lehvib taas sinilipp

Jalgratastega Otepää
looduspargi radadel
ARVO SAAL

Otepää on atraktiivne koht elamiseks, puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks, mis omakorda
nõuab investeeringuid turismi- ja puhkemajanduse valdkonnas.
Pühajärve rannapark on olnud juba palju
aastaid Lõuna-Eesti üks atraktiivseim suvine
puhkekoht. Kõrghooajal külastab Pühajärve
randa keskmiselt üle 1000 turisti päevas. Väga
aktiivselt kasutatakse pargiala ka tervisespordiga tegelemiseks.
Tänavune tavalisest palju hilisem sinilipu
heiskamine oli seotud ühe suure projekti
elluviimisega.
Otepää vallavalitsus ja SA Lõuna-Eesti
Turism taotlesid Phare Läänemere regiooni
piireületava koostöö 2003. aasta programmist
Pühajärve rannapargi arendamiseks toetust
204 506,53 eurot ehk üle 3 miljoni krooni.
Kogu projekti maksumuseks on 273 419,34
eurot ehk üle 4 miljoni krooni.
Projekti üldeesmärgiks on Otepää arendamine kvaliteetse elukeskkonnaga, rahvusvaheliselt tunnustatud ja kaasaegseks areneva
turismiinfrastruktuuriga atraktiivse vabaaja,
turismi- ja spordikeskuseks.
Projekti otseseks eesmärgiks on Pühajärve
rannapargi loodusmaastikul turismi, spordi ja

MARGIT TURB

Täna heisatakse Pühajärve rannas sinilipp.
Kuuendat suve lehviv lipp on suur tunnustus,
mis annab külastajale teada puhtast veest ja
keskkonnast ning tasemel teenindusest, rannavalvest, esmaabist, turvalisusest ja vajaliku
info kättesaadavusest.

puhkemajanduse infrastruktuuri väljaarendamine, uute turismitoodete ja tegevuste rakendamine aastaringseks kasutamiseks.
Projekti käigus renoveeritakse rannahoone, juurdepääsuteed ja trepid, paigaldatakse
rannapargi alale välisvalgustus, korrastatakse
vabaaja ürituste areen ja (laulu)lava (puitlava
ja istepingid), rannaalale paigaldatakse erinevad atraktsioonid (väikelastele mänguväljak,
liutoru, kiiged, ronimine, poom), teostatakse
rannapargi tendroloogiline uuendus, paigalAadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

datakse infoviidad ja infostendid, samuti tekitatakse Pühajärvele ujuvsildadega piiratud
50 m bassein.
Tööd algasid maikuu alul ja tänaseks on palju
kavandatust juba tehtud.
Kogu projekti tulemusena tekib Pühajärve
äärde aktiivse puhkuse keskus, mis loob piirkonnas tasuta aktiivse puhkuse veetmise võimalused kõigile inimestele.

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

Projektijuht ESTA TAMM

Pühapäeval, 4. juunil oli huvilistel võimalus osaleda riikliku looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regiooni korraldatud jalgrattamatkal Otepää looduspargi radadel.
Kuna tänavuse looduskaitsekuu teema on „Randade
ja kallaste kaitse“, läbis meiegi matkamarsruut piirkonna
erinevaid veekogusid. Hea meel on tõdeda, et matkast
tuldi osa võtma koos peredega. 19 matkaselli tutvusid
juhendaja Tarmo Evestuse selgituste saatel Pühajärve
äärde rajatud tiikide olukorraga, maaomanike poolt Elva
jõele hiljuti taastatud veskipaisjärve, Palu metsamassiivi
elukate ja Palu veskipaisjärvega. Matka lõpetas piknik
vestlusringis meie järvede pärli - Pühajärve kaldal.
Riikliku looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon tänab kõiki osalejaid ning kutsub teid järgmistest
üritustest osa võtma!

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 20. juulil.
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Otepää

Elsa Ilves
Otepää
Endla Puusep
Otepää
Veera Marjapuu
Märdi
Viktor Kartau
Sihva
Agnes Klais
V-Otepää
Heldi Jürgenson
Kaurutoosti
Koidula Maspanov
Otepää
Aino Lillemaa
Otepää
Hella-Renata Allev
Koigu
Linda Trummal
Otepää
Agnia Laul
Otepää
Endla Liljental
Otepää
Liidia Vilde
Otepää
Karl Karm
Pühajärve
Martha-Loreida Lapp
Otepää
Vilma Saar
Otepää
Aksel Vuks
Pilkuse
Helmi Tiirmaa
Mägestiku
Harald Viikmann
Otepää
Virve Kurs
Otepää
Õie Peterson
Otepää
Silvia Alandi
Otepää
Heino Aljaste
Otepää
Heino-Johannes Toomsoo Otepää
Silvia Urbanik
Otepää
Vilma Lillo
Otepää
Leidi Kattai
Otepää
Asta Mitt
Otepää
Ellen Kasemets
Otepää
Julius Maranik
Otepää
Eda Soe
Otepää
Eha Teder
Otepää
Eerik Kütt
Otepää
Jüri Suurraid
Otepää
Olev Dorbek
Kääriku
Johannes Vissak
Otepää
Anne Roos
Otepää
Lembit Vassil
Märdi
Ilder Tallo
Otepää
Aili Naruski
Tõutsi
Jüri Vihermäe
Kaurutootsi

17.07.1919
24.07.1920
30.07.1920
31.07.1920
08.07.1921
09.07.1921
31.07.1921
14.07.1922
05.07.1923
11.07.1923
21.07.1923
06.07.1924
15.07.1924
18.07.1925
19.07.1926
24.07.1926
11.07.1927
04.07.1928
04.07.1928
26.07.1928
30.07.1929
11.07.1930
18.07.1930
24.07.1930
26.07.1930
07.07.1930
09.07.1931
11.07.1931
14.07.1931
26.07.1931
11.07.1936
23.07.1936
02.07.1941
12.07.1941
13.07.1941
14.07.1941
21.07.1941
21.07.1941
25.07.1941
10.07.1946
26.07.1946

87
86
86
86
85
85
85
84
83
83
83
82
82
81
80
80
79
78
78
78
77
76
76
76
76
76
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
65
65
60
60

Palupera vald

Räbi
Hellenurme
Hellenurme
Lutike
Nõuni
Nõuni
Nõuni
Atra
Nõuni
Hellenurme

17.07.1915
17.07.1922
18.07.1925
07.07.1926
14.07.1931
15.07.1931
01.07.1936
25.07.1936
29.07.1941
22.07.1946

91
84
81
80
75
75
70
70
65
60

Sangaste
Restu
Mägiste
Ädu
Tiidu
Lauküla
Sangaste
Lossiküla
Sarapuu
Lauküla
Sarapuu
Luküla
Keeni
Sangaste
Lossiküla
Restu
Lossiküla
Kurevere
Kurevere
Kurevere
Keeni
Mäeküla
Risttee

8.07.1915
29.07.1922
19.07.1923
19.07.1925
13.07.1926
16.07.1926
13.07.1928
07.07.1929
14.07.1929
29.07.1929
27.07.1930
30.07.1930
13.07.1931
15.07.1932
09.07.1934
08.07.1936
02.07.1937
26.07.1937
15.07.1939
31.07.1939
12.07.1940
13.07.1941
05.07.1943

91
84
83
81
80
80
78
77
77
77
76
76
75
74
72
70
69
69
67
67
66
65
63

Sangaste vald

Oskar Kobin
Sale Vill
Johannes Tarik
Leonhard Lentso
Emma Valdas
Leonore Türn
Ruth Tari
Marie Oja
Anna Liivamägi
August Aer
Erland Vällo
Paul Kotka
Tatjana Malahhova
Anna Herbst
Johannes Lehes
Ülo Plotnik
Enn Haggi
Aleksander Kikas
Tiiu Ivask
Eha Uibo
Aino Raudsepp
Ada Orav
Kalju Nagel
Puka vald

August Orav
Helvi Põldmägi
Laine-Leontine Eller
Hilda Koovik
Veera Ubin
Jelisaveta Kask
Asta Simm
Asta Mägi
Salme Vaab
Evi Ivan
Vilma Vain
Evald Virk
Helju-Helene Ilja
Aino Kardmaa



Otepää vallavalitsuses:

vald

Bertha Mõttus
Evald Kompus
Altenberg Kilch
Helgi Koppel
Erene Pihelgas
Albert Uibo
Väino Liivamägi
Enn Kenkmaa
Eha Lang
Malle Rosenthal

Otsustati anda ühekordset toetust ravimite ja prillide
ostmiseks kogusummas 3000.krooni.
 Anti korraldus parkimiskaardi väljastamiseks kahele
sügava puudega inimesele.

AMETLIK INFO

SÜNNIPÄEVAD juulis

Soontaga
Puka
Pedaste
Puka
Puka
Puka
Puka
Puka
Puka
Puka
Puka
Vaardi
Puka
Kuigatsi

13.07.1921
07.07.1922
26.07.1922
21.07.1925
13.07.1926
27.07.1927
27.07.1927
23.07.1928
23.07.1928
28.07.1928
06.07.1929
29.07.1929
31.07.1929
14.07.1930

85
84
84
81
80
79
79
78
78
78
77
77
77
76

Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Endel Käärile.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Endel Käärile.
 Otsustati väljastada sõidukikaart Ain Aigrole.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜ´le Amina kuuluvale külalistemaja -restoranile asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Hotell Kolga-Oru maaüksus.
 Otsustati väljastada ehitusluba Kalle Kuusikule elamu
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Paju
tänav 12b; ASile Parmet territooriumi haljastuse ja teede
rajamiseks asukohaga Otepää vald Otepää küla Parmeti
maüksus;
 Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reservfondist
Eesti Lipu aastapäeva läbiviimiseks 5000 krooni.
 Otsustati anda luba Prodask OÜle paigaldada Nuustaku
Pubi-Külalistemaja reklaamtahvlid suurusega 100x200
valgusfoori ristmikule ja Kolga tee algusesse; Universal
Media OÜle paigaldada Elioni reklaamtreiler suurusega
600 x 300 Linnamäe parklasse ajavahemikul 05.06.200625.06.2006.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneering; Otepää linna
Lille tänav 4 kinnistu detailplaneering.
 Otsustati algatada Otepää vallas Arula külas Vanamõisa
kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Mäha külas
Tammuri kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Mäha
külas Saekoja kinnistu detailplaneering; Otepää vallas
Otepää külas Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneering;
Otepää vallas Arula külas Uuemõisa kinnistu detailplaneering;
 Otsustati jagada Kuldmäe, Anso 8, Kalda, Trukitse,
Vanamõisa, Raudsepa katastriüksused.
 Otsustati muuta Nõmmemäe, Soojamäe ja Munamäe
katastriüksuste piirid.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 08.03.2006 korraldus nr 2-4-133.
 Otsustati pidada võimalikuks Cristo Reedi omandis
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist. Maaüksuse nimetus Joostimäe.
 Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud
maa Imbi Neimannile. Maaüksuse nimetus VanaJärvesaare.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
„Pühajärve Põhikooli ruumide viimistlemine“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus Peeter Aunapu,
Miia Pallase, Urmas Jaagusoo.
 Otsustati andal luba MTÜle Otepää Motoklubi korraldada 17.06.2006.a Marjamäel mootorrataste mäkketõusu
võistlus; OÜle Lutsujärve korraldada Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus Eesti karika 3. etapp autoorienteerumises toimumisajaga 17.06.2006 kell 10.00-18.00
toimumiskohaks on Otepää valla teed; Eesti Kaitseväele
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus
Kaitsejõudude Regionaalne Triatlon toimumisajaga 17.06
2006 kell 11.00-16.00 toimumiskohaga Pühajärve ümber
olev tee (vana rollerirada); MTÜle Eesti Jalgratturite Liit
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus Eesti meistrivõistlused jalgrattaspordi grupisõidus
toimumisajaga 25.06.2006.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus
maha 805 aegunut ja kasutuskõlbmatut raamatut.
 Otsustati anda nõusolek koormata alaealisele kuuluvat
kinnisasja seades selle SEB Eesti Ühispangalt võetava
laenu tagatiseks.
 Otsustati anda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvete
allkirjaõigus alljärgnevalt: esimene allkirjaõigus vallavanem Aivar Pärli, abivallavanem Kristjan Rõivassepp;
teine allkirjaõigus pearaamatupidaja Ülle Veeroja, raamatupidaja Mari Mõttus.



Palupera vallavalitsuses:
Anti korraldus ehitusloa väljastamiseks Palupera külas
Kase kinnistule elektrivõrgu liitumisühenduse väljaehitamiseks.
 Anti korraldus ehitusloa väljastamiseks Palupera farmi
kinnistule vedelsõnnikuhoidla väljaehitamiseks.


Otsustati maksta kahele isikule sünnitoetust kokku
6000 krooni.
 Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega Aime
Allikule väikeehitise (suvemaja) ehitamiseks Kibena
külas asuvale Järvemäe kinnistule.
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega
Lüüdia Laksile seoses elamu ehitamisega Pühaste külas
Kaasiku talus.
 Nõustuti ehitusloa väljastamisega Aare Jaamale temale kuuluvale Soontaga külas Koolitare kinnistul asuvale
elamule juurdeehituse tegemiseks.
 Kinnitati Pühaste külas asuva riigi omandis oleva M
3 maatüki nimeks Mesilase ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 Otsustati toetada majanduslikult raskes olukorras olevat isikut 150 krooni ulatuses.
 Nõustuti Kähri külas asuva Piirimetsa katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks – Piirimetsa, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Hiiemäe, sihtotstarbega
maatulundusmaa.


Toimub Puka Vallavolikogu ISTUNG
Neljapäeval, 22. juunil
1.Puka valla 2005. aasta aastaaruande kinnitamine
2.Puka valla teede nimekirja täiendamine
3.Puka valla 2006. aasta eelarve muutmine
4.Puka vallale laenu võtmiseks nõusoleku andmine

Otepää Vallavolikogus:
Otsustati lugeda valituks Otepää vallavanemaks Aivar
Pärli.
 Otsustati maksta vallavanema asendajale Aare Mattile
vallavanema asendamise eest perioodil 14.04.200608.06.2006.a ühekordset lisatasu.
 Otsustati nõustuda tasuta vastu võtma riigivara Otepää vallas Otepää linnas asuvad Otepää kesklinna
parkla kate ja riigimaantee T-46 lõigu „Otepää kesklinnstaadion“ kõnnitee koos valgustusega.
 Otsustati lõpetada revisjonikomisjoni esimehe Jaanus
Barkala volitused seoses tema tagasiastumisega revisjonikomisjoni esimehe kohalt. Otsustati lugeda valituks
revisjonikomisjoni esimeheks Jüri Kork.
 Otsustati lugeda valituks revisjonikomisjoni aseesimeheks Jaanus Barkala.
 Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks Evi
Lill, Peeter Kangur.
 Otsustati kehtestada Järvekalda ja Pihlaka kinnistu
detailplaneering, asukohaga Mäha küla Otepää vald.


PLANEERINGUD
Palupera planeering
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata
jätmised.
13. juuni 2006 Palupera vallavalitsuse korraldustega jäeti
algatamata:
 Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala (Valga-maal,
Palupera vallas, Nõuni külas) detailplaneeringule,
 Päidla elamute reovee puhasti maa-ala (Valga-maal,
Palupera vallas, Päidla külas) detailplaneeringule,
 Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala (Valgamaal
Palupera vallas, Nõuni külas) detailplaneeringule.
Kõigi detailplaneeringute eesmärgiks on planeeritavate
alade sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja servituutide
vajaduse määratlemine. KSH algatamata jätmistega on
nõustunud Valgamaa Keskkonnateenistus.

Otepää planeering
Otepää külas Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on Kalev Madissoo.


SÜNNID

SÜNNIPÄEVAD juulis

Kaljo Jaska
Puka
Pauline Slog
Plika
Paul Jermolajev
Puka
Eldor Leverdant
Komsi
Ants Johanson
Kuigatsi
Heldur Grünberg
Hellenurme HK
Aita Margus
Aakre
Raimund Pedmanson Plika

Puka vallavalitsuses:

18.07.1932
05.07.1934
23.07.1934
26.07.1934
21.07.1935
04.07.1936
03.07.1941
23.07.1946

74
72
72
72
71
70
65
60

Dmitri Rõžkov Otepää vald

22. mai

Jane Semsugov Puka vald
Janek-Andre Kiis Puka vald

27. mai
5. juuni

Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistu
jagamise, ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramise võimalikkus. Planeeritava ala suurus on 7,2 ha.
 Arula külas Uuemõisa kinnistu detailplaneering.
Planeeringu algatamise taotleja on OÜ Pak-Ehitus.
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistu jagamise, ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse
määramise võimalikkus. Planeeritava ala suurus on 27,2
ha.
 Otepää linnas Kesk tänav 21 kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on OÜ Jackal.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine, võimalike ehitusalade kavandamine ja ehitusõiguste
määramine. Planeeritava ala suurus on ~1100 m².
 Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Kassiratta küla Juusa-Lauri kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks
on maa jagamine kruntideks, sihtotstarvete määramine,
kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse
ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, servituutide
vajaduse välja selgitamine. Kinnistu omanik on Allar Oja,
sihtotstarve maatulundusmaa (M) ja suurus 24,1 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30. juunist
kuni 14. juulini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik
arutelu 17. juulil 2006 kell 13.00.
 Otepää Vallavalitsus teatab, et Valga maakonnas
Otepää vallas Mäha külas oleva Otepää golfiväljaku
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Otepää Vallavolikogu 9. mai
2006.a. otsusega nr. 1-4-25. Planeeringu põhieesmärk on
keskkonnatingimuste seadmine golfiväljaku rajamise elluviimiseks. Planeeringuga määratakse lisaks mänguradade
asukohale kruntide ehitusõigus, juurdepääsud objektidele, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning servituutide
vajadus. Teiseks detailplaneeringu eesmärgiks on maa
sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, mis
tuleneb planeerimisala kinnistute omanike soovist 1) uute
elamute ehitamiseks ja 2) jagada kinnistuid elamuehituse
jaoks kruntideks. KSH juhtekspert on Arvo Järvet (KMH
litsents nr. 0057). Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda kuni 07.07.2006 Otepää
Vallavalitsuses ning Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel
www.otepaa.ee. KSH programmi avalik arutelu toimub
10. juulil 2006.a. algusega kell 10 Otepää Vallavalitsuses
(Otepää, Lipuväljak 13, Valgamaa). Programmi eelnõu
kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada
kirjalikult Otepää Vallavalitsusele kuni 7. juulini 2006.
 Otepää Vallavalitsus teatab, et Valga maakonnas
Otepää vallas Sihva külas Kösti maaüksuse tiikide
rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõju hindamine
(KMH) on algatatud Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2006.a.
korraldusega nr. 2-4-273. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata tiikide puhastamisega ja kaldaalade
korrastamisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid ning
negatiivsete keskkonnamõjude vältimise ja leevendamise
võimalusi. KMH juhtekspert on Arvo Käärd (KMH litsents
nr. 0038) OÜ KUPI. Keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 26.06.2006–10.07.2006
Otepää Vallavalitsuses ning Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel www.otepaa.ee. KMH programmi avalik arutelu toimub 10. juulil 2006.a. algusega kell 16
Otepää Vallavalitsuses (Otepää, Lipuväljak 13, Valgamaa).
Programmi eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele
kuni 10. juulini 2006.
Palupera vallavalitsuse töötajate puhkused:
Vallavanem Terje Korss
3. juuli- 16. august 2006
Vallasekretär Imbi Parvei
3. juuli - 31. juuli 2006
Pearaamatupidaja Merike Terve 10. juuli- 28. juuli 2006
Maakorraldaja Tõnu Kukk
3. juuli - 31. juuli 2006
Sotsiaaltöötaja Vaike Viks
3. juuli- 16. august 2006
Juulis vallavalitsus avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja
reedeti 9.00-12.00
Metsaomanike vastuvõttu Palupera vallas ei toimu 10.juulist 30.juulini ja 7.augustist 16.augustini.
Metsateatised esitada Valgamaa Keskkonnateenistusele
Valga, Kesk 12. Info tel. 5044368 või 7666131 (M.Leosk).

Puhkused Sangaste vallavalitsuses
Raamatupidaja Karmen Simmul puhkusel 10.07.- 30.07.
2006; 14.08.-28.08. 2006. Juulikuu toimetulekutoetust
makstakse 25-26 juuli kell 9.00-15.00 ja augusti kuu toetusi
alates 28. augustist.
Sotsiaalinspektor Pille Sikk võtab toimetulekutoestuse
avaldusi vastu
17.-20. 07 ja 14.- 20. 08 2006 kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Vastuvõtt 04.07, 17.07.-21.07 ja 14.08.-25.08.
Metsaspetsialist Eero Jaska puhkusel 03.07- 04. 08.
Järgmine vastuvõtt augusti kolmandal esmaspäeval

Pühajärve Raamatukogu lugejatele
Raamatukogu on seoses raamatufondi inventuuri ja töötaja puhkusega suletud 26. juunist-21. augustini (k.a).

Roosi Raudsepp Palupera vald
16. mai
Karl-Markkus Metslind Palupera vald 4. juuni

Avatud on 13. ja 27. juulil ning 10. augustil 9.00-13.00.
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22. juuni 2006

Olümpiaadivõitjad ja nende
juhendajad pälvisid tunnustuse

TÄNAVUSED KOOLILÕPETAJAD
Otepää Gümnaasium

Maavanem Georg Trašanov ja Valgamaa Omavalitsuste liidu
esimees Madis Gross tunnustasid Valgamaa koolide parimaid
olümpiaadivõitjaid ja nende juhendajaid.
Aineolümpiaadide võitjate autasustamisele kutsuti 180 parimat õpilast 13 koolist. 21 õpilast maakonna koolidest on olnud
auhinnalistel kohtadel mitmel alal. Viiel alal oli edukad Lilian
Leetsi, neljal alal võitis esikoha Maiko Kangro ja kolmel alal
saavutas tunnustuse Tauri Kukk (kõik Otepää gümnaasiumist).
Üleriigilistes voorudes jõudsid parimate hulka Otepää gümnaasiumi õpilased Ott Kartau, kes pälvis muusikaolümpiaadi
lõppvoorus 2. koha ja kulddiplomi ning Katrin Helena Kuslap,
kes saavutas 6. koha ja hõbediplomi. Ajaloos oli lõppvoorus
paremate hulgas Otepää gümnaasiumi õpilane Pilleriine Alter
- 9. koht.
Õpetajate vastuvõtule kutsuti maakondlikel aineolümpiaadidel esikohti saavutanud õpilasi juhendanud 46 õpetajat 11 koolist. Arvukamalt on kutsutuid Otepää gümnaasiumist (14), Puka
keskkool ja Pühajärve põhikool olid esindatud ühe õpetajaga.
Enim esikohtadele tulnud õpilasi juhendasid Otepää gümnaasiumi õpetajad Marge Kaiv, Krista Prušinskaja, Tiiu Sander ja
Eve Eljand. Üleriigilistes voorudes pälvisid kõrgema tunnustuse Eve Eljandi õpilased.

9.a klass
1. Merike Ennok
2. Maarja Hiir
3. Argo Kungus
4. Keio Kütt
5. Raul Lehismets
6. Liilia Lehtmäe
7. Gerli Luhtaru
8. Liis Lõhmus
9. Liis Matsalu
10. Triin Ojaste
11. Morten Priks
12. Madli Pärnik
13. Signe Rätsepso
14. Helen Sarv
15. Stefi Smit
16. Deivy Tamm
17. Triin Tigane kiitusega

9.b klass
1. Maarja Aigro
2. Matis Eensoo
3. Eike Karo
kiitusega
4. Raimo Kivi
5. Indrek Kukk
6. Kristjan Kukk
7. Lilian Leetsi kiitusega
8. Meelis Matt
9. Kätlin Meema
10. Robi Männiste
11. Kristiina Oras
12. Helen Raudsepp
13. Heiki Saal
14. Annika Soome
15. Simmo Suiste
16. Grete-Ann Tadolder
17. Tõnu Troon
18. Lauri Vaard

9.c klass
1. Elise Jaaska
2. Karl Jodsche
3. Taavi Kahr
4. Tiia Kahr
5. Tiit Keldo
6. Liia Kutsar
7. Siim Laikask
8. Liina Laiv
kiitusega
9. Simo Lubi
10. Martin Meema
11. Helena Nestra
12. Merit Nigula
13. Mirjam Randla
14. Jane Reha
15. Grete Roop kiitusega
16. Taavi Roosbaum
17. Rolf-Otto Rootsma
18. Arno Saar
19. Annika Vaagert

Klassijuhataja Kerri Rauk

Klassijuhataja Ülle Ernits

Palupera
Põhikooli

Puka Keskkool

Klassijuhataja Peeter Mändla

(OT)

Pühajärve
Põhikooli

Lühidalt Pühajärve põhikooli
tegemistest

lõpetajad

26. mail toimus Pühajärve kooli laulu „Kooliaastad Pühajärvel“
esiettekanne. Tänu Arno Antoni ettevõtmisele sai Anu Röömelilt viisi Uno Sikemäe luuletus Pühajärve koolist.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmi raames sai
kool muretseda veebikaamera.
Alustati projekti „Veebibeebi“. Kaamera on paigutatud kooli
juures olevasse pesakasti. Tegevust saab jälgida kooli arvutitest. Kastis pesitseb rasvatihane, kes alustas kahjuks pesitsemist peale kooli lõppu, nii ei saa enamus õpilasi teda jälgida.
Pesas on praegu kaheksa muna, lind on hoolega haudumas.
Veebibeebidest tehakse sügisel kokkuvõte nii ﬁlmi kui ka fotodena.
Pühajärve põhikooli ja haridusseltsi ühise ettevõtmisena ilmus viies Pühajärve põhikooli almanahh „Ava end rõõmule
ja sõprusele“. Kaane kujundas 8. klassi õpilane Hanna Nõgel.
Väljaandmisel olid abiks Ly Haaviste ja Ave Kruusmaa. Täname
toetuse eest Eesti Kultuurkapitali ja Otepää vallavalitsust.
Meie kool osales Valgamaa koolidest ainsana Ökokrati projektis „Kes elab vees“. Tutvusime veealuse eluga, mõned klassid käisid kalal. Lasteaed käis vaatamas koprapesi ja veeloomi
püüdmas. 1.-6. klassi õpilased uurisid konnakulleseid, puruvanasid ja muid veemutukaid. Looduspargis aitasime puhastada
veega seotud elupaiku. Nõos korraldati projekti veepidu. 26.
mail toimus meie koolis suur veesõda, kuhu vee tõi kohale
suur tuletõrjeauto. Laiali pritsiti 2,5 tonni vett. Projekti lõpukonverents õpetajatele toimus 7. juunil KUMUS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mairi Allikivi
Siim Borisov
Mari Fjodorov
Harmo Ilves
Jarko Juus
Jaano Jürissaar
Merilin Kaas
Sam Mononen
Silver Naruski
Tiina Novikov
Rihard Orav
Risto Orav
Remo Pukk
Kaspar Sapelkov
Mari Subi
Hanno Soe
Andres Tamm
Tanel Tamm
Gerli Teder
Mihkel Täär
Kaspar Uibokand
Erkki Veidemann
Toomas Vihermäe
Martin Väär

lõpetajad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Keijo Alatalo
Ivo Jaani
Taivo Kaasik
Eve Kopli
Rene Korss
Riho Kullamäe
Allan Pastak
Sven-Erik Peterson
Eduard Raig
Siim Raudsepp
Liis Rebane
Silvar Russak
Liia Tiirik
Birgit Voolaid

Klassijuhataja Valdis Meos

Klassijuhataja Peeter Kangur

Klassijuhataja Anne Paulus

Otepää Gümnaasium

Lustakas lastepäev Sangastes

9. klass
1. Helina Kangro kiitusega
2. Kaspar Kants kiitusega
3. Tambet Kivi
4. Marianne Kosk
5. Kaido Kurvits
6. Marianne Kurvits
7. Laili Kõks
8. Ott Kärson
9. Kristjan Lill
10. Danel Lüüs
11. Maria Mekk
12. Martti Männiste
13. Sandra Oksaar kiitusega
14. Liisi Possul
15. Olev Põldmaa
16. Willu Põldsepp
17. Reesi Riis
18. Teele Sarapuu
19. Siim Talvik
20. Kaido Taur
21. Sten Tiidt
22. Oktjabrina Vesnuhhova
23. Veronika Vesnuhhova
24. Ants Viira
25. Jaanus Vutt

Puka Keskkool

12.a klass

12.b klass

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Donald Dorch
2. Kristjan Eljand hõbemedal
3. Siim Kalda
hõbemedal
4. Mihkel Karulaas
5. Egeli Keldo
hõbemedal
6. Kairi Kilter
7. Kairit Kärgenberg
8. Kadi Lukka
9. Robert Mattias Mononen
10. Siret Oja
hõbemedal
11. Olari Orm
12. Martin Riivik
13. Keijo Ruuven hõbemedal
14. Steven Smit
15. Liis Tadolder
16. Toomas Tanni
17. Heiko Teder
18. Helis Teearu
19. Peter Väliste

12. klass

MERLE TOMBAK

Sangaste vallavalitsus ja vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon korraldasid 2. juunil valla kõige väiksematele oma päeva. Toimus rongkäik vallamaja juurest AS Silva-Agro õuele.

Sangaste lasteaial ja Keeni põhikooli algklassidel olid kaasas
loosungid, lipukesed ja muu vajalik atribuutika, mis ühe rongkäigu juurde kuuluma peab. Aitäh õpetajatele, kes valmistasid
kõik vajaliku, et lastel oleks lõbusam. Lastega mängis ja tegutses Klõun Veeliks, kõik said joonistada „pikki pilte“ tapeedipoognatele. AS Silva-Agro valmistas lastele suurepärase koogi
ja mahlajoogi, mis peale mängutundi kulus marjaks.
Eriline tänu koogimeister Ly Nõmmele ja Aavo Vällole, kes
alati koostöö- ja abivalmina nüüdki lapsi oma õuele mängima
lubas.

MERLE TOMBAK

Priit Birnbaum
Kerli Karavin
Triinu Kartau
Heigo Kikkas
Liina Laugesaar
Janne Maran
Peter Maran
Stina Mitt
Kersti Mootse
Margus Mägi
Indrek Noorsalu
Kadri Orav
Marlen Paavo
Marlen Paul
Priit Pärle
MirkoRaid
Kadri Riivik hõbemedal
Hardi Sarv
Kadi Tiisler
Marju Tikker
Egle Täär
Kristel Uibopuu
Kätlin Vister
Kätlin Võsso
Gerli Võsu

Klassijuhataja Urve Volmer

1. Fredy Ahven
2. Kadi Alavee
3. Mari-Liis Kukk
4. Kerli Kõks
5. Kristjan Moorast
6. Kristiina Požarova
7. Rait Raudmets
8. Miko Sarapuu
9. Rolando Sulg
10. Anneli Tohver
11. Olavi Tohver
12. Riivo Tutk
Klassijuhataja Liidia
Saarmann

Klassijuhataja Kaidi Palmiste
Laupäeval, 1. juulil toimuvad Kolga-Jaanis ja Ulgel

35. Võrtsjärve suvemängud.
Võistlusalad on kergejõustik, aastajooks 2006, laste pendelteatejooks,
meeste- ja naiste võrkpall, tüdrukute rahvastepall, meeste-, naiste- ja noorte tänavakorvpall, petank, kalapüük jpm.

Isetegevus algab kell 14 Ulge laululaval, kell 19 samas tantsuõhtu ansambliga Rivaal. Ootame võistlejaid!

Pühajärve Põhikooli
parimad õppimises
1. klass Karl Kimmel, Joonas Rello,
Priit Peterson
2. klass Andres Aaliste, Grete-Laura
Loo, Anu Saaremäe
3. klass Gen Alev, Miikael Mändmets,
Merylin Tihomirova
4. klass Taavi Aaliste
5. klass Remi Leopard, Ina Mononen,
Andre Ostrak
6. klass Keity Kimmel , Gertrud Leopard, Allar Ostrak, Hans-Friedrich Urm
8. klass Sven Rebane
Spordis ja huvitegevuses
Marili Vihmann
5. klass
Maakonna olümpiaadidel heade tulemustega osalenud õpilaste vastuvõtul Valga
Maavalitsuses käisid :
Toomas Vihermäe ja Andres Tamm
(9.kl.), Aile Sumberg ja Mikk Vihmann
(8.kl.), Mihkel Kaha (7.kl.), Andre Ostrak
ja Remi Leopard (5.kl.).
II poolaastal käisid ühtegi koolipäeva
puudumata koolis:
Rivo Kopli (2.kl.), Imre Leopard (3.kl.),
Dennis Prans (4.kl.), Timo Kopli ja
Remi Leopard (5.kl.), Keili Veidemann
ja Gertrud Leopard (6.kl.)
Neid õpilasi premeeris kool Pühajärve
Puhkekeskuse ujula 5 korra priipääsmega.

Otepää gümnaasiumi
muusikaõpetaja Eve
Eljand sai Riho Pätsi
Koolimuusika Fondi
stipendiumi
Esmaspäeval jagati Tallinna Raekojas
iga-aastasi Riho Pätsi Koolimuusika
Fondi stipendiume. Sel aastal said
stipendiumi Otepää muusikaõpetaja
Eve Eljand, helilooja Rein Rannap,
muusikapedagoogika uurija Maie Vikat, klaveriõpetaja Maigi Pakri ning
koolimuusika edendajad Ave Kumpas
ja Ülle Raud.
Otepää gümnaasiumi muusikaõpetaja Eve Eljandi õpilased on saavutanud kõrgeid tulemusi üleriigilistel
muusikaolümpiaadidel ning mitmetel
vokalistide konkurssidel. Ta juhatab
I kategooria lastekoori ja II kategooria poistekoori ning on algatanud
Otepää gümnaasiumis muusikalise
omaloomingu konkursi traditsiooni.
Eve Eljandi korraldatav vokalistide
konkursist „Viis viimast” on kasvanud
üleriigiline koolinoorte festival.
Professor Riho Päts (1899-1977) oli
eesti koolimuusika rajaja ja populariseerija, helilooja, dirigent ja uurija,
kelle mitmekülgses loomingulises pärandis kajastub meie muusikakultuuri
traditsioonide järjepidevus ja kestvus.
(OT)
SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS kuulutab välja
avaliku konkursi

JUHATAJA ametikohale

Juhataja ametikoha eesmärk on Otepää tervisekeskuse töö korraldamine ja juhtimine,
sihtasutuse esindamine vastavalt õigusaktides
ettenähtud pädevusele, Otepää Tervisekeskuse valduses oleva vara säilimise ja otstarbeka
kasutamise tagamine.
Nõuded kandidaadile:
•
kõrgharidus (soovitavalt majanduse
või meditsiini eriala)
•
juhtimisalased teadmised ja oskused
•
juhtimistöö kogemus
Kasuks tuleb:
•
eelnev töötamine meditsiini- või
sotsiaalalal
Kandideerimiseks saata hiljemalt 15.07.2006.a
oma sooviavaldus aadressile
SA Otepää Tervisekeskus, Tartu mnt.2,
67404 OTEPÄÄ või e-maili aadressile:
oteptervis@hot.ee. Lisainfo tel: 766 8560.
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JUUNI
22. 06
23. 06
23. 06
23. 06

Jaanipidu Silva-Agro õuel. Rahvalikud mängud, kohalikud
esinejad, tulesüütamise tantsuetendus, ansambel Rivaal.
Jaanipäev Ädu mäel. Korraldab Kuigatsi Külamaja Selts.
kell 18.30 Võidutule süütamine Otepääl Vabadussamba juures
võidupüha tseremoonia ja võidutule toomine Otepääle.
kell 17.00 Jaanituli Pühajärve laululaval. Esinevad Terminaator,
Nexus, Quattro, DJ Vaido Pannel (sky+). Piletid 100.-,
toimumise päeval 125.-, kuni 6 aastased lapsed tasuta

3o. 06

Looduspilte Soomest. Ansambel Sananjalka Vihtist Otepää
kultuurikeskuses

JUULI
7. 07

8. 07
13. 07
20. 07
21. 07

kell 20.00 Kontsertkava “Teiselpool vett” Otepää Maarja
Kirikus. Laule Urmas Alendri repertuaarist esitavad
Jassi Zahharov ja Tajo Kadajas. Piletid eelmüügis 125.Pühajärve regatt 2006. Aerutamise kahevõistluse
8. etapp Pühajärvel, 5000 m sõit.
Näputöö neljapäev. Viltimine. Sangaste Seltsimaja
Ekskursioon Setomaale. Sangaste Pensionäride Selts
kell 21.00 Dagö ja Ursula suvetuur Pühajärve laululaval.
Piletid Piletilevi müügikohtades eelmüügis 30. juunini 100.- ja 80.- ,
1. juulist 110.- ja 90.-, toimumise päeval kõigile 125.-

22. 07

kell 20.00 Slide Fifty ja Cool D suvetuur Pühajärve laululaval.
Piletid Piletilevi müügikohtades eelmüügis 30. juunini 80.- ,
1. juulist 100.- , toimumise päeval 125.-

28.30. 07

29. 07
29. 07

Pühajärve IX puhkpillipäevad
Reedel, kell 14.00 AVAMINE. Kultuurikeskuse terrassil
Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkestrid
18.30 Rakvere saksofonikvartett Pühajärve Puhkekeskuse
pargis. Laupäeval, Vabaõhukontserdid
13.00 Otepää kesklinnas Aseri puhkpilliorkester
14.00 Otepää kesklinnas Saku puhkpilliorkester
15.00 Palupera mõisapargis Uhtna ja Pühajärve puhkpilli
orkestrid
19.00 Koondorkestri kontsert kultuurikeskuse terrassil.
Kaastegev Tartu tsirkusestuudio “Fox”.
21.00 Vene Sarvekapell (St. Peterburg, Venemaa) Otepää
Maarja Kirikus
Pühapäeval, kell 12.15 Puhkpillipäevade lõppkontsert
Otepää Maarja Kirikus
Leigo Järvemuusika Festivali avapäev
Piletid: eelmüük 200, kohapealt 230, pensionärid 170, kohapealt 200.
kell 18.00 Laulge Kaasa avalik salvestus Pühajärve puhkekeskuse õuel. Saatejuht Reet Linna, režissöör Jaanus Nõgisto.
Saateansambel: Are Jaama, Henn Rebane ja Tiit Saluveer.
Tasuta

Oma silmaga Otepää
prillipoodi kaemas

M

eie linnas oma prillipood ja samas
ka silmaarsti vastuvõtt – sellist
luksust varasemaist aegadest ei teagi! Nüüd on see linna keskse väljaku ääres
kõigile nähtav, kergesti leitav ja tegutsemas
juba 8. märtsist. Pood on avatud kuuel päeval
nädalas, silmaarst võtab vastu neljapäeval
ja laupäeval.
Poes on müügil prille, raame, suur valik prillitoose, kette, hooldusvahendeid.
Klaasvitriinide taga on kaupa nii palju, et
silmad lähevad kirjuks! Minule asus prilliasjanduse keerulisse maailma teejuhiks Gold
Optika OÜ optik Algis Väärmaa.
Jutustan talle oma muredest. Pingelisematel
tööpäevadel kipub silmade ette hall uduloor,
õhtuti kummitab peavalu ja silmapõhjades
hakkab eriti valuliselt tuikama. Omaenese
tarkusest järeldan, et küllap vajan kraadi
võrra kangemaid okulaare.
Nüüd, kus kõik käe-jala juures olemas,
sean kokku oma soovide pika rea. Tahaksin
saada bifokaalsete klaasidega prille, et poleks
seda tüütut kahe paari prillide kaasaskandmise ja vahetamise vajadust. Veelgi parem,
kui needsamad prillid kaitseksid silmi ka
terava päikesevalguse eest. Ja raamid ning
klaasid võiksid olla kergemat sorti.
Optik Väärmaa kuulas mu soove mõistvalt kaasa noogutades ja lisas veel teisigi
võimalusi. Lahendusi ja võimalusi on mitmeid, neist saab oma silmaga ja täpsema
ülevaate prillipoe koduleheküljelt www.goldoptika.ee. Ent otsesuhtluses asjatundjaga
saan kaasa ka nõuandeid. “Kui töö nõuab

pikemat aega arvuti taga istumist, soovitan
klaasidele kilet, mis kaitseb silmi kiirguse
eest,” alustas nõuandja. “Bifokaalsed klaasid
on varasemaist aegadest teada nn. aknaga
prilliklaasid, mis koosnevad kahest osast:
kaugele ja lähedale (kuni 40 cm) vaatamise
osast. Neil puudub aga vahepealsele kaugusele (1-2 m) vaatamise osa. Sellepärast on
nendega raske teha arvutitööd või ka trepist
käia. Pealegi pole need eriti esteetilised, rõhutavad vanust.”
Pausi tekkides rändas mu mõte sadu radu,
et mida siin varjata või rõhutada, peaasi, et
kõige õigemad leian. “Soovitan teile progresseeruvaid mineraalklaase,” ütles optik.
“Need on aknata, sujuva üleminekuga ja
aitavad näha igasse kaugusse. Ainult harjumine võtab pikema aja.”
Samal päeval sain silmaarsti juures põhjaliku uurimise objektiks, kuulsin et vajan
numbri võrra tugevamaid prilliklaase,
muud silmamured võin rahumeeli peast
heita. Lisaks sain prillipoe omanikelt teada,
et neil on kasutada maailmakuulsa Jaapani
firma TOPCON silmaarstitehnika, et Gold
Optika on ühe Leedu firma kaudu selle tehnika ainuke volitatud esindaja ja maaletooja
Eestis.
Esimesed kolm töökuud näitavad Otepää
prillipoe populaarsuse kasvu, kliente on
isegi Tartust, Kanepist, Antslast. Pole midagi imestada: hinnad on siin teadaolevaist
soodsaimad. Põhjus lihtne: enamiku oma
kaupadest hangib firma tootjafirmadest otse,
ilma vahendajateta.

ja pensionär, 200.- täispilet.

Meie jäljed
jäävad (10.)
AILI MIKS

Tuju tuleb
laulu lüüa
jaanituled süüdata…
....................................
Kraabin kokku ajamulda,
ajamulda, mõttekulda…
(Aili Naruski luulet)

Arutleda selle üle, milline üks jaaniõhtu võiks olla, saab igaüks ja
eri vanuses inimene erinevalt.
“Olgu ikka nii, kui ennemuistegi,” arutleb üle keskea naisterahvas ja
lisab, et ega tema enam kodust või koduküla oma jaanituleplatsist
kaugemale küll minna ei kavatse.
“Ärgu arvatagu, et tänapäevasemalt jaaniõhtut korraldades hakkab
publikupuudus kummitama,” lausub Otepää kultuurikeskuse juht
Margus Möll. Terminaatori, Nexuse ja Quattro esinemist ja nende

ARVO SAAL

AUGUST

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

MERLE TOMBAK

Kirik teatab

2. juulil kell 11.00 Priipalu surnuaiapüha
2. juulil kell 11.00 Sangaste kirikus X
kirikupäevade kontsertjumalateenistus
9. juulil kell 11.00 Kuldleeripüha Sangastes
16. juulil kell 11.00 Ilmjärve surnuaiapüha
23. juulil kell 11.00 Suvine leeripüha
30. juulil kell 11.00 Puka surnuaiapüha

matud“ ning 21., 22., 23., 26., 27. ja 28. juulil „Lemminkäinen“. Piletid 150-. tudeng

6. 08

8. juunil külastas Sangastet Gävle kultuurikooli instrumentaalansambel „Sinfonietta“. Seltsimajas anti pooleteise
tunnine kontsert, kus astusid üles 13-17
aastased rootsi noored. Eriti suure aplausi teenis kõige noorem esineja – 13
aastane armeenia päritoluga Astrid Mikaelyan, kes ainsana ansamblis esines
solistina.
Sangastes oli nii soe vastuvõtt, et
kontserdi lõpus tekkis spontaanne suhtlemine rootslaste ja eestlaste vahel.
Suhtlemisel oli abiks Ene Nilsson, kes
on aastaid olnud tõlk Sangaste segarahvatantsurühma ja Rootsi sõprusrühma
kohtumistel
Suur tänu Hiivi Sirelile, kelle eestvõttel
Sangaste rahvas sai suurepärase muusikalise elamuse. Gävle noored muusikud esinesid ka Otepääl ja Pühajärvel.

24. juunil kell 11.00 Otepää surnuaiapüha uuel
surnuaial
24. juunil kell 11.00 Sangaste surnuaiapüha
25. juunil kell 11.00 Laatre I surnuaiapüha
kell 13.00 Laatre II surnuaiapüha

etendub Leigol täiesti uuel mänguplatsil Villem Reimanni näidend „Painaja ja tund-

Leigo Järvemuusika
kell 10.00 Rahvusvaheline koolinoorte rahvamuusikafestival
erinevad kontserdid Otepääl ja naaberlinnades.
kell 10.00 Otepää Käsitöölaat Suur kontsertprogramm käsitöölaadal kultuurikeskuse terrassil.

Rootsi muusikud
Sangastes ja Otepääl

AILI MIKS

LEIGO JÄRVETEATER− 14. (esietendus), 15. ja 16. juulil ning 3., 4. ja 6. augustil

5. 08
5.-6. 08

MERLE TOMBAK

K U LT U U R I K A L E N D E R

Otepäälane Luule Saar otsustas endale uued prillid tellida.

lubatud Eesti suurimat jaanituld tuleb Pühajärve parki kuulama-vaatama tulla neli tuhat inimest!” See jutt Margusega jaaniõhtu edukast
piletimüügist oli nädal enne jaani.
“Kas suure mürtsu ja vägeva võimendusega või rahvalauluderahvalike mängude ja tantsudega – eks ole nüüd vabadus otsustada
ja teha,” on endine pedagoog kõigega nõus, ent nukrusenooti taban
tema hääles ometi. “Nüüd on ju mitut puhku ärgitatud vaidlust, kas
meie suured laulu- ja tantsupeod endisel moel enam elujõulistena
kesta saavadki.”
Minevikuradadele, möödunud sajandi 60ndate-70ndate aastate
Otepää suurtele suvepidudele viivad mind mu oma mälestused ja
aitavad endiste tegijate meenutused. Mulle tundub, et otsivat vaimu,
loomingulisust ja ise teha tahtmist oli neil aegadel tänasest rohkem.
Traditsiooni kohaselt kogunes kõik see arvukas rahvariietes taidlejate pere linna kultuurimaja juurde, seejärel puhkpillide mürtsudes
marssis pikk rivi mööda Pühajärve teed alla, tee ääres pealtvaatajad
lehvitasid, plaksutasid, hüüdsid tuttavatele tervitusi. Eriti uhke oli
rongkäigu ees näha hobuseid koos rahvariides sirgeselgsete ratsuritega …
Teisel puhul kappasid need ratsurid parki just tulesüütamise eel.
“See oli ohtlik tegu,” tunnistab tagantjärele neli aastakümmet Otepää
kultuurimaja juhtinud Heino Napp. ”Tule süttimisest ja suurest rahvahulgast ehmunud hobune kippus kord ohtlikult perutama…”
Heino Napp arvab aga oma tööaja üheks kõige õnnestunumaks seda
jaaniõhtut, kui vetevalitsejaks kostümeeritud rahvateatri näitleja tuli
lillevanikutega ehitud paadis Sõsarsaartelt, vee peal teda saatmas
parved lõketega, - ja kogu see paadireis paarituhande vaataja aplausi
saatel, kuni Neptun jõudis jaanituleplatsini. Ja paarituhandeline rahvahulk alustas õhtujuhi märguandel loitsu: “Sütti, sütti, lõke…”
“Jaanipidu oli meile pika suvepuhkuse kõige oodatum pidu,”

6. augustil kell 11.00 Otepää surnuaiapüha
vanal surnuaial.
13. augustil
Kuldleer Otepääl
Otepääl on suvel ristimise ja leeritamise aeg
kokkuleppel kirikuõpetajaga.

meenutab endine pedagoog Alma Jäär, kes rohkem kui pool oma
elueast on laulnud Evi Savi ansamblites. Hea tunde tõi see meie
ühine pidu pärast väsitavaid proove ja esinemisi. Istusime lava taga
koos oma söögi ja jaaniõllega, nalja ja naeru oli palju, olime nagu
üks pere.”
Nüüd avastan midagi taolist ühest oma lehes ilmunud reklaamist:
22. juunil on Sangastes jaanituli koos rahvalike mängudega suurtele
ja väikestele ning t u l e s ü ü t a m i s e t a n t s u e t e n d u s !
Ei suuda ma uudishimu taltsutada: helistan Sangastesse. “Meil
on jaanipeo tava kogu aeg, ainult igal aastal on see peopaik Sangaste
valla järgmises külas,” rääkis Sangaste raamatukogu juhataja Aino
Oja. Kutsub ajakirjanikke oma silmaga kaema, et teaksime, kui palju
muudki tegevust tema kodumail näha võib. “Tuntavalt elavamaks
läks kultuurielu pool aastat tagasi, kui meile tuli tööle eriharidusega
Merle Tombak.”
Tean, et ka Otepää valla mail peetakse jaanipidu peaaegu igas
külas. Vana-Otepäält on head tuttavad Ellen ja Peeter Soku pere.
“Pidu tuleb. Nii, nagu ikka: mängud, pallilahingud, jaanituli,” räägib
Peeter Sokk. Kas mõni laulukuulsus või trupp ka tuleb? “Kuskohalt,
kuidas?” imestab Peeter. “Mul ammusest pillimänguajast üks vana
“võim”, on linte ja plaate ka. Käib küll! Vald annab meile küll 1000
krooni, aga selle eest ei saa meie küla 170le elanikule hernekommigi…”
Kuidas küll kõige noorem rahvas vanasse aega ja traditsioonidesse
suhtub? “Mina kujutlen, et jaaniõhtu võiks olla elamuslik lavastus,
mis tutvustaks meie ammuseid tavasid ja kombeid…” arutles Margit
Tali, 17aastane koolitüdruk.
Kust see tunne ja tahtmine? “Perekonnast,” vastab ta lühidalt.
Margiti suur sugupuu on tuntud Raidsalude pereorkestrina ja rahvakultuuri hoidjana.
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Etem emme kannab esiemade
elutarkusi

Kirjad Hispaania Päikeserannikult

3 KÜSIMUST ANZEELIKA JUHKOVILE

Suvekuulutajad

Sangaste vallas korraldati emadepäeva
eel aasta ema ehk etema emme konkurss. Komisjonile laekus 327 sedelit 66
nimega.
Üks neist valiti aunimetuse Sangaste
Etem Emme 2006 vääriliseks. See on
35aastane Anzeelika Juhkov, kes on
sünnitanud 7 tütart, kaheksandat last
oodatakse nende perre augustis.
“Ta on ema suure algustähega.
Ema raske amet täidab suurema osa
tema ajast. Ja kuigi paljulapselise pere
võimalused on piiratud, on lapsed alati
hoolitsetud ja korralikud.” (Komisjoni
hinnangust)

Nagu Sa, lugeja, oled tähele pannud, on juunikuu oma tähtsaima hetkeni jõudmas. Jaanipäeva pean silmas. Nii ka siin, Hispaanias.
Lugesin ajalehte “SUR” ja avastasin ühe nupukese, mis tõi tagasi
terve rea mälestusi. Artikkel ise aga on siin:

Kas kõrvaltvaatajate hulgas on ka
imestajaid ja küsijaid, milleks neid
lapsi nii palju ühes peres peaks olema? Kuidas teie olete toime tulnud?

ee on selline koht, kus kinnisvarahinnad on superkõrged ja
ehitisteks ainult villad. Üks neist sai tugevalt kannatada, aga
õnneks pääsesid kõik inimesed eluga. Kaks päeva vehkisid 5
helikopterit ja 2 lennukit oma veeanumatega mere ja Casarese vahet.
Sinna ju autoga ligi ei pääse ja helikopter on igasuguste päästeüksuste väga armastatud tööriist.
Tulekahju märgid on püsinud. Igal suvel saab oma silmaga kodu
ümber näha vähemalt viit suitsulaama.
Seepärast köitiski eeltoodud artikli algus mu tähelepanu. “Selle
hooaja esimene tulekahju”. Nagu pealkiri mõista annab, pole siin lootagi, et see Ojeni põleng jääb viimaseks. Hispaania on kuum ja kuiv
maa. Kui aga sajab, siis kasvab kõik tohutu kiirusega. Loomulikult
kasvavad mäeseljakud kibekiiresti täis okkalisi puhmaid, millest vaid
kitsed rõõmu tunnevad. Niimoodi kasib loodus ennast ise sellega, et
tuli hävitab üleliigse. Sealhulgas ka inimtegevuse jäljed. Alguse võib
tuli saada aga enamasti äikesest. Läinud reedel oli suur äikesetorm ja
seega võib loota, et midagi kriminaalset selle taga polnud.
Hispaanias on mägistes piirkondades, kus põllupidajad maastikku
umbrohust puhtana ei hoia, tulepolitsei. See on selline politseiüksus,
kes uurib võimalikke süütamisi. On tulnud ette, et mõni maaomanik,
kel kitsekarjatamisest villand ja tahtmine oma maalapp kinnisvaraarendajale müüa, teeb mõne põõsa alla lõkke.
Trikk on selles, et kui tuli on näiteks oliivisalust üle käinud, siis ei
ole see enam otseselt põllumajandusliku väärtusega ja kohalik omavalitsus võib hea õnne korral maa ümber tsoneerida. Tulemuseks
on suhteliselt tähtsusetu maaomandi asemel miljonitesse eurodesse
ulatuv rahapatakas taskus. Tasub siis riskida looduse ja inimeludega,
et sellise õnne otsa komistada!?
Mainitud politsei tegutseb käsikäes kohalike elanikega. Niimoodi
omavahel infot jagades on jõutud mõnikord sinnamaani, et tõendite
puudulikuse tõttu kohtust pääsenud kurikael lõpetab oma maise teekonna kuristikus. Mägikülades ja -linnades on omakohus palju populaarsem, kui valitsus seda tunnistada tahaks.
Eestlane on harjunud matkal oma toidupoolist ikka elusa tule paistel soojendama. Paneme telgi püsti, teeme lõkke üles ja viskame
klaasi viina ka. Siin tuleb sellised kombed täiesti ära unustada. Isegi
kui veab ja lõkketuli leegitsevaks mereks ei paisu, võib ometi üsna
kiiresti suitsujuti peale kohale tormata Guardia Civil ja tulesuskija elu
nii kibedaks teha, et elu sees enam tikku tõmmata ei taha.
Me ei ela enam ajastul, mil looduselt armuande ei oodatud. Ja see
ei puuduta mitte ainult tuletegemist, vaid mõõtmatut nimekirja asjadest, mille igapäevaelus kipume unustama.
Ilusat jaanipäevatamist!

Kas suures peres tuleb emal kõike
korraldada või teavad lapsed oma
ülesandeid juba ise? Ja kuidas nii
paljude laste nimed ning vanused
üldse meeles seisavad?
Nimede meelespidamisega küll raskusi ei
ole, vanustega samuti. Kerti, 16aastane,
lõpetas just-just Keeni põhikooli. Oli väga

AIANDUSNURK
Musta sõstra sortides võiks esile tõsta
järgmiseid sorte.

`Lentjai` Hiljavalmiv. Viljad mustad, läikivad, suured või väga suured,
ebaühtlase valmivusega. Viljaliha mahlane, maitsev. Sobib nii lauale kui ka töötlemiseks. Põõsas keskmise suurusega,
laiuv, hakkab varakult kandma, saagikas,
esmaandmetel talvekindel, jahukaste ja
pahklesta suhtes vastupidav. Koduaiasort.

´Pamjati Vavilova` Keskvalmiv. Viljad mustad, suured, läikivad, küllalt ühtlase suuruse ja valmivusega. Viljaliha
mahlane, maitsev. Põõsas keskmise kasvuga, püstine, saagikas, esmaandmetel
talvekindel ning üsna vastupidav jahukastele ja sõstra-pahklestale.

´Varmas´ Väga varajane. Viljad
mustad, suured, läikivad. Viljaliha mahlane, väga maitsev. Viljakest keskmise
paksusega. Väga hea lauamari, sobib ka
töötlemiseks. Põõsas keskmise tugevusega, veidi laiuv, talvekindel ,vastupidav
jahukaste ning sõstra-pahklesta suhtes.
Saagikus on suurem kergematel muldadel.

´Sejanets Golubki´ Marjad on mu-

“ESIMENE METSAPÕLENG.
Costa del Soli selle hooaja esimene metsatulekahju hävitas 9 ha taimestikku Sierra Blancas Ojeni omavalitsuse territooriumil läinud reedel. Tuli jõudis Ojeni linnast kahe km kaugusele, aga idatuuled aitasid
säästa äärelinna maju. Ojen-Monda maantee oli liiklusele suletud
suurema osa päevast ja leegid saadi kontrolli alla alles reede õhtuks.”
Miks ma tahan sellise artikli Sulle ümber jutustada? Esiteks, kuulsin
just raadiost Kuusalu metsatulekahjust. Teiseks: kuus aastat tagasi,
kui tulin Hispaaniasse juba oma autoga, et jääda, saabusin augusti alguses. Paar päeva hiljem oli siinne üks viimase kümnendi suurimaid
tulekahjusid. Asukohaks oli tuli valinud Casarese linna lähedal asuva
Salima oru.

S
KATI VELNER

”Igaüks elab oma elu,” olen vastanud
imestajatele ja küsijatele. Meie oleme
omadega välja tulnud, ei kaeba. Pereisa
töötab firmas Kagu-Mets metsatöölisena.
Hea, et Margus saab Kuldres tööl käia
firma transpordiga, sest meil ju endal
autot pole. Ja tema töö on vahetustega,
nii saab ta ka kodus üht-teist teha.
Pallimänguvõrgu ja -korvi ülessättimine oli just isa töö.
Majanduslikku tuge pole me küll
kuskilt küsima läinud, ma ei ole ju
riigile lapsi sünnitanud, ise peab toime
tulema. Aedvilja oma perele kasvatame
ise, näiteks on kasvuhoones 150 tomatit
sirgumas. Sangaste vald on aga oma
koolilaste eest hoolitsenud: koolibuss
viib ja toob, koolitoit ja töövihikud ning
koolikott I klassi minejale on tasuta.

MEILT JA MUJALT

südamlik aktus, nii et pisar tuli silma.
Tüdruk on tubli ja iseseisev, neljade ja
viite kõrval oli ainult paar kolme tunnistusel ja katsed Valga gümnaasiumi tegi
edukalt. Vanuselt järgmised on Kerli (10),
Kerda (8), Keren (7), Kertu (5), Kerle (4) ja
Kerte (1,6).
Suurematest on juba palju abi: alles hiljuti kõplasid kartulipõllu umbrohust puhtaks, suuremad niidavad muru, aitavad
nõusid pesta, hoiavad kõige pisemat.
Mänguseltsilised on oma perest võtta,
ja see õpetab üksteisega arvestama. Poes
käies pole neist keegi midagi endale
nõudma hakanud, nii et müüjagi on seda
nähes imestanud. Ja kõige pisem hoiab
kõige rohkem issit, “emmet” veel öelda ei
oska, aga “issi” on selge. Paistab, et ta oma
pesamuna-seisust juba naudib, sest ainukesena meie perest on ta uue tita tuleku
vastu. Ütles kindlalt: ”Ei taha!”

Mida soovitaksite teistele noorperedele, et nad suudaksid mõelda ja
elada samasuguses leplikkuses ja
üksmeeles?
Ma ei soovita tavaliselt kellelegi midagi.
Iga pere peab ise otsustama, kuidas ja
mida. Meil Margusega on mõlemal teine
abielu, mõlemal üks laps esimesest kooselust. Nüüd, 20. juunil oli meie 8. pulma-aastapäev, koos oleme elanud juba 12
aastat.
Tuleb osata raskusi jagada. Mul on võibolla kõige raskem suure pere pesu pesemine, sest pesumasinat meil ei ole. Aga
peseme siis, kui Margusel on vaba päev,
ja Margus aitab mind alati.
Ja meie erastamise teel saadud 6toalisse
majja mahume kõik kenasti ära. Õuele
mahub aga rohkemgi: puhkepäeviti on
siin naabermajade omad ka.
Küsis AILI MIKS

Uued head ja vanad marjasordid, mis võiks huvitada
stad, läikivad, keskmised kuni suured,
õhukesekestalised, viljaliha mahlakas,
magushapu maitsega, põõsas keskmise suuruse ja laiusega, asendusvõrseid
moodustab keskmisel hulgal, väga varajase valmimisega, dessert- ja töötlemismari, on hea mahlamari.
Karusmarjadest võiks esile tõsta:

‘Lepaan punanen’ Varasepoolne.
Viljad punased, keskmise suurusega,
maitsvad. Põõsas keskmise kasvuga,
hea talvekindlusega, jahukastele vastupidav.

’Leba valitu’ Soovitussort. Keskvalmiv. Viljad valkjasrohelised, keskmise
suurusega, sobivad töötlemiseks. Põõsa
suurus üle keskmise, talvekindlus väga
hea, jahukastesse nakatub vähe.

‘Invicta’ Keskvalmiv. Viljad kollakasrohelised, väga suured, näärmekarvadega, maitsvad. Põõsas jõulise kasvuga,
tugevate ogadega, talve- ja jahukastekindel.
Maasikatest võiks esile tõsta

´Bounty´ Viljad punased kuni tumepunased, esimestes korjetes suured

hiljem keskmise suurusega. Tugevad,
hea käsitlusega ja korjatavusega. Viljaliha punane, tihe, väga hea maitsega.
On hea lauamari, sobib külmutamiseks
ja töötlemiseks. Puhmas on jõulise
kasvuga, suhteliselt hõre, tütartaimi
annab keskmiselt. Valmivad ´Senga
Sengana´ga samaaegselt nn hilisepoolne. On talvekindel.

´Polka´ Viljad on säravpunased,
suured kuni keskmise suurusega. Suhteliselt ühtlase valmivusega, hea korjatavusega. Viljaliha on helepunane, tihe
ning väga hea maitsega. On väga hea
lauamari. Puhmas on keskmise kasvuga ning tütartaimi annab rikkalikult, hea
saagikusega ja suhteliselt talvekindel.

´Honeoye´ Viljad ere- kuni tumepunased, suured. Lõppkorjetes oluliselt ei
vähene. Viljaliha helepunane, mahlane.
Sobib varajaseks dessertmarjaks. Puhmas keskmise kasvutugevusega ja hõreda lehestikuga, tütartaimi moodustab
rikkalikult. On keskmise saagikusega Talvekahjustuste vältimiseks vajab kaitstud
kasvukohta. Sort on varajane.
AHTI TIIRMAA

MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

Puka meesansambel Riias

R

iias toimunud I rahvusvahelisele vokaalansamblite konkursil
osales 35 ansamblit: Lätist 15, Leedust 15 ja Eestist 5. Puka
meeansambel oli ka nende valitute seas, kes esindasid Eestit.
11liikmeline žürii hindas artistlikkust, vokaali, lisaks pidid esinejad
laulma ühe rahvusliku laulu ning ühe laulu kindlasti a`capella. Meie
mehed laulsid hästi ja kokkuvõtete tegemisel selgus, et saadud hinne
oli keskmisest kõrgem. Meie meesansambli märkis ära ka tuntud ansambel Cosmos, kes kinkis neile plaadi oma lauludega.
Kogu konkursi korraldus oli ideaalne. Samal ajal toimunud jäähoki
MMvõistluste melu saime meiegi tunda. Esimesel päeval oli kogunemine, häälte lahtilaulmine ja saaliga tutvumine. Õhtul toimus konkursi
pidulik avamine. Teine päev algas saaliprooviga ja siis järgnes konkurss, mis kestis hilisõhtuni. Pühapäeval olid kontserdid kirikutes.
Ükski üritus ei saa toimuda ilma abilisteta, nii ka meie reis. Puka
meesansambel tänab oma toetajaid, ilma kelleta oleks see ettevõtmine tulnud maksta kõik oma taskust. Täname Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgruppi, Valga Gomab Mööblit, Puka vallavalitsust ja Ventilatsioonihooldus OÜ, kellelt saime bussi.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG
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25. juunil on rattaprofid Otepääl
Otepää külalislahkus ning suurepärases seisundis maanteed on taas siia meelitamas tipptasemel jalgrattureid. Eesti Jalgratturite Liit koos
Oti-Audentese Spordiklubiga korraldavad 25.
juunil Otepää linna ja valla territooriumil Eesti
meistrivõistlused jalgratturite grupisõidus eliitklassi ja vanuserühma U-23 meestele.
Osaleb kogu meie paremik eesotsas maailma
profiratturite eliiti kuuluvate Jaan Kirsipuu,
Erki Pütsepa, Andrus Augi ja Rene Mandriga.
Ligemale 4,5 tundi kestev 172 km pikkune võiduajamine sõidetakse 13 korral 13,2 km ringil
marsruudiga: Mäe tänav, Otepää-Nüpli-Sihva
maantee(nn.vana rollerirada)-Sihva Otepää
maantee- Pühajärve tee-Mäe tänav. Start antakse
Mäe tänaval Otepää spordihoone juures kell 12
ning orienteeruv finish on samas kell 16.30.
Tagamaks võistlejate ohutus, on kooskõlastatult Maanteeameti ning Otepää vallavalitsusega
kehtestatud 25. juunil kell 11.00-17.00 ülalnimetatud maanteedel ja tänavatel liikluspiirangud.
Otepää linnas on liikluseks täielikult suletud
Mäe tänav kogu ulatuses ning Pühajärve tee alates Pühajärve puhkekodu juures Hundisoo tee
ristist kuni Mäe tänava ristini. Otepää vallas on
liikluseks täielikult suletud Otepää-Nüpli-Sihva

maantee (nn.vana rollerirada) alates Mäe tänava
ristist kuni Sihvani.
Ainult ühesuunaline liiklus toimub KäärikuSihva-Otepää maanteel suunaga Otepää
poole Sihvalt nn. vana rolleriraja ristist kuni
Pühajärve puhkekodu juures Hundisoo tee
ristini. Sealt pääseb Otepääle üle Hundisoo ja
Palupera-Rõngu maantee. Otepäält Puka, Sihva
ja Kääriku ning Sangaste poole sõita soovijad
saavad kasutada kas ümbersõitu PaluperaRõngu maantee ja Arula kaudu või kasutades
Otepää-Valga maanteed. Otepää aedlinna ja
sealt välja pääseb ainult Kolga tee kaudu, sõites
üle Hundisoo.
Pühajärve randa minejatel on võimalik autod parkida Pühajärve pargi ülemises parklas.
Endise Pühajärve restorani parkla on hommikutundidest kella 17ni suletud. OtepääNüpli-Sihva maanteega (nn. vana rollerirada)
piirnevatel aladel elavad inimesed pääsevad
sellele lõigule vaid Sihva suunas sõites, lastes rattureil mööduda ning arvestades ajutisi
liiklusmärke ja turvajate juhiseid.
Palun jalgratturite nimel Otepää valla rahvalt
ning arvukatelt Nuustaku külalistelt ettevaatlikkust ning mõistvat suhtumist.

Viimastel aastatel plahvatuslikult populaarsust kogunud ala harrastajad on noppinud nii
tiitleid kui ka medaleid rahvusvahelisteltki
suurvõistlustelt. Võimekust mitte ainult hästi vibu lasta, vaid ka suurepäraselt võistlusi
korraldada on tunnistanud IFAA, usaldades
2008. a. vibujahi Euroopa meistrivõistluste korraldamise Eestile. Nii võibki kahe aasta pärast
Tehvandi spordikeskuses näha sadu vibukütte
paljudest Euroopa maadest. Loodetavasti jagub
seal tunnustust ja tiitleid ka omamaistele vibuküttidele. Seniks tublit harjutamist!
Vibulaskmisest enam saad infot koos tulemustabelite ja pildipangaga näiteks www.vibu.ee.

Põlvamaal peetud Eesti orienteerumismeistrivõistlustel sai lühirajal D55 klassis teise koha
otepäälane Liivi Parik.
Meestest oli veteranide H50 klassis Anti Parik
9., Peeter Adler 11. ja Karl Teearu 12.

Meie koolil möödub tänavu 220. a. esmamainimisest.
Sel puhul koguneme 6. augustil koolimaja juures ja tähistame sündmust piduliku aktusega.

(OT)

Annimatsi
rannavolle
I etapp

ri- ja spordivallast. Avame mälestustahvli, ilmub hariduselu kajastav trü-

toimub pühapäeval,

2. juulil kell 10.

kis ja graaﬁline leht, mis vilistlastele ja õpetajatele on tasuta.
50 kroonilist osamaksu päeva kulude katteks. Raha

võib tasuda ülekandega Sangaste Kihelkonnamuuseumi Seltsi arvele
221030458090 märgusõnaga ”Restu kooli vilistlane”. Osavõtumaksu saab
tasuda ka kohapeal.

Täpsem sündmuse ajakava ilmub juulikuu Otepää
Teatajas.
Heino Kängsepp, Sangaste Kihelkonnamuuseumi Selts

Unustamatut kallist

ERHARD KOIKI

13. sept. 1920 – 2. juuli 1986
mälestavad 20-dal surma-aastapäeval abikaasa ja Hedvig laste
peredega.

Sa lahkusid lillede õitsemise aegu
me vaikses leinas nüüd ja praegu.
Ei iial ava koduust Su käsi
Sind kalliks pidamast me ei väsi

ALLI ILVES

24. okt. 1927 – 24. juuni 2005
Armast ema, ämma, vanaema ja
vana-vanaema mälestame
1. surma-aastapäeval
Lapsed peredega

Võistkonnad loositakse
kohapeal.
Korraldab Oti-Audentes
Spordiklubi,
info Neeme Ernits,

tel 506 4950.

HAKKAJAID

kes osalevad vineeritootmise protsessis ning teostavad
kõiki tootmisega kaasnevaid tööülesandeid.

TÖÖMEHI.

Kandidaadilt eeldame:

Väljaõpe kohapeal.

•
•
•

soovitavalt keskharidust
valmidust meeskonnatööks
kohusetundlikkust

•

valmisolekut töötada vahetustes

•

eneseteostamise võimalust kaasaegses
rahvusvahelises ettevõttes

•

pidevat enesetäiendamise võimalust

•

motiveerivaid töö- ja palgatingimusi

CV saata hiljemalt 30. juuniks 2006 postiaadressile UPM-Kymmene
Otepää AS, Tehase 2, 67404 Otepää, faksile 76 79 101 või e-mailile
elve.maasing@upm-kymmene.com
Lisainfo telefonil 76 79100

Otepääl iga päev
müügil Nõuni värske

aedmaasikas.
Suuremad kogused
toome teile koju.

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

KUULUTUSED
Teen karjamaade
hooldusniitmist.

Pakume ka korjamisvõimalust.

Info tel. 5367 0394

Laupäeval, 8. juulil algusega
kell 11 toimub Arulas Rebastel

Omalt poolt pakume:

Tel: 5341 5131

Tel. 506 4609 ja
5349 4366

Firma NIKPO teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Ostan pensionipõlveks hoonestatud
või hoonestamata talu-kinnistu. Info
527 8560
Ostan Käärikul, suusaradade ümbruses 1-2 ha maad. Tel. 515 8137

Firma pakub tööd

Haljastusprojektid
Haljastusteenus
Istikud (puud, põõsad)
Tel. 766 7424,
528 6605
Ahti Tiirmaa

Paigaldan juuksepikendusi.
Info tel: 513 0307

Ühendame vilistlaste kokkutuleku traditsioonilise Restu spordipäevaga, mis toimub juba 72. korda. Meenutame möödunut hariduse-, kultuu-

Armastasid kodunurmi,
kodumetsi mühavaid.
Nüüd nad unelaulu sulle
tasakesi laulavad.

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,

Rebase talust Arulas:

Lugupeetud Restu kooli vilistlased!

Ootame osalejailt

otsib oma meeskonda

Otsime oma meeskonda

Korraldajate nimel PRIIT VAKMANN

Liivi Parik võitis hõbemedali Eesti meistrivõistlustelt

Aknaid ja uksi
valmistav puiduettevõte
Otepää lähistel

kaasaegseim vineeri ja spooni tootev ettevõte.
Tegutseme alates 2000. aastast ja tänaseks on
ettevõttel üle 140 tubli töötaja. Peaaegu 90 % ettevõtte
toodetavatest lahendustest eksporditakse, põhiliselt
Euroopa Liidu riikidesse.

võistluste direktor MADIS KIVILO

Palupera vallas Räbi külas krooniti vibukuningas
Jaanikuu alul kogunes Mägi-Eesti vibukantsi
Palupera valla Räbi külla üle 70 tiitlinõudleja
12 erinevas võistlusklassis. Vibu maastikulaskmises selgitati neljandad Eesti meistrid.
Lõuna-Eesti liigendatud maastik pakkus üllatusi ja keerukaid laskmisülesandeid ka kõige
kogenenumatele vibuküttidele. Uluki-, jahi- ja
maastikuring oli kolmel päeval üles seatud hästi ettevalmistatud kahele täisformaadis rajale.
Ka ilmataat austas hea ürituse korraldajaid.
Vihmakraan keerati lahti alles pärast lõputseremooniat.
Meie vibukütid pakkusid tiitlivõistlustele
väärilise etenduse. Kõige osavõturohkema
vibuklassi, meeste longbow, parimad laskurid
Jaanus Tuulik ja Priit Vakmann olid sedavõrd
võrdsed, et suutsid kolme päeva jooksul umbes
250 võistlusnoolest koguda täpselt ühesuguse
punktisumma.
Vastavalt reeglitele selgitati võidumees närvesööva ümberlaskmisega. Seekord kuulus
auga väljateenitud tiitel vibukütt Jaanusele
Läänemaalt.
Vibu maastikulaskmine kui spordiala on
harrastus üle terve maailma sadadele tuhandetele inimestele. Enam kui 25 000 neist on
koondunud Rahvusvahelise Maastikuvibu
Assotsiatsiooni (IFAA), mis ühendab 26 riigi
vibulaskjaid. Sellesse perre kuulub ka Eesti oma
6 vibuklubi liitva organisatsiooniga (FAAE).

UPM Otepää vineeritehas on Eesti suurim ja

Pühajärve Puhkekeskuse
juuksur Pille.

Käsitöökaupluses Tartu tn 1A
müügil suures valikus

frontaallaaduri
juhile ja
(vajalik E-kategooria)

Üürile anda 3-toaline mugavustega
korter Otepääl. Tel. 5196 5777

Tel 736 7384
GSM 513 4647

Soovin osta 2- või 3-toalist mugavustega korterit Otepääl. Tel. 507 1256

kallurauto juhile

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

Müüa
kruusa,
liiva ja mulda
koos kohaletoomisega.

Tel 513 4647

ehteid ja kingitusi.
Lilled ja kimbud ettetellimisel.
Oleme avatud E-L 8.00 – 17.30

Pühapäeval, 25. juunil kell 11.00 toimub
Nõuni palliplatsil

võrkpalliturniir

Rendin korteri või majaosa; müüa
3-toal. mug korter 490.000 eek, tel.
5805 3751

PÕRSAS CUP 2006

Turniirile registreerumine 1 tund enne algust.
Ootame kõiki võrkpalli huvilisi. Info: Nõuni külaselts,
tel. 5344 1380 Ruta

Ostan 3 m pikkust lepapuud.
5363 3631
Müüa lõhutud küttepuid koos kohaletoomisega.
Tel. 511 7109, õhtuti ka 767 1709.
Ostan 1-2 hektarit maad OtepääKääriku vahelisel alal. Tel. õhtuti 765
7272, 515 1404
Soovin üürida Otepääl ahi- või keskküttega 2-toal. korteri pikemaks ajaks
Tel. 5345 9161
Müüa kasutatud mootorsaag
STIHL 260. Tel. 5373 8431

IDA IPPETS

Siiras kaastunne Maiele ja Üllarile
ema, vanaema

SUSANNA LIDMETSA

Sügav kaastunne omastele

SUSANNA LIDMETSA

Teatame kurbusega, et meie hulgast
lahkus kallis

04.01.1925 - 05.06.2006

JOHANNA IVASK

kaotuse puhul.

02.08.1922 - 07.06.2006
kaotuse puhul.

28.12.1916 - 18.06.2006

Sihva-Puit OÜ

Perekond Eensoo ja Roosmann.

Leinavad omaksed.

SALME PÄSS

20.07.1904 - 02.06.2006
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22. juuni 2006

Ruukki katused

OTEPÄÄ LASTEAED
PÄHKLIKE
kuulutab välja konkursi

Müüa lõhutud küttepuid
Hind 340 kr/m3 .

AS-ist Parmet

LASTEAIAÕPETAJA
ja
ÕPETAJA ABI
ametikohale.

Transporditasu kokkuleppel.
Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Avaldus, CV ja lasteaiaõpetaja ametikohale
kandideerijatel ka haridust
tõendavate dokumentide
koopiad saata 31. juuliks

Looduspilte Soomest
Otepää kultuurikeskuses
30. juunil kell 19.00.

aadressil Otepää lasteaed
Pähklike, Pühajärve tee 22,

Vihtist tuleb meile külla kuus aastat tegutsenud ansambel
SANANJALKA (Sõnajalg).

Otepää 67403 Valgamaa.

Nende repertuaar koosneb põhiliselt rahvalauludest ja muusikast,
sisaldades ka sõnalist osa.

Otepää
Päevakeskus
korraldab
II Üle-Eestilised erivajadustega inimeste suvepäevad

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

Info tel. 516 9397

tel 766 9444
fax 766 9440

Otepääl

30. juuni – 2. juuli.
Osalejaid tuleb Pärnust, Viljandist. Antslast, Raplast,
Hiiumaalt, Põlvast ja Otepäält.
Suvepäevade kavas on
erinevad spordivõistlused,
õpitoad ja meelelahutuseks
mängivad ansamblid.

Kellel huvi osaleda või
ettevõtmisele kaasa aidata, võtke ühendust tel.
5554 4371 või e-mailil:
marika.ein@mail.ee.

Vaata ka kodulehekülge: www.parmet.ee

Otepääl on avatud taas oma pesumaja!
Asume endises saunamajas Munamäe 8
Teie teenistuses

E-R 9-17
Astu läbi!
Puhas Rõõm garanteeritud!
tel. 766 1110
gsm. 528 5560

info@otepaapesumaja.ee
www.otepaapesumaja.ee

Suvepäevade korraldaja
Marika Ein.

KAUNIST SUVE KÕIGILE !

Palupera valla elanik!

JAANIPÄEV NEERUTIS
Laupäeval, 24. juunil kell 20.00 toimub jaanituli
ruti külaplatsil.

Nee-

Kavas on isetegevust, lustlikke mänge ja võistlusi, tantsu ja laulu,
loterii-allegrii ning kindlasti võimalus kõiges ise kaasa lüüa.

Uue tantsuplatsi avamine, tantsumuusika eest kannab
hoolt ansambel ”Ma&W”.
Üritust korraldab Neeruti Külaselts, toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Palupera vallavalitsus.
Tasuta

22. juunil

jaanituli

Sangastes Silva-Agro õuel

algus 19.00






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

23. juunil kell 20
algab Nõunis Kullipesa puhkealalal

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

Rattamatk Nõuni-Palupera-Nõuni
Kutsume kõiki rattahuvilisi 29. juunil matkale Nõunist Palupera kooli
juurde.
Alustame kell 10 Nõuni poe juurest ja sõidame läbi Kinsli,
Päidla, Elva küla ja Palu Paluperra, kus saame osa mõisakoolide
külastuspäeva programmist ja kinnitame keha. Tagasi tuleme läbi
Hellenurme. Kokku on matka pikkus 30-35 kilomeetrit.
Eelregistreerida on võimalik Marika Viksile tel. 5346 5648.

On võimalik sõita ühiselt kahel korral Leigo järvemuusika kontserditele Lutike külas.
Buss alustab sõitu Atra bussipeatusest kell 16.30 marsruudil Palupera-Hellenurme-Päidla-Nõuni-Lutike. Õhtul
tullakse ühiselt ka tagasi.

29. juulil alustab 17.30 Hedvig Hanson ja Andre Maaker,
edasi Vene sarvekoor, Biosphere (põhjamaine süntesaatorimuusika järvel) Norrast, Rannap ja Lattik järvel oreli ja klaveriga.
12. augustil alustab 17.30 Tafenau ja Sibul, edasi Emilia
Torrini Islandilt, Põhjamaade jazzprojekt ja Kimmo Pohjonen
Soomest.
Edu soovides vallaelanike sügav kummardus Leigo pererahvale!

22. juunil kell 22 süütame
Palupera Põhikooli staadionil

JAANITULE .

Kõik ülejäänu on teie endi kätes.
Võtke kaasa piknikukorv, hea tuju ja palju ideid ning tulge
nautima jaanituld, seekord sellist, omapärast.

22. juunil kell 22
süüdatakse

jaanituli
Puka Rahvamaja
juures.

Uuenenud Pubi

„NUUSTAKU”
(endine „Setanta” pubi)

iga päev kella
11.00 – 24.00-ni.

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.

Samas igal reedel ja laupäeval õhtuti kella 20.00-st
elav muusika.
Juulikuu mängukava:

23. juunil
JAANIPÄEV Ädu mäel.
Mängudega alustatakse
kell 18 ja tantsuks hakkab
mängima kell 21 Muusikmees

07. juuli – Reliikvia
08. juuli – Guitz & Erka
14. juuli – Midagi Head
15. juuli – Testament
21. juuli – Raen Väikene
22. juuli – Plingers
28. juuli – Nööp
29. juuli – Gigolo

Pühapäeval,
2. juulil
kell15 toimub
Otepää keskväljakul

Rahvusvahelise

väntoreli festivali
kontsert.

Pille Lille Muusikute Toetusfond korraldab
Otepääl Maarja kirikus

„Hingemuusika”
sarja kontserdi
laupäeval, 15. juulil
kell 18.
Mängib
Tallinna Saksofonikvartett.

