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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!

Pühajärve rand on suplus-
hooajaks valmis 

Suvine aeg on Otepääle 
toonud ikka rohkelt neid 
suvitajaid, kes naudivad 
rannamõnusid Pühajärve 
ääres.

10.00 on lipu heiskamine Otepääl Kiri-
kumõisas.
   Mängib Pühajärve puhkpilliorkester. 
Kõnelevad maavanem, vallavanem ja 
volikogu esimees. 
   Kohal on EÜS-i esindajad, Kaitseliit 
ja skaudid.
   Seejärel pannakse pärjad Vabadus-
sõja ausambale.
   Ürituse lõpul pakutakse Kirikumõisas 
traditsiooniliselt suppi.

Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 
uued maakondlike ekspertgruppide 
koosseisud järgnevaks kaheks aastaks. 
   Maakondlik ekspertide grupp kogu-
neb neli korda aastas, et läbi vaadata 
esitatud taotlused ja otsustada raha ja-
gamine. Keskmiselt on igal maakonnal 
aastas jagada ligi 1,4 miljonit krooni. 
   Valgamaa ekspertgrupi koosseisu
esitati 14 kandidaati, kellest Kultuur-
kapitali Nõukogu valis viis liiget. Kan-
didaate said esitada maakondade 
kultuurialade ühendused ja organisat-
sioonid. 

Valgamaa ekspertgruppi kuuluvad:
Anne Pai, Põdrala valla arendusnõunik
Lenel Rand, Valga muusikakooli õpe-
taja
Margus Möll, Otepää valla kultuurijuht
Viljo Grauding, Spordiklubi „Viraaž” 
juhatuse esimees
Heikki Kadaja, Puka vallavanem

Otepääl veevärk areneb aasta-aastalt
Otepää Veevärgi juhataja Enn 
Sepma alustas jutuajamist lähiaas-
tatel tehtu üles lugemisega. 2006. 
aastal ehitati keskkatlamaja hak-
kepuiduladu, mis läks koos sead-
metega maksma natuke üle kahe 
miljoni krooni. Sellest 760 000 on 
valla kulu, Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuselt (EAS) tuli 805 000 ja 
ülejäänu veevärgi omaosalus.
   2005. aastal alanud Otepää 
reoveepuhasti II järgu rekonstru-
eerimine peaks sel aastal lõppema. 
Eelarve järgi on selle maksumus 16 
miljonit krooni, millest Keskkonna 
Investeeringute Keskuselt (KIK) 
tuleb 7,19 miljonit, vallalt 1,5 mil-
jonit ja veevärgi omaosalus ulatub 
650 000 krooni. Ülejäänu on SIDA  
(Rootsi Rahvusvahelise Koostöö 
Arenguagentuur) tagastamatu abi. 
   Uus kaasaegne reoveepuhasti 
puhastab bioloogiliselt ja keemiliselt 
(varem olid vaid biotiigid).  Aga selle 
eest, et loodus puhtamaks saaks, 
tuleb ka maksta. Reoveepuhasti 
kulud ulatuvad aastas ligikaudu 
miljon krooni.
   2006. aastal alustati kompostee-
rimisväljaku ja laohoone ehitamist, 
kus saab läga pressida ja ladustada. 
Ehitus läks maksma 2 353 000 
krooni, millest 1,9 miljonit tuli KIKilt 
ja ülejäänu veevärgi omavahen-
ditest. See mudakäitluskompleks  

 
on nüüdseks valmis (pildil).
   Eelmisel aastal alustati Pärna, 
Piiri, Õuna, Kastani tänava piirkon-
nas vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitust. Selleks kulub 1,11 miljonit 
krooni veevärgi ja klientide (40-45 
klienti) raha.
   Praegu käib Palupera maantee 
remont, koos sellega saab veel 45 
kinnistut kanalisatsiooni ja vee. 
Torude paigaldamine toimub 
veevärgi eestvedamisel, sest seoses 
teetöödega on selleks parimad 
võimalused.
   Loetletud tööde lõpetamise järel 
jõuab ühisveevärk rohkem kui 
90protsendi otepäälaste kodudesse. 
Jäävad veel Hurda ja Mäe tänava 
otsad ja Sulaoja tänav aedlinnas.
   Torude paigaldamine on elanike 
jaoks ebamugav töö, sest tänavate 
ülekaevamine ei ole meeldiv. 
Palupera teel lõpeb torutöö juuni 
lõpuks, Õuna ja Vahe tänavate kate 
taastatakse hiljemalt septembris. 
Piiri tänava asfalteerimine lubatakse 
1. augustiks lõpetada.

Otepää vajab uut katlamaja

Tänavu hakkavad veevärgi töötajad 
kirjutama projekti, et leida raha 
keskkatlamaja rekonstrueerimiseks. 
Senine ei rahulda enam, sest tarbi-
jaid on tulnud juurde ja uusi suuri 

4. juuni on
Eesti Lipu päev 

Alates 2000. aastast lehvib 
Püha-järve rannas suvel 
sinilipp. See annab märku 

usaldusväärsusest ja näitab, et meil on 
järgitud paljudes riikides randadele 
kehtivaid ühtseid kriteeriume. Need 
on: hea ja puhas keskkond, puhas 
vesi, tasemel teenindus, rannavalve, 
esmaabi, turvalisus, vajaliku infor-
matsiooni kättesaadavus. Sinilipu 
eesmärgiks ongi pakkuda võimalikult 
häid tingimusi ranna külastajatele. 
Samas on sinilipp tunnustuseks kogu 
piirkonnale, sest supelrannal on ko-
halikus elus väga oluline osa. 
   Eelmisel suvel käis järve ääres 
vilgas ehitustegevus, mille eesmär-
giks oli anda Pühajärve rannale 
uuem väljanägemine. Nüüd saavad 
rannakülastajad paremat teenin-
dust, rekonstrueeriti rannahoone, 
pargiteed ja trepid, paljudesse koh-

tadesse paigutati välisvalgusteid ja 
istepinke, korrastati laululava ja 
jalgpalliväljak. 
   Kindlasti pakub suurt rõõmu 
eriti nooremale rahvale randa 
paigutatud liutoru, mis on neli 
meetrit kõrge ja liu pikkus ulatub 

 
 kahekümne viie meetrini. 
   Sinilipu pidulikuks heiskamiseks 
on traditsiooni kohaselt sobivaim 
päev 5. juuni, maailma keskkon-
nakaitsepäev. 5. juuni pärastlõunal 
korraldab vallavalitsus Pühajärve 
rannas rannahooaja avamise puhul 

sportliku ürituse. Kuhu ootame 
kõiki suuri ja väikseid randa seda 
sündmust tähistama, osalema üri-
tustel ja saama positiivset laengut 
kogu suveks.
Päikselist suve soovides

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspert-
grupi uus koosseis

liituda soovijaidki leidub. Tuleb 
ehitada uus 4 MW katel koos hoo-
nega. Selle maksumus on umbes 8 
miljonit krooni ja õnnestumise kor-
ral võiks valmida 2008. aastaks.
   Kaheksa aastat tagasi oli katlamaja 
eelmine rekonstrueerimine ja see 
on Otepää arengut silmas pidades 
väga pikk vaheaeg. 
   Otepää Veevärgi juhataja palub 

 kõigilt elanikelt mõistvat suhtumist, 
sest tööde lõpptulemusena paraneb 
paljude elanike elukvaliteet.
   Lõpetuseks. Otepää Veevärk müüs 
eelmisel aastal krundi Valga mnt 
1B. Saadud 3,2 miljonit krooni on 
praeguseks täielikult investeeritud 
Otepää vee-, kanalisatsiooni- ja 
soojamajandusse.

ARVO SAAL
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Buss on käigus kahel päeval nädalas. 
Tartust väljub buss reede ja pühapäeva 
õhtuti kell 18.30, Antslast Tartu suunas 
esmaspäeva ja laupäeva hommikuti kell 
8.20.

Uus bussiliin Tartu-
Otepää-Sangaste-
Antsla 
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. juunil.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Planeeringud Otepää vallas
 Kehtestatud on Otepää küla Otepää-Auto kinnis-
tu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on kinnistu jagamine reaalosadeks ja servituutide 
vajaduse määramine.

 Kehtestatud on Mäha küla Saekoja kinnistu de-
tailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 
kinnistule ehitusõiguse ala määramine majutushoo-
ne ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine.

PLANEERINGUD

said proovida oma osavust ren-
nisõidus. Suvine kelgurada (400 
m pikk ja seitse kurvi) pakkus 
elevust ja kaasaelamist pealtvaa-
tajailegi.
   Eelmise sajandi alguse miljöö 
valitses Riias vanade autode muu-
seumis. Seal oli üks eksklusiivse-
maid eksponaate kunagise NSV 
Liidu juhi Brežnevi 7 cm paksuse 
klaasiga esindusauto. 

Otepäält alanud reisi esimene 
peatuspaik oli võrratu Turaida 
loss (pildil) oma pargi ja kiriklaga. 
Edasi kulges teekond Sigulda rip-
praudteele. See tekitas elevust ja 
samas ka meenutusi selle koha 
varasematest külastustest. Et kes 
millisel aastal käis.
   Järgmine põgus peatus oli 
Ramkalni vabaajakeskuses, kus 
julgemad ja seiklushimulisemad 

Invaühing korraldas reisi Riiga

   Külastasime ka Riia loomaaeda 
ja muidugi Lidot. Tagasi Otepääle 
jõudsime hilisel õhtutunnil. Reis 
kulges väga ladusalt tänu suu-
repärasele bussijuhile ja rõõm-
sameelsele seltskonnale.
   Optimistlikku meelt, üksteisest 
hoolimist ja kaunist suve kõigile!

Otepää Invaühingu nimel 
MARIKA EIN

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus 
kuulutab välja KONKURSI 

Otepää Lasteaed Pähklike 
JUHATAJA 

ametikohale kuni viieks aastaks.

Kandideerimiseks esitada avaldus, 
CV, ametikohale esitatud kvalifikat-
siooninõuetele vastavust tõendavate 
dokumentide koopiad, oma visioon 
haridusasutuse töö korraldamisest ja 
arendamisest.

Dokumendid märgusõnaga’’ Konkurss’’ 
esitada hiljemalt 17.06.2007 aadressil 
Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
Otepää. Info telefonil 7664 825.

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati moodustada ajutine komisjon rii-
gihanke “Promenaadi ja välisvalgustuse ehi-
tus” hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus 
Kristjan Rõivassepp, Peeter Aunapu, Ülle 
Veeroja, Aivar Pärli, Mare Raid.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Pühajärve 
rannavalve teenus” pakkumustoimingute lä-
biviimise komisjoni otsused.
 Otsustati tagastada riigihanke tagatised. 
ASle Mulgi Reisid, ASle GoBus, ASle Ramboll 
Eesti, OÜle Arhidektuuribüroo Novel, OÜle 
Hendrikson & Ko.
 Otsustati eraldada raha Otepää vallavalitsuse 
reservfondist õpilasmaleva Otepää rühma töö 
korraldamiseks; Elva Põllumajandustehnika 
Tootmiskoondise töötajate kokkutulekuks; mee-
diagrupile Süd-Est raamatu “Otepää Teataja 
75” väljaandmise kulude katteks.
 Otsustati kanda Otepää gümnaasiumi raa-
matukogus maha 837 aegunud ja kasutuskõl-
bmatut õpikut.
 Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse 
hooldusvajaduse tõttu ühele vallakodanikule. 
 Otsustati määrata puudega inimese toetus 
erivajadusest tingitud lisakulude kompensee-
rimiseks ühele vallakodanikule.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle 
Masterinvest kuuluvale elamule (hoovimaja) 
Otepää linnas Virulombi 15; OÜle Masterinvest 
kuuluvale 4korteriga elamule Otepää linnas 
Virulombi 15; ASle Otepää Golf kuuluvale klu-
bihoonele Mäha külas Looritsa maaüksusel. 
 Otsustati määrata projekteerimistingimused 
Aivo Pärnale, asukohaga Kääriku küla Otepää 
vald Pärna maaüksus, suvila laiendamise ehi-
tusprojekti koostamiseks; ASle Wipestrex 
Grupp, asukohaga Kääriku küla Otepää vald 
Tornijärve-Jänku maaüksus, suvila püstitami-
se ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Albio 
Projekt 4-korteriga elamu, asukohaga Otepää 
vald Otepää linn J. Hurda tn 38 ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Vasila kinnistu 
liitumisühenduse, asukohaga Pedajamäe küla, 
ehitusprojekti koostamiseks; Kaido Nimbachile 
elamu ja abihoonete, asukohaga Tõutsi küla 
Otepää vald Mäe-Punsu maaüksus ehituspro-
jektide koostamiseks; Toomas Lepalole elamu 
asukohaga Otepää vald Otepää linn Pühajärve 
tee 34, ehitusprojekti koostamiseks; Raidar 
Mesilale, asukohaga Arula küla Otepää vald 
Vanamõisa maaüksuse III maatükk elamu püs-
titamise ehitusprojakti koostamiseks; Andres 
Maserile, asukohaga Nüpli küla Otepää vald 
Silvia maaüksus, elamu ja sauna püstitamise ehi-
tusprojektide koostamiseks; Tiia Käblikule, asu-
kohaga Sihva küla Otepää vald Ruusa maaük-
sus.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Arcadia 
laohoone osaliseks lammutmiseks asukohaga 
Otepää vald Otepää küla Kirikumõisa 1; Erki 
Saarele kuuri püstitamiseks Tammuri maaüksu-
sel Mäha külas; OÜle Valga Teed SA Tehvandi 
Spordikeskuse 5 km rolleriraja rekonstrueeri-
miseks Nüpli külas Olümpiakeskus Tehvandi 
maaüksusel
 Otsustati kehtestada Otepää küla Otepää-
Auto kinnistu detailplaneering; Mäha küla 
Saekoja kinnistu detailplaneering. 
 Otsustati jagada Mäe-Kantso katastriüksus.
 Otsustati maksta OÜ`le Anveer tagasi enam 
tasutud riigilõiv.
 Otsustati vabastada SA Valgamaa Arengu-
agentuur nõukogu liikme kohalt Margus 
Lepik, määrata kolmeks aastaks SA Valgamaa 
Arenguagentuur nõukogu liikmeks Ivar Unt.
 Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuses 
kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
 Otsustati maksta lapse sünnitoetust kolmele 
vallakodanikule. 

Kevad on käes oma täies hiilguses ja rõõm tõdeda, et 
heakorra loomisega tegeletakse jõudsalt. Vallakodani-
kelt on tulnud murelikke küsimusi, mida teha jäätme-
tega. 
   Kõige lihtsam on ikkagi sõlmida püsileping jäätme-
käitlusettevõttega, kui aga seda ei soovita, on võimalus 
viia prügi ise prügilasse. Meile lähim prügila on Aardla-
palu prügila Haaslava vallas Tartumaal. Seal  maksab 
tonn prügi 514 krooni, samuti on sinna võimalus tasuta 
ära anda 8 autorehvi (telef. 7352 001).
   Olmetehnikat ja ohtlikke jäätmeid saab ära anda Ote-
pää linnas avaliku WC juures olevasse konteinerisse, 

Otepää vallavalitsus 
kuulutab välja KONKURSI 

Pühajärve Põhikooli 
DIREKTORI 

ametikohale kuni viieks aastaks. 

Kandideerimiseks esitada avaldus, 

CV, ametikohale esitatud kvalifikat-

siooninõuetele vastavust tõendavate 

dokumentide koopiad, oma visioon 

haridusasutuse töö korraldamisest ja 

arendamisest.

Dokumendid märgusõnaga’’ Konkurss’’ 
esitada hiljemalt 17.06.2007 aadressil 
Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
Otepää. Info telefonil 7664 825.

Otepää vallavalitsus teatab

On valminud Otepää vallas Pühajärve 
külas oleva Lehe kinnistu (katastriüksus 
63601:001:1960) detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hindamise aru-
anne. Planeeringu eesmärgiks on maa 
jagamine kruntideks, ehitusõiguse alade 
määramine ja maa sihtotstarbe muutmi-
ne. Detailplaneeringu koostamise algataja 
ja korraldaja on OÜ Alfanto (Väike-Amee-
rika 3-17, Tallinn). 
Detailplaneeringu koostaja on korralda-
ja ettepanekul OÜ Manglusson (Otepää 
vald, Pühajärve küla). Detailplaneeringu 
kehtestaja on Otepää vallavalitsus (Lipu-
väljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). 
KSH juhtekspert on Arvo Järvet (litsents 
KMH0057, tel. 5596 2026, ajarvet@ut.ee). 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruandega saab tutvuda ajavahemikul 
31.05.2007-22.06.2007 Otepää vallavalit-
suses ning Otepää vallavalitsuse kodule-
heküljel www.otepaa.ee–dokumendire-
gister–kirjavahetus detailplaneerimingute 
küsimustes. KSH aruande avalik arutelu 
toimub 25. juunil 2007.a. algusega kell 
13.00 Otepää vallavalitsuses (Otepää, Li-
puväljak 13, Valgamaa). 
Aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vas-
tuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjali-
kult Otepää vallavalitsusele kuni 22. juu-
nini 2007.

võtit küsida seal töötava inimese käest. Suuremat ko-
gust olmetehnikat saab viia Tartu Keskkonnajaama, 
(Tähe 108 ja info telef. 7477 911).
   Põhilised jäätmekäitlejad on AS Cleaneway, (Tähe 
108, Tartu 51013, telef. 1919) ja AS RagnSells, (Sepa 
26, Tartu 51013, telef. 15155). Nendega saab sõlmida 
lepingud vastavalt kliendi soovidele.
   Tulevikuperspektiivis on kaalutud rajada Otepääle 
jäätmejaam, mis parandaks prügimajanduse olukorda, 
praegu tuleb aga leppida olemasolevate võimalustega.

Head inimesed, meie metsad ei ole kohaks kuhu oma 
prügi viia!

Ilusat kevade jätku!
Otepää valla munitsipaalpolitseinik URMAS KULDMAA

Kuhu panna prügi?

TEADAANNE

AS Otepää Veevärk katlamaja 
lõpetas kütteperioodi 17. mail.

Palume klientidel sulgeda soojussõl-
medes kaugkütte ventiilid (nii tuleval 
kui ka mineval torul) võimaldamaks 
katlamajal teha torustike surveproovi. 

Suvine sooja vee andmise katkestus 
on 25. juunist 27. juulini 2007, kui 
toimuvad katelde sisemised ülevaa-
tused ja veesurveproovid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Otepää Veevärk

Linn/küla/
alevik  

Arula 67411  
Ilmjärve 67305  
Kassiratta 67306  
Kastolatsi 67410  
Kaurutootsi  67307  
Koigu  67308  
Kääriku 67309  
Mägestiku 67310  
Mäha 67409  
Märdi 67311  
Nüpli  67408  

Otepää valla  külade 
uued sihtnumbrid

Uus 
sihtnr.

Otepää 67412  
Pedajamäe 67417  
Pilkuse  67416  
Pühajärve  67414  
Raudsepa  67415  
Sihva 67301  
Truuta 67302  
Truuta  67302  
Tőutsi  67303  
Vana-Otepää  67418  
Vidrike 67304  
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http://www.otepaa.ee/
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KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

Otepää Muusikakooli

vastuvõtukatsed 
klaveri, akordioni, viiu-
li, klassikalise kitarri, 

puhkpilli (klarnet, trompet, tromboon, 
tuuba, altsarv, plokkflööt) ja pop-laulu
erialale ning ettevalmistusklassi 
toimuvad 
28. ja 29. mail kell 11.00-19.00. 
 
Info tel. 7655 109
Ette valmistada üks laul! 

Kogemusi jagab Tom Buncle Šotimaalt. 
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Katriin Ilves   19. aprill
Aleksander Karus   9. mai

SÜNNIPÄEVAD juunis

Herta Ladva  Otepää  22.06.1918 89
Alma Vardja  Otepää  05.06.1922 85
Sale Ilves  Otepää  17.06.1923 84
Endla Koidu  Otepää  22.06.1923 84
Virve-Koidula Kruuse  Truuta  30.06.1923 84
Helju Tens  Märdi  18.06.1924 83
Alfred Puura  Otepää  17.06.1925 82
Rudolf Kaus  Pilkuse  25.06.1925 82
Melanie Taal  Sihva  03.06.1926 81
Elmar Pendra  Otepää  04.06.1926 81
Helju Saks  Otepää  21.06.1926 81
Orest-Osvald Rebane Otepää  08.06.1927 80
Jaan Laul  Nüpli  16.06.1927 80
Vilma Toom  Otepää  27.06.1927 80
Maie Rätsepso  Otepää  02.06.1928 79
Linda Mõttus  Otepää  19.06.1928 79
Harry-Alfred Meema V-Otepää  20.06.1928 79
Vello Linnamägi Otepää  09.06.1929 78
Helju Sisask  Mäha  25.06.1929 78
Astrid Meidla  Otepää  27.06.1929 78
Elve Linnamägi Nüpli  11.06.1930 77
Johannes Aukust Otepää  25.06.1930 77
Kalju Lutter  Otepää  29.06.1930 77
Herbert Terve  Otepää  29.06.1930 77
Norma Teder  Otepää  13.06.1931 76
Elsa Rebane  Otepää  06.06.1933 74
Arvo-Annes Jägel Otepää  18.06.1933 74
Veljo Kõiv  Otepää  20.06.1933 74
Heldur Unt  Pühajärve  23.06.1933 74
Ell Kihulane  Otepää  05.06.1934 73
Evi-Filia Karo  Otepää  12.06.1934 73
Aili Konts  Otepää  15.06.1934 73
Johan Raudsepp Nüpli  20.06.1934 73
Ilmar Peterson  Kaurutootsi  22.06.1934 73
Eevi Kuusing  Otepää  26.06.1934 73
Ernst Saaremets Otepää  30.06.1934 73
Ergo Ülviste  Otepää  01.06.1935 72
Viljam Kiuru  Otepää  02.06.1935 72
Helga-Ellinor Alter Koigu  10.06.1935 72
Aino Rahi  Otepää  12.06.1935 72
Enu Rahi  Otepää  23.06.1935 72
Ellen Sooru  Otepää  24.06.1935 72
Hele-Mall Konno Otepää  30.06.1935 72
Viivi Hermann Sihva  07.06.1936 71
Õie Eichelmann Nüpli  12.06.1936 71
Valve Libba Otepää  15.06.1936 71
Maimu Unt Otepää  25.06.1936 71
Heino Kikkas Pilkuse  03.06.1937 70
Aime Kasak Otepää  04.06.1937 70
Helmur Traagel Otepää  14.06.1938 69
Maie Niit Otepää  20.06.1938 69
Imbi Poolakene Otepää  22.06.1938 69
Aino Lind Otepää  23.06.1938 69
Lille Haljand Otepää  28.06.1938 69
Vello Kõiv Otepää  28.06.1938 69
Milvi All Otepää  19.06.1939 68
Maie Terav Otepää  04.06.1940 67
Laine Niitoja Otepää  14.06.1940 67
Aarne Mitt Pühajärve  17.06.1940 67
Viivi Alep Otepää  23.06.1940 67
Anne Kütt Otepää  25.06.1940 67
Mikhail Bek Otepää  28.06.1940 67
Eevi Rebane Otepää  28.06.1940 67
Tiina Anmann Otepää  29.06.1940 67
Maie-Vilma Drenkhan Mägestiku  30.06.1940 67
Mart Soo Otepää  30.06.1940 67
Jaan-Kaarel Kukk Pedajamäe  24.06.1941 66
Veldur Jõgi Otepää  01.06.1942 65
Enn Kõrda Otepää  05.06.1942 65
Aleksander Mõttus Ilmjärve  09.06.1942 65
Tiina Bulanova Otepää  24.06.1942 65
Aino Vähi Otepää  26.06.1942 65
Jaan Ilves Otepää  02.06.1943 64
Ene Kahr Otepää  06.06.1943 64
Milvi Lopman Otepää  12.06.1943 64
Ülo Aalmaa Pilkuse  16.06.1943 64
Paul Saarman Otepää  23.06.1943 64
Tiiu Parts Otepää  06.06.1944 63
Marju Väärsi Otepää  11.06.1944 63
Aino Teder Otepää  14.06.1944 63
Helje Alabert Otepää  16.06.1944 63
Vello Zujev Otepää  19.06.1944 63
Hiie Uibo Otepää  08.06.1945 62
Kai Vutt V-Otepää  28.06.1945 62
Siiri Brügel Pühajärve  24.06.1945 62
Tiiu Edesi Otepää  24.06.1945 62
Aime Leis Otepää  30.06.1945 62
Avo Saar V-Otepää  05.06.1946 61
Eha Treufeldt Otepää  14.06.1946 61
Evi Tiido Otepää  15.06.1946 61
Asta Mölder Truuta  11.06.1947 60
Endel Peterson Otepää  13.06.1947 60
Kalju Pikk Sihva  21.06.1947 60
Tiiu Pikk Otepää  22.06.1947 60

Otepää vallavalitsuses saab tööd

KULTUURIJUHT

Nõudmised kandidaadile: soovita-
valt kultuurialane kõrgharidus (võib olla 
omandamisel), kasuks tuleb juhtimiskoge-
mus, võõrkeelte valdamine, hea suhtle-
misoskus ja organiseerimisvõime.

Töö kirjeldus: Otepää valla kultuuriürituste koor-

dineerimine ja korraldamine, Otepää Kultuurikes-

kuse juhtimine.

Palk alates 9500.- krooni kuus. 
Tööleasumise aeg 18.06.2007.

CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 11.06.07 
aadressil: Otepää Vallavalitsus, Lipuväjak 13, 
67405 Otepää või e-posti aadressil: 
vald@otepaa.ee.  Lisainfo tel: 7664 800.

OÜ Otepää 
 Maamõõdubüroo otsib 

GEODEETE

Nõudmised kandidaadile: 
erialane haridus (võib olla 
omandamisel), kasuks tuleb 
juhtimiskogemus ja eelnev 

töökogemus.

Tööleasumise aeg 
11.06.2007.

CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 
04.06.07 aadressil: OÜ Otepää 
Maamõõdubüroo, Lipuväljak 13, 
67405 Otepää või e-posti aadressil: 
ylar@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 7655 497, 5178 493.

26. mai  Ameerika autode paraad 
 Otepää keskväljak- Elva

31. mai kell 18.00  kevadkontsert Otepää 
Gümnaasiumis 

31. mai kell 15.00  kino – “Mr.Beani puhkus”.  
 Pilet 20.-

1. juuni kell 9.00 Kooli olümpiamängud 
Tehvandi staadionil. 
Rongkäigu algus kell 9.00

4. juuni  Eesti Lipu päev 
5. juuni  Rannahooaja avamine ja 

sinilipu heiskamine

ja 20.00

Surnuaiapühad 
Otepääl

24. juunil kell 11.00 Otepää uuel surnuaial  
5. augustil Otepää vanal surnuaial.

Eesti linnade, valdade ja maakondade aren-
dajad kohtusid Euroopa juhtivate 
kohaturundajatega, et ühiselt leida 

vastuseid Eesti regionaalarengu võtmeküsi-
mustele.
   Peamised teemad:

• Kuidas professionaalne kohaturundus 
aitab tuua Eesti piirkondadesse rohkem 
turiste, ettevõtteid ja elanikke?
• Kuidas avastada ja arendada oma kohale 
eripärast identiteeti?
• Kas ja kuidas võib piirkondlik kohabränd 
luua konkurentsieelist?
• Mida on Eesti kohaturundajatel õppida 
Euroopa ja maailma kogemustest?
Konverentsi peaesinejaks oli Soome juhtiv 
kohaturunduse ja -brändingu spetsialist, 
Kymenlaakso Rakendusteaduste Ülikooli 
teadusjuht Seppo Rainisto, kelle doktoritöö 
kohaturunduse eduteguritest on pälvinud 
kiidusõnu maailma tuntuimalt turundusgurult 
Philip Kotlerilt.   
   Rahvusvahelisi kogemusi jagasid Eesti pub-
likuga ka sihtkohaturunduse konsultatsiooni-
firma Yellow Railroad tegevjuht ning endine
Šoti Turismiagentuuri tegevjuht Tom Buncle, 
maineka Londoni brändiagentuuri Saffron 
Brand Consultants kohabrändi praksise juht 

Jeremy Hildreth ning Nokia globaalse brändi 
arendamise kogemusega Sean Paavo Krepp, 
kes on Eesti päritolu ja tegi ettekande eesti kee-
les. Eesti edulugudest, kohaturunduse võlu-
dest ja vaevadest, Põlvamaa brändist, kohaliku 
kultuuripärandi turundamisest Kihnu saarel, 
Saare valla ja Rakvere linna kohabränddest 
rääkisid Oliver Loode, Ants Lusti, Kaire Mets, 
Mare Mätas, Jüri Morozov ja Ain Suurkaev. 
   Erinevaist ettekandeist jäi kõlama üksmeelne 
arusaam, et eduka kohaturunduse eelduseks 
on koostöö kohalike elanike, ettevõtjate, kol-
manda sektori organisatsioonide ja kohaliku 
omavalitsuse vahel. Ühiselt liikudes püstitatud 
eesmärkide poole saavutataks ka edu. 
   Kõige olulisem võtmesõna on kohalik elanik. 
Nemad kujundavad, annavad ja kannavad 
edasi selle koha või paikkonna sõnumit ja 
heaolu. 
  Konverentsi lõpetas pidulik vastuvõtt 
Bernhardi hotellis,  kus kõigil osalejatel avanes 
võimalus elavaks mõttevahetuseks nii lektorite 
kui ka kolleegidega.
   Konverentsil osales üle 90 inimese eri maa-
kondadest.
   Kohaturunduskonverentsi 2007 korraldaja 
oli Consumetric. Konverentsi partnerid Otepää 
vald, SA Lõuna-Eesti Turism, Eesti Linnade 
Liit ningEesti Maaomavalitsuste Liit.

MARIKA EIN

Otepää kultuurikeskuses toimus 
kohaturunduskonverents „Väik-

sest kohast suurde maailma“

Mai keskel toimunud õppepäevadel tut-
vuti Otepää valla arengu ja hariduskor-
raldusliku tegevusega, külastati muusi-
kakooli, lasteaedu, Otepää gümnaasiumi 
ja Pühajärve põhikooli. Käidi ka Kiriku-
mõisas suusamuuseumis, Eesti Lipu 
muuseumis ja Jakob Hurda toas ning 
Otepää külastuskeskuses.
   Teisel päeval olid kavas seminarid „Ha-
ridustöötajate täienduskoolituse riiklikud 
vajadused ja nende tulemuste tagamine 
kogemusliku õppe kaudu“ ning „Üldhari-
duse riikliku arengukava eelnõu arutelu“.

OT

Linnade haridusjuhtide 
õppepäev Otepääl 

Otepää kevadlaat on muutunud popu-
laarseks. Laada peakorraldaja Aili Konts 
rääkis, et üllatavalt palju toodi müügile 
taimi. Ja mis kőige tähtsam, neid ka müü-
di väga palju. Rahule jäid nii müüjad kui 
ka ostjad. 

   Lisaks kaubeldi sinkide-vorstide, keraa-
mika, nahkade ja isegi kutsikatega. Külas-
tajad kiitsid samal ajal aiandusmajas kan-
gakudujate näitust. 
   Laada őnnestumisele aitas kaasa ka ilus 
ilm. Küll aga hakkab laadaplats osalejatele 
väikeseks jääma.

OT 

Otepää kevadlaadal 
osteti palju taimi
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Pühajärve rahvatantsijad 
esinesid Raudnas

11. mail käisid meie kooli rahvatantsijad 
esinemas Raudna põhikooli kevadpeol. 
Tore pidu tõstis tuju nii meie esinejatel 
kui ka vastuvõtjatel.

Lasteaia kevadpeol 
etendati “9 ametit”
11. mail toimus Pühajärve lasteaia ke-
vadpidu. Kuna koolil on käesolev õppe-
aasta “Karjääriaasta”, oli sellega toredalt 
seotud ka lasteaia muusikaetendus “9 
ametit”.  
   Sõnalise osa, liikumise ja muusikaga 
näidati vaatajatele üheksat elukutset. 
Väike postimees jagas selle ameti tut-
vustuse juures emadepäeva kaarte ja 
pagar kostitas vaatajaid küpsistega. 
Etenduse lõpus andsid lapsed emadele 
kaunid isetehtud lilleõied. Õhtu lõppes 
ühise tordisöömisega.

Maakonnanäituselt 
pealinna
Valga maakonna näituselt “Õuepuu 
2007” saadeti edasi vabariiklikule näitu-
sele 6 meie õpilaste tööd. Autoriteks olid 
Alice Raidmets (2. kl., juhendaja õp. An-
neli Teder); Rivo Kopli, Marika Almar ja 
Anu Saaremäe (3. kl., juhendaja õp. Aili 
Aigro); Mait Peterson ja Elina Eensoo (4. 
kl., juhendaja õp. Krista Sumberg).

Õpioskuste olümpiaadilt 
tõime koju esikoha

Meie kool rõõmustab – maakondlikul 4. 
klasside õpioskuste olümpiaadil Valgas 
saavutas kooli võistkond 21 osaleja hul-
gas esikoha. Võistkonda kuulusid Mery-
lin Tihomirova, Magnus Leopard, Miika-
el Edvard Mändmets, Silver Kiho ja Gen 
Alev. Õpilasi valmistas olümpiaadiks 
ette õpetaja Krista Sumberg.

 LÜHIDALT
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Otepää kihelkonna koolid said 
alguse 1765. aasta koolipatendi 
põhjal. Sellest ajast hakati lastele 

kirjatarkust jagama Pühajärve (Vollust) 
mõisas. Seni leitud esimese kirjaliku tea-
te – Otepää kiriku visitatsiooniprotokolli 
järgi oli Pühajärve mõisas kool olemas 8. 
oktoobril 1775. aastal. Mõningast õppe-
tust jagati arvatavasti ka varem. 
   1786. aastal on aga kooli asupaigaks 
märgitud Woeste küla. Õpetajaks 
(koolmeistriks) oli Juusa Pedo. Õpilasi 
oli koolis 35. Koolitöö algas paar 
nädalat enne jõule ja lõppes 8 päeva 
enne lihavõttepühi. 
   Järgmiste koolmeistritena on nime-
tatud Pedo ja Pablo poega Andrest, 
siis Juusapeetri Höran Juusi. Edasi 
on nimetatud Aadam Märtensoni, 
Jaan Väärsit, Karl Loori, Moris Kava. 
Aastal 1841 märgitakse esmakordselt 
nime Heligensee – Pühajärve. 
   1857. aastal toodi kool Sihvale 
selleks ehitatud koolimajja. Kui kool 
ära põles, siis paigutati kool rehetarre. 
Mõne aja pärast ehitati uus koolitare, 
kus töö kestis 1901. aastani. 8. jaa-
nuaril 1901 põles kool uuesti maha. 
   Mõnda aega töötas kool Otepää 
alevis. Uus kool valmis 1910. aasta 
sügiseks taas senises kohas. 1920. 
aastal asus kooli tööle Tartu Õpetajate 
Seminari lõpetanud Ferdinand 
Linnamägi. Ta alustas ühekomplekti-
lises koolis kolme klassiga. 1921. aastal 

avati koolis ka teine klassikomplekt, 
nüüd muudeti kool neljaklassiliseks, 
kus töötas kaks õpetajat. Teiseks õpe-
tajaks sai kohalik haritlane Amanda 
Juhanson, kes töötas 1925. aasta keva-
deni. Sama aasta sügisel valiti tema 
asemele Võru Seminari lõpetanud 
Olga Ahven (hilisem Linnamägi). 
   Kahe komplektiga 4klassilisena töö-
tas kool 1928. aasta kevadeni. Sama 
aasta sügisel avati viies klass. 1929. 
aastaks on kool kahekomplektiline 
kuue klassiga. 1945/46 õppeaastal on 
koolis kolm klassikomplekti seitsme 
klassiga. 1946. aasta sügisest alates 
kuni 1948. aasta kevadeni suletakse 
seitsmes klass. 1948. aasta sügisest 
on kool taas seitsmeklassiline ja nelja 
klassikomplektiga. 1950. aasta suvel 
ehitati koolihoonele teine korrus. 
1950. aasta jaanuaris vallandati ja 
arreteeriti kauaaegne edukas kooli-
juht Ferdinand Linnamägi. Direk-
toriks sai Aino Kask. Viie klassikom-
plektiga seitsmeklassiline kool töötas 
1962. õppeaasta lõpuni. 1962/63 
õppeaastast on kool kaheksaklassiline 
kuuekomplektiga. 
   Nii töötati 1988. aasta kevadeni. 
1988/89 õppeaastast alates on koolis 
9 klassi ja kaheksa komplekti. 1993. 
aasta sügisest on kõik klassid eraldi, 
st. 9 klassi ja sama palju klassikom-
plekte.

www.pyhajarvekool.edu.ee

PÜHAJÄRVE P�HIKOOLI 
teguderohke maikuu

Kooli õppeaasta läbivaks teemaks on kar-
jäär, selle raames korraldati 9. klassi õpi-
laste viibimine Otepää piirkonna asutustes 
nn. töövarjupäeval. Päeva organiseerimi-
ne oli lihtne, sest vastuvõtvate asutuste 
juhid nõustusid õpilasi vastu võtma ja 
lubama neid tutvuma asutuse köögipoo-
lega.
   Koolipere tänusõnad kuuluvad järgmis-
tele asutustele ja nende juhtidele: Otepää 
apteek/Siiri Sotnik, Otepää Tervisekeskus/
Riina Saarmaa ja Triinu Aaliste, Otepää 
Päästekeskus/Heiki Must, Pühajärve Puh-
kekeskus/Kirsti Lambot, Tehvandi Spordi-
keskus/Tõnu Kinks, Otepää Looduspark/
Margit Turb ja Otepää Vallavalitsus/Aivar 
Pärli. 
   Kolm noormeest tutvusid sepatöö algtõ-
dedega Mart Salumaa juures, kus praktili-
se tegevuse käigus valmisid ka tööriistad.
   Päev oli huvitav, õpilased said etteku-
jutuse asutuste igapäevastest töödest-
tegemistest ja tööinimese rõõmudest-
muredest. 9. klassi õpilased esinevad 
kooliperele kokkuvõtvate ettekannetega 
töövarjupäevast 25. mail. 
   Igatahes jäi kõlama hüüe „lahe” ja soov 
muuta töövarjupäev traditsiooniliseks. 

Pühajärve põhi-
kooli lahe päev

21. ja 28. aprillil toimus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis vabarii-
klik Nuputa võistlus 5.-6. klassidele ja 7. klassile. Valga maakon-
da esindasid Otepää gümnaasiumi õpilased: Kevin Kõo ja Indrek 
Voolaid (5. klass), Jo Kroll ja Elise Ader (6. klass), Diana Vähi, 
Katrina Helena Kuslap ja Maiko Plinte (7. klass).
   Kõik nad olid väga tublid. Seitsmenda klassi võistkond saavu-
tas vabariigis teise koha.

Vabariiklik ”Nuputa” võistlus

Koolimaja on olnud 
Sihval juba 150 aastat

Pühajärve koolis peeti vahva 
kevadpidu

Eelmise sajandi 20-30ndatel aastatel hinnati koole koolipidude 
järgi. Kui selline hindamisskaala aluseks võtta, võib meie koolile 
anda hinde “suurepärane”.
   Kevadpidu oli pühendatud kooli suursündmusele – kooli aasta-
päevale. Huvijuhi Eve Koseri seatud kevadpeoprogrammmis oli 
ühendatud tervikuks nii sõnaline osa kui ka laul ja muusika.
   Koolipapa Karl August Raave kehastuses viidi läbi ajalootund, 
kus vaadati tagasi 150le aastale läbi lugemiste ja laulude. Kooli 
muusikaõpetaja Lii Petersoni juhatamisel (õpetaja annab muusi-
katunde viiuliga nagu õpetaja Laurgi) kõlas ansamblilaul, kitarrit-
rio ja Orffi pillide orkester suurepäraselt. Õpetaja Anneli Tederi
juhatatud mudilaskoor pakkus rõõmsaid üllatusi.
   Kevadpeo teise osa sisustasid kooli rahvatantsurühmad õpe-
tajate Krista Sumbergi, Aili Aigro, Anneli Tederi ja Maie Eensalu 
juhendamisel. Nende õpetajate järjekindel ja ennastületav töö on 
vilja kandnud. Rahvatantsijate esinemise võttis arvukas publik 
vastu tunnustava aplausiga. 
   Kooli direktorina olen uhke oma kooli õpetajate ja õpilaste 
ühiste saavutuste üle. Arvan, et seda sama tunnetavad nii lapse-
vanemad kui ka vallavalitsus.

MIIA PALLASE

Peidus pool
Selle projektiga alustasime sügisel. Kord veerandis kogunes 
10liikmeline 7.-8. klassi poiste rühm Otepää Noortekeskusesse 
(siinjuures suur tänu Marika Soidrale). Videotreeningute ja rolli-
mängudega õpiti kuulamist, koostööd ja eneseväljendust.
   Viimasel kohtumisel torti süües võtsid poisid asja kokku: järg-
misel aastal võiks edasi tegutseda. Meelde jäi see, et kuu peal 
pole tikke vaja.

EVE KOSER, huvijuht

Teatejooksul Tartus
Juba teist aastat toimub maikuus üleriigiline heategevuslik teate-
jooks, mis on saanud alguse Norra samalaadsest üritusest. See-
kord võistlesid 5.-9. klassi võistkonnad 17. mail Tartus. 
   Meie koolist osalesid 5. ja 6. klassi esindused, kummastki 2 
võistkonda ning 7. , 8. ja 9. klassi võistkonnad. Igas võistkonnas 
oli 4 tüdrukut ja 4 poissi. Meie kooli tublimad olid 5. klassi I ja 6. 
kl. I võistkond, kes tulid II kohale. Võitis Tartu Spordiklubi võist-
kond. Peaauhinnaks oli lennureis Norrasse.
   Ka teised meie kooli osalejad andsid endast parima. Oli meel-
dejääv üritus, kõik osalejad said jooksusärgid ja väikese koti. 
Järgmisel päeval oli koolis vahva vaadata: jooksul osalenud lap-
sed olid enamuses jooksusärkides koolis. Tuleval aastal on soov 
uuesti osaleda.

MARET ROGENBAUM, kehalise kasvatuse õpetaja

16. mail sõitsid Pühajärve põhikooli 
26 IX klassi õpilast koos klassijuha-
taja, ajaloo- ja vene keele õpetajaga 
Tallinna. Lõpuklassi reis pealinna on 
igakevadine meie kooli traditsioon.
   Hommikul külastasime Lasnamäe 
Vene Lütseumi. Arvestades hiljutisi 
sündmusi pealinnas olime algul veidi 
hirmul venekeelsesse kooli minnes. 
Kuid ärevus oli täiesti asjata. Inimesed 
olid sõbralikud, koolimaja äsja reno-
veeritud, ilus ning rõõmsavärviline.  
   Giididena tutvustasid venelastest 
õpilased, kes oma kooli Puðkini muu-
seumis ja seda heas eesti keeles kuulsa 
vene luuletaja elu. Meie õpilased Mart 
ja Aile lugesid Puðkini luuletusi.
   KUMUs külastasime näitust 
„Kaheksakümnendad sulgudes“. 
Tore noor giid tutvustas meile Eesti 
kunstnike loomingut. Õpilased täitsid 
töölehe erinevate kunstiga seotud 
mõistetega. Mängisime müüdimängu. 
Giid rääkis rühmast ühele õpilasele 
müüdi, seda tuli teistele rühma-
kaaslastele edasi rääkida. Ja oi-oi, 
mis müüt sellest lõpuks kokku tuli! 
Muuseumis saime sõita ka Baltimaade 
suurima liftiga. 
   Päeva põhieesmärk oli Riigikogu 
tööga tutvumine. Esmalt läbisime 
range turvakontrolli. Riigikogu saalis 
jälgisime külaliste rõdult infotundi, 
kus küsimustele vastasid peaminister 
Andrus Ansip ja justiitsminister Rein 
Lang. Meie saali jõudes arutati para-
jasti alkoholipoliitika üle. Oli huvitav 
jälgida küsimusi-vastuseid ja rah-
vasaadikute tegevust infotunni ajal. 
Giid rääkis Riigikogu töökorraldusest, 
kes kus istub ja mis ametimehed seal 

töötavad. Huvitavat ametinimetust 
kandis sekretäri tööülesandeid täitev 
inimene – riigikogu virgats. Kõige 
huvitavam osa oli e-saal, kus iga õpi-
lane istus mikrofoniga varustatud 
puutetundliku arvuti taga. Giidi abiga 
mängiti riigikogu tööd. Istungi juha-
tajaks valiti Grete, kellele see amet 
väga hästi sobis. Kõigepealt kinnitati 
päevakord, milleks valisime erine-
vaid lõpetamisega seotud teemasid 
– tutipidu, lõpueksamid, seinamaal, 
lõpupidu. Iga päevakorrapunkti juu-
res toimus arutelu ja hiljem hääletus. 
Õpetati viisakust. Kellele sõna anti, 
pidi viisakalt tänama: „Tänan, preili 
juhataja.“
   Meil oli väga huvitav Tallinna 
reis. Rahul olid nii õpetajad kui 
ka õpilased. Suurepärase päeva 
korraldamise eest täname direktor 
Miia Pallast, sekretär Margit Rellot 
ja bussijuht Andrus Eensood ning 
kõiki giide.

PILLE KANGUR,
9. klassi klassijuhataja

Põnev õppekäik Räpinasse
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt võimaldas algk-
lasside õpilastel 18. mail käia Räpina paberivabrikus, kus nägime 
paberi taastootmist. Eelnevalt toimus koolis vanapaberi kogu-
mise nädal. Koguti üle 2 tonni paberit, mis jätab kasvama 34 rai-
eküpset puud.
   Enne kojusõitu uurisime Lämmijärve ääres veelinde. Veelin-
dude vaatlust juhendas Tarmo Evestus (pildil). Lastele meeldis 
päev, õppekäik läks igati korda.

õpetajad ANNELI ja MAIE

Pühajärve õpilaste huvitav 
ja õpetlik päev Tallinnas
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Pühajärve Põhikooli 
kokkutulek 

“150 aastat koolihariduse andmist 
Sihval” toimub 2. juunil 2007

16.00  Otepää surnuaia külastamine, 
väljasõit kooli juurest 15.45
17.00  Registreerumine, tutvumine 
koolimajadega
18.00  Aktus
19.00  Koosviibimine

Osavõtumaks 100 krooni tasuda kon-
tole 10220054318013 Otepää vallava-
litsus, selgitusse Kokkutulek. Maksta 
saab ka kokkutulekul.

25. mai 2007 5O  T  E  P  Ä  Ä

13.mail oli pidulik õhtupoolik Otepää kultuurikeskuses kõiki-
dele valla emadele ja vanaemadele. Muusikalise kava koostas 
kultuurikeskuse uus töötaja Merle Soonberg, õhtut juhtis ja 
teadustas Lepalinnu koori vanem Laine Pullerits, lilleseaded 
tegi ja suupistete laua katsid Otepää naisseltsi liikmed eesotsas 
Riita Aaderiga. Külalisesinejaiks olid kutsutud tantsurühmad 
Kanepi koolist. 
  Vaatajate poolelt tuli tunnustav hinnang emadepäeva kontserdile 
Otepää lihatööstuse juhilt Maie Niidult. “Eriti särtsakat vaheldust 
tõid Kanepi kooli noored tantsijad,” nentis Maie Niit.
  Otepää naisselts hakkas Otepääl ammust emadepäeva tra-
ditsiooni taastama ja elustama juba 15 aastat tagasi. “Algus oli 
tagasihoidlik, otsisime ruume ja võimalusi. Esimesed emadepäeva 

üritused toimusid aiandusmajas, mõnel järgneval aastal vana 
bussijaama ruumides,” meenutab kauane naisseltsi esinaine 
Riita Aader. “Nüüdseks on palju muutunud: saame kasutada 
kultuurikeskuse avaraid ruume, toetajaid on juba ette teadlikud, 
milleks me taaskord nende ette ilmume.” Ja järgneb sponsorite 
loetelu: Kauplus 2, Pühajärve Puhkekeskus, Jaani äri, Elva TÜ, 
Otepää lihatööstus, Otepää vallavalitsus. 
  Seltsil on 7liikmeline juhatus ja 42 liiget. Mai alguses astus 
Otepää naisselts Eesti Maanaiste Liitu. “26. mail võtame esimest 
korda osa meie liidu ühisüritusest – sõidame Maarja külla koris-
tustalgutele,” lõpetas Riita Aader meie lühijutuajamise.

AILI MIKS

Vabariiklik saksa keele 
päev Loo keskkoolis
27. aprillil toimus Loo keskkoolis vabariiklik saksa keele 
päev. Otepää gümnaasiumist osalesid Keiti Marie Mc-
Grath-Kirt (5. b klass), Triinu Aasaroht (6. b), Miia Maarja 
Kuslap (8. a), Helen Raudsepp (10. b) ja Katre Kikkas (11. 
a).
   Õpilastel oli võimalik pika päeva jooksul osaleda erine-
vates õpitubades (meisterdamine, Saksamaa erinevate 
piirkondade tutvustamine, sealsed kombed, tavad jne.). 
Kuulata sai Loo keskkooli õpilaste ettekannet nende kooli 
mitmekeelsusprojektist ja võistkondlikult oma teadmised 
proovile panna Saksamaa maiskonnaloo tundmises. Osa-
lejaid oli üle saja, kõige rohkem Lõuna-Eesti koolidest. 
Valga maakonda esindasid veel Valga gümnaasiumi õpi-
lased.
   Väga hästi läks Helenil ja Katrel, kes kõige osavõtjate 
rohkemas gümnaasiumiastmes saavutasid 4. koha.

EGLE TINTSE, Otepää gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Rõõmsa kohtumiseni!
Info 7668 555, pyha.kool@mail.ee

Otepääl on emadepäeva mõõde ja naiste 
ühistegevus aastatega avardunud

Imetabane võim on laulul, lauljate juhendajal Evi Savil ja neil 
tosinal otepäälannal, kes juba 27 aastat on kooslaulu harjutanud, 
esinenud Otepääl,astunud sageli võistlustulle kodulinnast kau-

gemal, hoidnud truult oma traditsioone ja esinemispaiku. 
   Üks traditsioonidest on anda aastaaegade vahetusel kontsert 
kohalikus kultuurikeskuses. 20. mail toimus kevadkontsert, ja 
nagu viimastel aastatel tavaks, koos Pühajärve nooruslike rah-
vatantsijatega Vesiroosist ning Evi Savi andekate noorlauljate 
Heili Oona, Heidi ja Merli Heituriga Nõunist.
   Tavakohaselt oli teadustaja ja õhtu juhina tegev Otepää 
Noortekeskuse juhataja Maarika Soidra. “See esinejate seltskond 
on nii mõnus, kui nad mind vajavad, aitan alati,” nendib peatselt 

Viljandi Kultuuriakadeemiat lõpetama asuv Soidra. Ja lisab, et 
kultuurikeskuses on taoliste õhtute puhul oma rollis (võimendus, 
valgustus jms.) maja juht Margus Möll, ent veel laiemas ampluaas 
teeb oma rasket ja kellelegi märkamata tööd majahoidja Ene 
Raudsepp, olgu see tooliridade sättimine, laudade kandmine 
või lilleseadete tegemine. 
   “Kahju vaid, et suur kevad jõudis nüüd just kätte, viis otepäälasi 
ilmselt aiatöödele ja saalist jäi pool täitmata,” arutles Maarika 
Soidra. “Evi Savi ja tema lauljad andsid endast aga parima.”
  “Esinemised ja kohad on meil juba ette planeeritud juuni kesk-
paigani, kokku 5 kontserti,” kinnitas Evi Savi.

AILI MIKS

Relami hoiab laululusti 

Jalgrattamatk 
Otepää looduspargi radadel

3. juunil toimub traditsioonilisele kevadine jalgrat-
tamatk Otepää looduspargi radadel. 
Koguneme kell 15 Otepää looduspargi parklas aad-
ressil Kolga tee 28, Otepää aedlinn (vana metskon-
na hoone). 
   Matka käigus tutvume Otepää piirkonna looduse 
ja kohalike vaatamisväärsustega. Matka lõpetab 
piknik. Retke pikkus on umbes 3 tundi (distants 
umbes30 km). 
Lisainfo telefonil 7669 290 või 5186 747 
(Margit Turb). 

II Otepää piirkonna laste 
LOODUSLAAGER

6.-8. juunil toimub Lutsu turismitalus Arula 
külas Otepää piirkonna laste looduslaager, 
kuhu ootame 25 loodushuvilist last vanuses 
7-15 aastat. Koguneme kell 14 Lutsul (www.
lutsu.ee).
    Registreerumine kuni 4. juunini e-posti aadressil 
Margit.Turb@lk.ee. Laagri täpsem ajakava saadetak-
se registreerunutele. 

Lisainfo Margit.Turb@lk.ee või tel 7669 290, 5186 
747 (Margit Turb).

E1  IV-alagrupp - II voor 
19.05. kell 11.00 Soe asula staadion 
FC Tarvastu - FCE Otepää 5:3 (3:1)
FCE Otepää: Andres Aaliste, Karl Kimmel, Andris Alt-
saar, Arnold Sumberg, Kris Käos, Karel Kaupmees, Rivo 
Truupõld, Mait Käos, Martin Täär, Taavi Vihmann, Tanil-
Peeter Kangur, Silver Linde

D1  V-alagrupp - II voor 
19.05. kell 10.00 Tartu KHK staadion
SK10 Premium - FC Elva 4:1 (2:1)
FC Elva: Taavi Aaliste, Raimo Teder, Richard Kõiv, Kerdo 
Puusalu, Elari Kikas, Madis Vihmann, Merko Miilaste, Sil-
ver Kiho, Rasmus Born, Joosep Roosaar, Indrek Voolaid, 
Risto Vähi

A2 II-liiga - voor VI
17.05. kell 17.00 Elva linnastadion
FCE Otepää - JK Maag Tammeka 1:1 (1:0) 
Pealtvaatajad: 30 
FCE Otepää: Aimar Tamm, Karl Bussov, Karl-Tõnis Laks, 
Sass Suiste, Siim Laikask (66. Mihkel Teder), Martin Raid 
(85. Mart Kaur), Kaupo Süld, Tarmo Kerro, Ats Joandi 
(80. Lauri Eensalu), Robi Männiste (66. Tambet Kivi), Hei-
do Västrik (60. Mihkel Täär)

Järgmiste mängude ajakava
 A2 II-liiga -  VIII voor

31. mai kell 17.00 Elva linnastaadionil
FCE Otepää - Saue JK

D1 V alagrupp - IV voor (Selle võistkonna rivistuses on 
pooled Otepää poisid)

2. juuni kell 11.00 Elva kunstmuruväljakul
FC Elva - JK Maag Tammeka I 

 E1 IV alagrupp -  IV voor
3.juuni kell 12.00 Elva kunstmuruväljakul
FCE Otepää - Tartu Välk 494

 
Pikemad ülevaated võistkondade kohta www.fcelva.ee 

Otepää jalgpallipoiste 
tulemused Eesti noorte 
meistrivõistlustelt

Kolmapäeval esitles Eesti Entsüklopeediakirjastus EE 15. 
köidet „Maailma maad“ Otepää linnaraamatukogus.
   Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja Hardo Aasmäe 

rääkis Eesti Entsüklopeedia koostamise ja kirjastamise ajaloost 
ning teatmekirjanduse tulevikust. 
   Äsja ilmunud EE 15. köide lõpetas 1985. aastal alustatud 
sarja. „Maailma maad“ sisaldab ülevaadet kõikide maailma 
riikide kohta.
   Hardo Aasmäe rääkis tosinale huvilisele maailmast, mis 
on pidevas muutumises. Nii ei saa ka EE 15 köidet kasutada 
ainuallikana – soovitav (eriti pedagoogidel) on lisamaterjalina 
kasutada ka Suurt Entsüklopeediat.
   Põnevaid ideid on kirjastusel uuteks väljaanneteks hulgi 
– näiteks ”Eestlased maailmas” või ”Maailmas toimuvaist 
konfliktidest” jm.   Praegu on käsil aga juba uue EE sarja
koostamine.
  Külalistel oli kaasas suur valik raamatuid – entsüklopeedi-
aid, teatmeteoseid ja loodusraamatuid, mida sai esitluspäeval 
soodushinnaga osta. 

OT

Otepääl esitleti teatmekirjandust
A
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EELK Otepää Maarja koguduse 

kuldleer toimub 
12. augustil 2007.

Osavõtust teatada tel. 7655 075 või 5646 30 75.

mailto:pyha.kool@mail.ee
http://www.lutsu.ee
http://www.lutsu.ee
mailto:Margit.Turb@lk.ee
mailto:Margit.Turb@lk.ee
http://www.fcelva.ee
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Laupäeval, 26. mail algusega kell 10.00 
toimub jalgsimatk Vitipalus teemal

 „VÄRVIMEISTER METSAS“. 

Ootame peresid ja teisi huvilisi, kellele meeldib 
meisterdada ja mõistatada. Kavas matk Viti 
järve matkarajal, vahelduseks meisterdamised, 
mõistatamised ja kivide maalimine. Kogunemi-
ne Elva-Hellenurme teenurgas Vitipalu maasti-
kukaitseala infotahvli juures. Matka kestus 2-3 
tundi. Retkejuhid Ly Merisalu ja Triinu Pertels. 
   Vajalik registreerumine tel 5635 8097 (Ly); 
5254 172 (Triinu), gruppi mahub max 30 huvi-
list. Kaasa: oma piknikutoit, jook, soovi korral 
istumisalus. Osavõtutasu: 25.- krooni, lapsed 
alla 12. aasta tasuta.

Laupäeval 26. mail algusega kell 14.00 

matk “KEPIKÕND VITIPALU RADADEL”. 

Matkale on oodatud kõik need, kellele 8 km 
läbimine mõõdukas tempos on jõukohane. 
Kogunemine Tartumaa Tervisespordikeskuse 
ees. Matka pikkus ~ 8 km. Matkale tulijatel 
vajalik kaasa võtta käimiskepid. Matka tempo 
kepikõnni matkale kohaselt mõõdukalt kiire. 
Retkejuht Tiina Kartau. 
   Vajalik registreerumine tel 5278 733. Samal 
numbril täiendav info. Matk on tasuta.

Maris Paal  05. mai

SÜNNID

14.05.2007 : 

 Anda nõusolek Alar Liivamägile Nõuni külas moodus-
tatud 29 944 m² suuruse Männituka katastriüksuse, sihtots-
tarbega maatulundusmaa ostueesõigusega erastamiseks.
 Anda nõusolek Tamur Tammele Nõuni külas moodus-
tatud 33 541 m² suuruse Tammeoru katastriüksuse, sihtots-
tarbega maatulundusmaa ostueesõigusega erastamiseks.
 Anda kolm ühekordset toetust ravimite ostuks kokku 
summas 1130 krooni, kolm ühekordset toetust summas 
600 krooni, üks ühekordne toetus lapse prillide ostuks 
summas 375 krooni, üks ühekordne toetus lapse sünni 
puhul ja kaks sünnitoetust lapse ühe aastaseks saamisel. 
 Pidada võimalikuks Atra külas asuva Uue-Kitse kinnistu 
nr.1603140, katastritunnusega 58201:002:1980 jagamist 
kaheks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus 
Uue-Kitse, suurusega 11 923 m², sihtotstarve maatulun-
dusmaa ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. VI 
katastriüksus, suurusega 1247 m², sihtotstarve transpor-
dimaa.
 Pidada võimalikuks Palupera külas asuva Otsa kinnistu 
nr.1441240, katastritunnusega 58201:002:1710 jagamist 
kaheks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus 
Otsa, suurusega 13 477 m², sihtotstarve elamumaa ja ka-
tastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XX katastriüksus, 
suurusega 952 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Atra külas asuva Oriku Jakobi 
kinnistu nr.1173240 teise maatüki, katastritunnusega 
58201:002:1502 jagamist kolmeks eraldi katastriüksuseks 
järgnevalt: katastriüksus Oriku Jakobi, suurusega 2,52 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa; Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. 
I katastriüksus, suurusega 548 m², sihtotstarve transpor-
dimaa ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. II 
katastriüksus, suurusega 286 m², sihtotstarve transpordi-
maa.
 Nõustuda Palupera külas asuva Rõngu-Otepää-Kanepi 
mnt. XXII maatüki, suurusega 758 m², sihtotstarbega tran-
spordimaa, riigi omandisse jätmisega.
 Pidada võimalikuks Atra külas asuva Ohna Andruse 
kinnistu nr.1203640 teise maatüki, katastritunnusega 
58201:002:1533 jagamist kolmeks eraldi katastriüksuseks  
järgnevalt: katastriüksus Ohna Andruse, suurusega 38,66 
ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Rõngu-Otepää-Kanepi 
mnt. IV katastriüksus, suurusega 2163 m², sihtotstarve 
transpordimaa ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi 
mnt. V katastriüksus, suurusega 1853 m², sihtotstarve 
transpordimaa.
 Nõustuda Palupera külas asuva Rõngu-Otepää-Kanepi 
mnt. XIX maatüki, suurusega 2309 m², sihtotstarbega tran-
spordimaa, riigi omandisse jätmisega.
10.Pidada võimalikuks Palupera külas asuva Odrasaare 
kinnistu nr.724240 esimese maatüki, katastritunnusega 
58201:002:1051 jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks 
järgnevalt: katastriüksus Odrasaare I, suurusega 12, 49 
ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastriüksus Rõngu-
Otepää-Kanepi mnt. XVIII katastriüksus, suurusega 2076 
m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Atra külas asuva Piiri kinnistu 
nr.1189940, katastritunnusega 58201:002:1420 jagamist 
kaheks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus 
Piiri, suurusega 15, 39 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 
ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. III katastriük-
sus, suurusega 1960 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Palupera külas asuva Sepa kinnistu 
nr.317740, katastritunnusega 58201:002:0800 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus Sepa, 
suurusega 3403 m², sihtotstarve elamumaa ja katastriüksus 
Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XI katastriüksus, suurusega 
297 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Palupera külas asuva Pritsu kinnis-
tu nr.66540, katastritunnusega 58201:002:0453 jagamist 
kaheks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus 
Pritsu, suurusega 5102 m², sihtotstarve elamumaa ja ka-
tastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XV katastriüksus, 
suurusega 809 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Määrata ühele isikule hooldaja.
 Nõustuda Hellenurme külas asuva vaba metsamaa nr. 
35 nimetusega Kabelimetsa, suurusega 15,99 ha, sihtots-
tarbega maatulundusmaa, riigi omandisse jätmisega.
 Nõustuda Hellenurme külas asuva vaba metsamaa nr.34 
nimetusega Vahekraavi, suurusega 11,29 ha, sihtotstarbega 
maatulundusmaa, riigi omandisse jätmisega.
 Nõustuda Hellenurme külas asuva vaba metsamaa nr.31 
nimetusega Pallo, suurusega 32,42 ha, sihtotstarbega maa-
tulundusmaa, riigi omandisse jätmisega.
 Nõustuda Hellenurme külas asuva vaba metsamaa nr.29 
nimetusega Härma, suurusega 32,69 ha, sihtotstarbega 
maatulundusmaa, riigi omandisse jätmisega.
 Väl jas tada Hel lenurme külas  Lõuna-Eest i 
Hooldekeskuse liitumisühenduse projekti koostamiseks 
projekteerimistingimused.
 Väljastada Hellenurme külas Pärna alajaama rekonstru-
eerimisprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsuses
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SÜNNIPÄEVAD juunis

Evgraf Paal Pastaku 27.06.1914 93
Lidia Linde Lutike 03.06. 1916 91
Meeta Unt Palupera 19.06. 1926 81
Valter Mägi Urmi 01.06. 1928 79
Helju Kruuse Päidla 27.06. 1928 79
Aino Juhkam Urmi 09.06. 1931 76
Toivo Loidap Räbi 16.06. 1933 74
Peeter Vaerand Päidla 26.06. 1935 72
Viktor Kuik Nõuni 20.06. 1936 71
Lehte Pärna Neeruti 01.06. 1937 70
Helgur Illak Neeruti 27.06. 1939 68
Kalju Noorhani Hellenurme 04.06. 1940 67
Mati Hallika Miti 04.06. 1941 66
Tõnu Tamm Lutike 11.06. 1941 66
Lydia Paal Pastaku 27.06. 1941 66
Lembit Viks Neeruti 19.06. 1943 64
Teet Saul Nõuni 15.06. 1945 62
Tiit Uustalu Urmi 06.06. 1946 61

VVV Matkapäevad 
maikuus

Emadepäevale kutsuti Hellenurmes 11. 
mail kell 17.00. Juba tund varem hakkas 
peolisi saabuma. Ruumid olid soojad, 

soojad. Küünlad särasid akendel. Saali siseneja 
pilku lummas keraamika kaunis väljapanek 
–Hedvig Saare kunstitööd. Tänusõnu jätsid 
paljud tulijad Hedvigile albumisse.

Ema, sinu teha on, et kodu oleks lapsele kõige 
turvalisem paik maailmas. 
Ema, usalda oma last. Õpi naerma oma lapse 
naeru ja mõistma ta kurbust, sest inimesed saavad 
kokku naerus ja nutus ja jäävad selleks ühte kogu 
eluks.
Kõik teed algavad kodust-koduuksest-koduvä-
ravast . 

Nende südamlike sõnadega avas Maie 
Kalbus emadepäevale pühendatud peo. 
Kontserti alustasid särasilmsed lasteaialapsed 

lauludega emadele ja vanaemadele muusi-
kaõpetaja Helve Päidi juhendamisel.
   Oma kavaga jätkasid naisansambel 
„Helles“ ja „Laululeenud“ Merle Soonbergi 
juhendamisel. Estraadipalaga „Miss 2007“ 
naerutasid rahvast Elsa Komleva ja Saale 
Aun. Peo lõpetas shoutantsutrupp tempoka 
tantsuga „Nõid“. Küpsised, kommid ja 
koogid olid lauale seatud kõikidele teises 
ruumis.
   Üritus sai teoks MTÜ Tantsuklubi 
„Mathilde“ ja Pensionäride Ühenduse 
eestvedamisel, MTÜ Hellenurme Mõis 
panusel ning tänu Palupera vallavalitsuse, 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertg-
rupi, Hasartmängumaksu nõukogu, OÜ 
Helde PM Tootmine, OÜ Vahemetsa Puit 
ja OÜ Palupera-Agro toele.

LINDA JÄRVET

Emadepäev Hellenurmes 
pakkus südamele head

Palupera vallavalitsus ootab 
hinnapakkumisi 

valla teeregistris olevate 
TEEDE REMONTTÖÖDEKS 

hiljemalt 31. mail 2007. a.

Remonttööd hõlmavad:
 kruusa vedu (vastavalt vajadusele, 
kas siis loodusliku või purustatud kruusa) 
Miti, Hellenurme või Laguja karjäärist,
 kruusa teedele laialiajamine, buldoo-
seritöö,
 vajadusel teeäärse kraavi süvenda-
mine, suuremate kivide ärakorjamine. 

Orienteeruv maht teedele veetava kruusa 
osas on ca 300 koormat (a´ 10-15 t). Kruusa 
eest maksab Palupera vallavalitsus otse kar-
jääride omanikele. Ootame töötunni hinda ja 
peale vallavalitsuselt konkreetsete teelõikude, 
koguste saamist ka orienteeruvat aega, mis 
remonttöödeks võiks pakkujal kuluda. Maini-
da ära ka käibemaksukohuslus, kasuks tule-
vad kogemused. Tule küsi infot!

   Pakkumised saata 67502 Valgamaa Hellenurme sjk. 
Palupera vallavalitsus või e-mailile: palupera@palupera.

ee. Info tel. 7679 502, 5174 740.

Palupera kool kirjutas Valgamaa Tervise-
nõukogule projekti „Läki õue“. Ja õnn 
tuli meie õuele. Saimegi positiivse hin-

nangu ja, mis kõige olulisem – RAHA – heade 
kavatsuste elluviimiseks. Koduvald pole kunagi 
keeldunud omaosalusest, nii ka seekord.
   Tänaseks on mitmed plaanid teostatud. 
Pargikoristustalgud, mille tarbeks sai ostetud 
rehad, lõpetasime ühise söömaajaga. 
Lapsevanematele, kooli omanikule ja hoo-
lekogule oli välja kuulutatud lahtiste uste 
päev. Selle käigus oli õppetunde nii sees- kui 
väljaspool klassiust. Õuesõppetunde toimub 
Paluperas kogu kevade jooksul. Esimese 
klassi õpilased käisid loodusõppepäeval 
Vellaveres, õpiti mitmel rindel ja mitut 
rinnet: puurinde-, põõsarinde- ja rohurin-
detaimi. Lõpuks valmis kena kollektiivne 

Palupera kool läheb õue
herbaarium nähtud, katsutud, maitstud 
taimedest.
   Kohe-kohe, juba 28. mail on meil 
õuesõppetund kodupargi puude, põõsaste, 
taimede, putukate, lindude tundmaõppi-
miseks. Selle aitavad meil läbi viia VVV 
Sihtasutuse spetsialistid. Olemas on sildid 
pargipuudele. Õigeid silte koos eesti- ja 
ladinakeelsete liiginimedega on lubanud 
aidata õigesse kohta paigutada meie kooli 
endine õpetaja Albert Suu.
   Välja on kuulutatud kodukoha loodus-
fotode konkurss, kus võisteldakse kolmes 
vanuserühmas: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja kooli 
töötajad ning lapsevanemad. Loodame 
huvitavaid fotosid! Auhinnad ootavad.
   29. mail on meie staadionil tervisepäev. 
Lisaks õpilastele on oodatud kõik külalap-
sed, ka need, kes koolis veel ei käi. Igale 
vanusele on midagi välja mõeldud. Külla 
ootame sõpru Rõngu ja Valguta koolist. 
Mängime rahvastepalli ja võistleme mitmes 
teatevõistluses.
   Sügisesse jääb kahepäevane metsalaager 
Lutsu talus. Seal õpime orienteerumist nii 
päeval kui ka öösel ja ellujäämiskursuse viib 
läbi Ida-Virumaa Kaitseliit.
   Usume, et nende üritustega kasvab 
Paluperas õpihimuline, terve, elurõõmus 
ja rahulolev laps, kes tahab ja oskab väär-
tustada koos tegutsemist.

Õue kutsub
MAIRE LEMBERG

mailto:palupera@palupera.ee
mailto:palupera@palupera.ee


Juunis algab külastusmäng 
Unustatud mõisadHilda Raide Pühaste   17.06.1915 92

Iida-Elfriide Toomjõe Palamuste   04.06.1916 91
Marta Kõiv  Meegaste   01.06.1922 85
Linda Ville  Pühaste   03.06.1923 84
Helga Uibo  Puka   10.06.1923 84
Adeele Tammemägi  Ruuna   16.06.1924 83
Vanda Ööbik  Komsi   28.06.1924 83
Helja Veisberg  Pühaste   24.06.1927 80
Vilma Juus  Puka   10.06.1928 79
Olev Uibopuu  Purtsi   17.06.1929 78
Ella Jaska  Puka   24.06.1930 77
Ants Pahva  Pühaste   17.06.1931 76
Albert Ilja  Puka   04.06.1933 74
Mihhail Kurvas  Kähri   07.06.1933 74
Vaino Koemets  Aakre   09.06.1933 74
Niina Künnapuu  Põru   23.06.1933 74
Aare Kirsipuu  Puka   26.06.1934 73
Endel Ingel  Meegaste   20.06.1935 72
Ilme Raide  Puka   30.06.1936 71
Maie Markse  Puka   09.06.1938 69
Heiti Sisas  Ruuna   21.06.1938 69
Kaarel-Erik Rosenberg Kuigatsi   28.06.1938 69
Aare Visnapuu  Kolli   29.06.1939 68
Vaike Mõistus  Aakre  20.06.1941 66
Mall Kikas  Puka   23.06.1942 65
Ants Veimann  Rebaste   13.06.1943 64
Jaan Krimses  Pühaste   17.06.1943 64
Eino Liblik  Soontaga   24.06.1944 63
Allan Brok  Pühaste   18.06.1946 61
Johannes Petter  Puka   18.06.1947 60
Ilme Hanson  Aakre   25.06.1947 60
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Valgamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab 7. juunil 2007 Hummuli vallas 
OÜ Gistermax puhketalus 

Maakondliku PUUETEGA INIMESTE PEREPÄEVA. 

Pakutakse kultuurilist meelelahutust, jõukohast sportlikku tegevust, ühiseid tantsu-ja laulu-
mänge jne. Üritus algab kell 10.00 ja kestab kella 19.00. Transport ja lõunasöök on korraldajate 
poolt. Kaasa võib võtta piknikukorvi ja kohapeal on ka grillimise võimalus. 
Osalustasu on 25 krooni. Lastele on üritus tasuta. 

Buss perepäevale väljub Puka vallavalitsuse juurest 07.06.2007 kell 8.40 ja Kuigatsi bussijaama 
juurest kell 8.55. Pääsmed hinnaga 25 krooni on müügil Puka vallavalitsuse sotsiaaltöötaja juu-
res. Lisainfo tel 7669 414.

P U K A 

SÜNNIPÄEVAD juunis

Laupäeval, 26. mail toimuvad

PUKA 
VALLAPÄEVAD

 

KAVAS:

8.00 Laada algus   
 Puka rahvamaja juures
9.30 Kalapüük   
 Aleviku järvel
10.00 Vallapäevade avamine  
 Puka rahvamaja juures
 Lipu heiskamine
 Taidlejate kontsert
10.30 Rannavolle   
 Puka spordiplatsil
11.00 Vesijalgratta sõit   
 Aleviku järvel
11.30 Kangeima naise ja mehe võistlus 
 Puka spordiplatsil
  
12.00 Lõuna-Eesti Päästekeskuse  
 demonstratsioon ja võistlused 
 Puka spordiplatsil
15.00 Tänavakorvpall   
 Puka keskkooli väljakul
21.00 Tantsuõhtu ansambel  
 Puka rahvamajas
 SULATSÕ saatel (pilet 30.-)

Pühapäeval, 27. mail on eraisikutel võimalik tasuta ära anda järgmisi 

ohtlikke jäätmeid:
akud
patareid
vanad ravimid
olmekeemia
taimemürgid
värvijäätmed
õlid
õlifiltrid
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
elavhõbedalambid
elektroonikaseadmed                                       Korraldajad:  Puka Vallavalitsus, AS Epler & Lorenz

Puka kooli pere tänab 
abivalmis ja lahkeid Orumäe Söödi-
mäe talu ja Käärike II talu talunikke, 
kes andsid oma kodumetsast materjali 
kooli õuepinkide valmistamiseks.

Lapsed on õnnelikud ja kasutavad pinke 
aktiivselt.

SUUR AITÄH!

Kolmkümmend kuus mõisat, milles asuvad 
koolid, on külalistele sel aastal avatud 
kuuel päeval. Taas osaleb mängus ka 

Aakre kool.
   Miinimumprogrammina toimub igal täis-
tunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on 
näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse 
koolide tugevuste ning mõisate eripära 
rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud 
huvitavat.
   Korraldajate ja mõisahuviliste soovil hoitakse 
külastusmängu reeglid harjumuspärased. Küll 
on igal aastal oma eripärane lisa.
  Tänavu saavad külastajad osaleda foto-
konkursil ja koostada endale mõisakoolide 
koogiraamatu.
  Külastustasud: pered 40, täiskasvanud 20 
ning õpilased ja pensionärid 15 krooni. 

Külastuspäevad: 
2. ja 30. juuni, 
12., 21. ja 22. juuli ning 
 4.august. Mõisad on avatud kella 10-18.40.

   Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest 
külastatavast mõisast osalejaraamatu, millesse 
koguvad külastuspäevadel mõisatest temp-
leid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel 
loositakse välja kutseid sügisel ühes Eestimaa 
mõisas toimuvale teatrietendusele. Loositakse 
välja 25 üksikkutset ja 10 kolmele inimesele 
mõeldud perekutset.
   Lisaküsimusele õigesti vastanute vahel läheb 
loosimisele 20 Eesti mõisaid tutvustavat raa-
matut. 

OT

Kogumisauto peatuskohad 
27. mail
kell 17.45-18.15   Aakre keskuse juures
kell 18.30-19.00  Pukas Ääre tn majade juures

Kenal kevadisel õhtupoolikul kogunesid Palupera 
põhikooli õpilased, õpetajad ja teised huvilised 
kooli saali, et tähistada emadepäeva.
   Õpilased olid selgeks õppinud luuletusi, laule, 
tantse. Suurimat elevust tekitas ja tugevaima ap-
lausi teenis 5. klass, kes esitas ingliskeelse versi-
ooni kõigile tuntud muinasjutust “Naeris”, milles 
lisaks tavapärastele tegelastele astus üles ka 
kokk, kes naerist maitsva supi keetis.
   See ei olnud aga õhtu ainus näidend. Eeskava 
lõpetas kooli näiterig näidendiga “Emadepäev 
metsas”, mille oli kirjutanud meie 8. klassi õpila-

ne Siiri Põldsalu.
   Pärast eeskava said jala valgeks ka külalised, 
kellele tantsuringi juhendaja Merle Kukk õpetas 
selgeks ühe tempoka line-tantsu. Ega sellega veel 
üllatused lõppenud! Külalised said ka suu magu-
saks kommidest ja küpsistest, mida lapsed  pak-
kusid lahkelt kõigile.
   Niimoodi, magus tunne suus ja südames, koju 
mindigi, et järgmisel korral taas tulla. 

URVE VIITKAR,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Pühapäeval, 20. mail kutsus Nõuni Maanaiste Selts 
kõiki huvilisi osalema teisel kepikõnniretkel ümber 
Nõuni järve. Kogunes rõõmsameelne ja särasilmne 
seltskond – vanuses seitse kuni seitsekümmend 
aastat ning „mehisem“ kui mullu. Osalejaid oli Nõu-
nist Tartuni ja Otepääst Albuni. Lisaks kaks koera, 
tragi taks ja sportlik bokser. Alustuseks tehti soojen-
dusharjutusi ja siis teele!
   Väike kosutus Kirmatsi puhkekohas Kollo talu kül-
ma maapiimaga aitas minna rõõmsalt edasi võiduka 
lõpuni. Kaheksa kilomeetrit, seda polnudki palju! 
Kullipesa puhkealal ootas lõpetus Nõuni moodi ehk 
imehea nõgesesupp. 
   Üheskoos tõdeti, et üritus õnnestus igati ja lubati 
ka järgmisel aastal kindlasti tulla ning sõprugi kaasa 
kutsuda. Et kepikõndijail oleks järelkasvu, võiks kor-
raldada ka miniretke. Siis saaksid osaleda lapsed, 
kel napib jaksu pika teekonna läbimiseks. 
   Suur tänu kõigile, kes kiirel, töisel ja päikesepais-
telisel kevadpäeval leidsid veidi aega ja meie üritu-
sel kaasa lõid!

Nõuni Maanaiste Seltsi nimel MARIKA VIKS

Emadepäev Palupera moodi

II kepikõnniretk ümber Nõuni järve
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Sangaste Etem Emme on 
Ellen Adusson
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Keeni prügila ladustusplats ei vasta 
kaasaja nõuetele ja seetõttu tuleb prügila 
sulgeda hiljemalt 2009. aastaks. Selline 
ettevõtmine on kulukas ja selleks rahalisi 
vahendeid hakati otsima varakult. 
   2006. aasta sügisel selgus, et SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskusele esitatud 
taotlus on rahuldatud. Projekti rahasta-
vad Euroopa Regionaalarengu Fond läbi 
SA KiK ja omaosaluse lisab Sangaste 
vald. Edasi kulges asjaajamine kiiresti. 
Koostati riigihanke pakkumiskutse doku-
mendid (sulgemisprojekt oli varasemast 
olemas), saadeti materjalid ehitajatele, 
viidi läbi riigihanke lihtmenetlus, mille 
võitis kogemustega tegija, Tõrva firma
AS Valmap Grupp (projektijuht Kalle 
Põldmägi). 
   Kuna möödunud sügis oli väga pi-
kalt soodus mahukate mullatööde te-
gemiseks, jõuti prügi koondada, anti 
prügikehale ettenähtud kuju ja kaeti 
kattepinnasega. Kevadel jätkub katmine 
kasvupinnasega, tasandatakse ümbrus-
kond, külvatakse muru ja suveks on sul-
gemistööd lõpetatud.
   Juba hilissügisest alates ei olnud või-
malik ümberkaudsete valdade (Otepää, 
Puka, Urvaste jt.) elanikelt prügi vastu 
võtta ja sulgemise tõttu ei võeta meil 
prügi vastu ka edaspidi. 
   Keenis toimub kaasaja nõuetele vasta-
va jäätmejaama väljaehitamine ja kui on 
välja selgitatud jäätmevedaja (vastavalt 
uuele jäätmeseadusele), kes haldaks ja 
korraldaks ka jäätmejaamas vastuvõttu 
ja sorteerimist, saab Keenis edaspidigi 
prügi ära anda.
   Elanikele saab soovitada vähegi bio-
lagunev oma maalapil komposteerida. 
Igasugune (plast)pakend tuleb võimali-
kult puhtalt (porine, määrdunud pakend, 
plast on nagu tavaline olmeprügi) kogu-
da ja alevikes ning külakeskustes vas-
tavatesse märgistatud konteineritesse 
(Eesti Pakendiringlus MTÜ, Eesti Taas-
kasutusorganisatsioon MTÜ) viia. Juhul, 
kui soovitakse kogunenud prügi ise ära 
viia, siis on prügilad avatud Valgas, Rä-
pol (Võru) ja Aardlapalus (Tartu).  

TÕNU SAARMAN, Sangaste abivallavanem

Keeni prügila on 
suletud

Maria Must  Risttee  20.06.1907  100 
Benita Adusson  Sangaste  17.06.1916  91 
Olga Künnapää  Keeni  02.06.1921  86 
Helju Kõivik  Keeni  01.06.1925  82 
Linda Rose  Sarapuu  18.06.1929  78 
Harald Jääger  Lossiküla 21.06.1931  76 
Ivar Aedmaa  Tiidu  28.06.1931  76 
Stepan Vaske  Ädu  22.06.1932  75 
Nikolai Kala  Tiidu  14.06.1933  74 
Aleksandra Liivak  Keeni  07.06.1934  73 
Kodula Grünberg  Sangaste   04.06.1936  71 
Leida Tuvikene  Keeni  29.06.1936  71 
Jaan Mill  Keeni  12.06.1937  70 
Eha Samoilova  Keeni  21.06.1937  70 
Kalju Tiisler  Pringi  04.06.1938  69 
Aino Savi  Lauküla 14.06.1939  68 
Ilmar Tiideberg  Pringi  16.06.1941  66 
Hilda Kolberg  Sangaste  26.06.1941  66 
Vladimir Koriskevits  Sangaste  29.06.1941  66 
Merike Otsing  Vaalu  03.06.1943  64 
Marta Roose  Mägiste   11.06.1945  62 
Ants Must  Lauküla 05.06.1946  61 
Jaan Ilves  Tiidu  23.06.1946  61 
Silvi Hõrak  Sangaste  07.06.1947  60

SÜNNIPÄEVAD juunis

11. mail tähistati Sangaste 
Seltsimajas emadepäeva. Emasid 
tervitas vallavolikogu esimees 
Aldo Korbun.
 Ilusa ja südamliku kavaga 
astus üles naisansambel, kelle 
esinemine muutub iga korraga 
nauditavamaks.
Janely ja Angela Käärik olid 
selgeks õppinud mitu vahvat 
luuletust ja laulu.
   Päevakohase kavaga esines 
Sangaste lasteaia pere, lõpuks 
sai iga emme lapse valmistatud 
kaelakee kaela ja lilled pihku.
   Etema Emme valimisel tehti 
sel aastal väike muudatus. 
Konkursil ei toimunud tavapä-
rast rahvahääletust. Ainsa ning 
õige aasta ema valis komisjon, 
kuhu kuulusid sündmuse pea-
korraldajad MTÜ Kodukant 
liikmed, esindajad lasteaiast, 
koolist, perearstipraksisest ja 
vallavalitsusest.
   MTÜ Kodukant Sangaste juha-
tuse esimees Kati Velner iseloo-

mustas valitut nii: “Etemaks 
emmeks on ema, keda on 
iseloomustatud sõnadega: töö-
kas, heatahtlik, abivalmis – ta 
annaks abivajajale viimase ära, 
kannatlik – püüab kõiki asju 
alati heaga lahendada, rahulik. 
Ühesõnaga – imetlemisväärne 
naine. 
   Ta on emaks neljale lapsele 
– Egritile, Annelile, Meelisele 
ja Meriliinile. Ükski neist ei ole 
sellesse peresse sündinud. Nad 
on saanud selle pere liikmeks, 
kuna emal on piisavalt suur 
süda abivajava lapse märka-
miseks, pakkudes talle kodu ja 
armastust. Päris hiljuti sündis 
siia ilma väike Egrit, kes tõstis 
ema vanaema austavasse staa-
tusesse.
   Peres, kus on 4 last, tuleb rõõ-
mupäevade vahele ka mure-
rohkeid aegu. Ema, kellest ma 
räägin, pole ka rasketel aegadel 
kaotanud kannatust ning muu-
tunud süüdistavaks kannata-

jaks. Ikka on ta püüdnud ise 
hakkama saada, olla muredest 
hoolimata rahulik ja heatahtlik. 
Lapsed on kasvanud töökaks ja 
üksteist hoidvaiks.
   2007. aasta Sangaste valla 
Etemale Emme tiitel kuulub 
Ellen Adussonile!”

Ellen Adusson töötab alates 
1992. aastast Sangaste laste-
aias kokana. Sünnikodu on 
Mulgimaal (Suure-Jaanis), 
Sangastesse tuli Tallinnast. 

Meeleoluka punkti pani sünd-
musele Keeni põhikooli tüdru-
kute moekava „Tulevikuema“. 
Tüdrukute esinemine oli julge ja 
hästi ette valmistatud. Aplaus ei 
tahtnud ega tahtnud lõppeda.
   Järgnes veel ühine tordisöö-
mine, et siis juba pühapäevaks, 
õigeks emadepäevaks, etteval-
mistusi tegema minna.

MERLE TOMBAK

Helina Traublum  20. aprill

SÜNNID

Surnuaiapühad 
Sangaste kihelkonnas

24. juunil kell 11.00  Sangaste surnuaial.

 1. juulil  kell 11.00  Laatre I surnuaial, kell 13.00 Laatre II 
surnuaial

 8. juulil  kell 11.00  Priipalu kalmistul

15. juulil kell 11.00 Ilmjärve kalmistul

22. juulil  kell 11.00  Puka kalmistul

Koostöös Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuse ning Valga Maavalitsu-
sega toimus huvilistele kursus teemal 
„Kuidas õppida tundma ja kasutama 
oma pärimuskultuuri“. 
   Sangastes toimus kolm õppust, millest 
võtsid osa 15 pärimuskultuuri huvilist 
Valga- ja Võrumaalt.
   On olnud väga sisukas ja meeleolukas 
kursus: pidime tähistama erinevaid Eesti 
rahvakalendri tähtpäevi, üles kirjutama 
oma pere pärimust. Isegi toredaid laule 
õnnestus mõnel kursuslasel oma esi-
vanemate käest välja meelitada ja kirja 
panna ning kohapeal teistelegi tutvus-
tada.
   Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 
ja Valga maavalitsus toetavad meie õp-
pereisi 12. juunil Tallinnasse Rocca al 
Mare Vabaõhumuuseumisse viimasele 
kursusele, et neljast tsüklilist koosnevale 
koolitusele tore punkt panna. Ka Tallin-
nasse minekuks peab olema kodutöö 
tehtud – iga osaleja peab kaasa võtma 
oma peremärgi.
   Loodame, et erinevaid koolitusi ja ette-
võtmisi jätkub ka edaspidi. Suur tänu 
Rahvakultuurikeskusele ja Valga Maa-
valitsusele, kes aitasid pärimuskursuse 
tuua Tallinnast meile, Kagu-Eestisse.

Pärimuskursusest osavõtja MERLE TOMBAK

Vasakult Egrit koos pisi-Egritiga, abikaasa Rein, Ellen, Meelis, Meriliin. Pildilt 
puudub tütar Anneli.

Valgamaa Kutsenõustamise Keskus – nõustaja 
Tanel Jürjenson aitab leida sobivat edasiõp-
pimisvõimalust; võimalik teha testi, mis aitab 
langetada otsust erialavalikuks; laenutada ETV 
ametilugude kassette jne. Vastuvõtt tomub teisi-
päeviti ja neljapäeviti kell 12-18 ja kolmapäeviti 
kell 9-17 Valgamaa Kutseõppekeskuses Jaama 
pst 12 (raudteejaama hoone). Väga soovitav on 
kohtumine eelnevalt kokku leppida telefonidel 
7663 221 või 5568 7086. 
   Tööturuameti Valgamaa osakonna karjää-
rinõustamiskonsultant aitab leida sobivat ametit; 
seletab, kust ja kuidas leida tulevasi töökohti; 
tutvustab, mida õppida, et tulevikus oleks töö-
koht tagatud jne. Eelnevalt tuleb vastuvõtt kokku 
leppida telefonil 7679 781. Tööturuamet asub 
Valgas Vabaduse 26 teisel korrusel (Vihmanni 
silmakliiniku kohal). 
   www.neti.ee – Haridus ja Kultuur – Haridus: 
kogumik linke gümnaasiumide, kutsekoolide ja 
kõrgkoolide kodulehekülgedele; 
   www.rajaleidja.ee – võimalik teha teste enese 
hindamiseks, otsida sobivat eriala, nõuanded 
töökoha otsimiseks jne. 
   www.hm.ee – ministeerium – avalik teave – 
uuringud, statistika, andmebaasid – õppekavade 
registri väljavõte (EHIS): soovijal on võimalik 

kontrollida, kas eriala on akrediteeritud ehk 
ministeeriumi poolt heaks kiidetud. 
   Soovitan selle leheküljega tutvuda kõigil, kes 
teavad, mis ametit nad õppida soovivad, kuid ei 
tea, kus seda teha. Sellelt leheküljelt saab kiiresti 
teada, millistes koolides soovitud eriala õpeta-
takse (nt. keevitajaid õpetatakse üle Eesti 10-s 
ja juuksureid 9-s kutsekoolis). Arvestama peab 
sellega, et sarnastel erialadel võivad olla erinevad 
nimed, näiteks arvutiteenindus, arvutid ja arvu-
tivõrgud, arvutitehnik, infotehnoloog jne. 

Meeldetuletus neile, kes edasi õppima ei pää-
senud või seda ei soovigi
Noorel, kes ei pääsenud edasi õppima, tasuks 
pöörduda Tööturuameti Valgamaa osakonda 
aadressil Vabaduse 26 (polikliiniku maja), telefon 
7679 780. Tööturuamet on avatud E, K ja N kell 
9.00-16.00; T 9.00-18.00 ja R 9.00-13.00. 
   Tööhõiveametist saate nõuandeid erialade 
kohta, infot vabadest töökohtadest, võimaluse 
korral minna tasuta kursustele ametit õppima 
või tasulisele tööpraktikale ning taotleda abiraha 
kuni 1000 krooni kuus. Töötuna arveloleku ajal 
on teil ka kehtiv tervisekindlustus.

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Infot noortele, kes pole oma kooli-
valikut veel teinud

14. mail toimunud perepäev tõi Sangaste lasteaia 
juurde kokku hulgaliselt rõõmsameelseid lapsi ja 
nende vanemaid. Loodus rõõmustas kõiki ilusa 
kevadilmaga. Kogu ettevõtmise kuldas üle särav 
päike. Põnevat ühistegevust oli tervele perele. 
   Kahe Kati Klubi juhtimisel alustati tutvumismän-
gudega, mis aitasid osavõtjatel “üles sulada”, 
järgnesid osavusmängud ja võistlused. Soovijate-
le tehti näomaalinguid. Lastele pakkusid lusti kaks 
erinevat hüppebatuuti – krokodill ja põder, mis 
mõne lapse päris korralikult ära väsitasid.
   Õhtu lõpetas viinerite küpsetamine ja küpsiste 
nosimine ning limonaadi juues janu kustutamine, 
mis mõjusid väga kosutavalt. Päeva lõpuks said 
õhupallid heeliumtäite ja koos soovidega lennu-
tasime mõned pallid ka taevasse. Helitehnikaga 
aitas Tõnu Varjun.
   Üritust toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu, 
AS A. Le Coq, AS Silva-Agro ja Sangaste vallava-
litsus.

Lasteaia pere

Lõbus pärastlõuna 
Sangaste lasteaias

Pärimuskursus 
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Kevadpidu sõpradega
Sangaste pensionäride ühendusel on 
kombeks lõpetada sügis-talvised üritused 
kevadpeoga ja ikka koos sõpradega. 
Seekord kutsusime külla Rõngu  rahvamaja 
tantsurühma Vikerkaar, keda juhendab 
legendaarne Aleks Raja; kenad ja kelmikad 
tantsudaamid Kuigatsist; Väätsal, Maamees 
muigab konkursil palju auhindu võitnud 
Tõrva Tilgad (pildil) ja kohaliku naisan-
sambli.
   Meie valla kandlemees Ilmar Tiideberg 
alustas lugudega kevadest. Seejärel 
vaheldusid pea kahetunnises eeskavas 
laul, tants ja nali. Iga peoline andis oma 
osa sündmuse heaks kordaminekuks põne-

vate suupistete toomisega – laud oli jälle 
rikkalikult kaetud.
   Kõigepealt näitasid oma toredaid kos-
tüüme ja tantsu Kuigatsi rühm Six Eite. 
Rõngu tantsijad esitasid kaks tantsu, eriti 
südamlik oli kodupaiga valss. Väga ilus, 
kui osatakse oma kodukoht panna laulus 
või tantsus kõlama! Naisansambli laulud 
olid kevadiselt südamlikud ja emadepäeva 
hõngulised, paljudel kuuljatel väreles pisar 
silmanurgas. Ületamatu naljasoonega Tõrva 
Tilgad naerutasid rahvast nii oma lugude 
kui ka kostüümidega.
   Vahepeal pidasime kohvipausi ja siis 
näitasime meie, Rõõmurullid, omi tantse. 

Lõpetuseks palus Aleks Raja kõiki ühisesse 
tantsuringi. Nii me siis tantsisime ja laulsime 
kõik koos kitsukeses saalis.
   Kõikidele pidu meeldis. Mainiti, et näha 
olid tantsijate pead, jalgade töö jäi eesistu-
jate varju. Mis parata, kui meil ei ole lavaga 
saali ja külalised peavad leppima kitsaste 
oludega. Meie, pensionäride ürituse jaoks 
on “saal“ tõesti väike. Loodame paremale 
tulevikule!
   Selle peo eest kõigile külalistele suur-suur 
aitäh ja tänu vaatajatelegi!

Soovitusi suveks

Nüüd aga pajatan natuke suvistest üritustest. 
11. juulil toimub ekskursioon  Pärnumaale. 
Sõiduks registreerimine algab 20. juunil ja 
1. juulil peab olema raha makstud.
   Sellel aastal kogume sõidu- ja toiduraha 
eelnevalt kokku. Iga osavõtja peab tasuma 
200 krooni. Registreerivad Ilme Lepik ja 
Vaike Tuisk, kes annavad infot ka toitlus-
tamise kohta. Kindlasti palun mõelda oma 
tervisele – sõit on pikk ja päev pingeline.
   Pärnusse sõidame Kilingi-Nõmme kaudu, 
kus sööme ka lõunat. Kõigepealt külastame 
jaanalindude kasvatustalu. Järgmine peatus 
on miniloomatalus, jalutame Pärnus prome-
naadil, külastame L. Koidula muuseumi ja 
siis sõidame Kurgjale. Seal on õhtusöök ja 
loomulikult meenutame, kuidas tehti talu-
töid vanasti. Kurgjalt sõidame peatusteta 
otse koju. Kõik vajalik on võimalik osta 
Pärnust.
   Nüüd aga 22. juuli sündmusest, kui toi-
mub kolme valla eakate suvepäev Restus. 
Sellest kirjutan täpsemalt mõnes järgmises 
lehes, et kõik ikka meeles püsiks.
   Soovin kõigile ilusat kevadet, aktiivset 
osalemist vallapäeval ja siis ongi juba suur 
suvi käes! 

LEA KORBUN

Sangaste vallavalitsus hüvitab perele põhi-
kooli ja gümnaasiumi/keskkooli õpilaste 
kodu ja kooli vahelised sõidukulud (nii 
bussipiletid kui ka rongipiletid) 2007/08. 
õppeaasta sügisel ja kevadel juhul, kui 
lapsevanem on esitanud vastava avalduse 
Sangaste vallavalitsusele hiljemalt 20. 
septembriks 2007. Hilisemaid avaldusi ei 
rahuldata (va. juhul, kui uus pere asub meie 
valda elama õppeaasta sees)! 
   Vastavad blanketid on vallamajas, kuid 
avaldusi võib esitada ka vabas vormis ja 
saata postiga. Avalduse nurgale tuleb mär-
kida avalduse esitaja (lapsevanema) ees- ja 
perekonnanimi, aadress ja avalduses peab 
sisalduma õpilase nimi, kooli nimi ja klassi 
number. Märkida tuleb ka pangaarve 
omaniku nimi, panga nimi ja arve number 
(oleme nõus kandma toetussummasid nii 
lapsevanema kui ka õpilase enda arvele). 
   Avalduse tekst võib välja näha näiteks nii 
“Palun hüvitada minu lapse Malle Maasika 
bussipiletid, kes õpib Metsa Gümnaasiumi 3c 

klassis. Raha palun kanda Merit Maasika nimele 
Majanduspanka arvele nr…..” 
   Need, kes soovivad taotleda tasuta sõidu 
kaarti (olemas vaid OÜ Trakmaini liinidel), 
peavad selle soovi avalduses eraldi kirja 
panema ning lisama ka vajalikud peatuste 
nimed, nädalapäevad ja kellaajad (näiteks 
“Taotlen tasuta sõidu kaarti esmaspäeviti (kell 
6.30) ja reedeti (kell 15.30) liinil Keeni-Valga” 
või “Taotlen hommikust tasuta sõidu kaarti 
marsruudil Sangaste-Otepää”). Need piletid, 
mis on ostetud enne tasuta sõidu kaartide 
kättesaamist, tuleks alles hoida ja esitada 
järgmisel kuul hüvitamiseks. 
   Avaldus esitatakse üks kord õppeaasta 
jooksul, edaspidi esitatakse vaid piletid iga 
järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimesi pile-
teid (paberile kleebitult, koos lapse nime, 
piletite arvu, kogusumma, esitamise kuupä-
eva ja allkirjaga) ootan 20. oktoobriks. 
   Kõikidest muudatustest (elukohavahetus, 
õpilaskodusse elama asumine, kooli vahe-
tus, koolist lahkumine jne.) tuleb kirjalikult 

teatada ka Sangaste vallavalitsusele. Samuti 
tuleb kiiresti teatada tasuta sõidu kaardi var-
gusest või kaotusest, siis saame ruttu tellida 
uue kaardi. 
   Hüvitamisele kuuluvad piletid sõiduks 
kodu ja kooli vahel ning kui õpilane õpib 
väljaspool Valga maakonda või ühiselamuga 
koolis, siis ka kooli asukohajärgse ühistran-
spordi piletid (nt. Tartu linnaliinide õpilase 
kuupilet). Hüvitamise piirsummaks on 
kuni 800 krooni kuus põhikooli õpilastele 
ja päevases vormis õppivatele keskkooliõ-
pilastele ning kuni 400 krooni kuus nn. 
õhtukeskkoolis õppijatele. 
   Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel 
tuleb sõidupiletite hüvitamist taotleda 
oma kooli kaudu vastavalt kooli reegli-
tele. Soovitan piletite hüvitamise kohta 
küsida kursuse juhendaja, õpilasnõustaja 
või pädeva kantseleitöötaja käest kohe 
septembri alguses. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Meeldetuletus Sangaste valla mujal õppivatele 
koolilastele bussipiletite asjus

Metsanädal Keeni põhi-
koolis
7.-14. maini viidi Keeni põhikoolis metsanädala puhul 
läbi Ökokrati projekt “Mets õpetab.” Üritusse oli haa-
ratud kogu kool. Tegevusi oli planeeritud nii tundidesse 
kui ka vabasse aega. 
   Loodusainete tundides kordasime metsatemaatikat, 
kunstitundides joonistati pilte teemadel “Minu lemmik-
metsloom“, „Murueit metsarindes.“ ja  „Hoian sind“, 
eesti keele tundides kirjutas 1.-3. klass metsateemalisi 
luuletusi ja 4.-9. klass lühikirjandi teemal „Mets õpe-
tab!“. Muusika- ja võõrkeeletundides lauldi laulu „Mets 
on kodu” ning õpiti puude nimetusi erinevates keeltes. 
Korraldasime ka metsateemalise foto- ja plakatikonkursi.
   Kõikides klassides toimus metsateemaline viktoriin ja 
maastikumäng, milles õpilastel tuli täita erinevaid üle-
sandeid: lastel määrata puude ümbermõõtu ja kõrgust, 
ära tunda linnulaulu, tundma kompimismängus erineva-
te puude käbisid ja oksi, lahendada mõistatusi, tuvasta-
da puid nii okste kui ka tüve järgi.
   Projekti järgi käidi Sangaste lossi parki paigaldamas 
lindude pesakaste, mille poisid olid tööõpetuse tundi-
des valmistanud ja samas metsa istutamas. Loomulikult 
kuulus selliste ettevõtmiste juurde ka väike piknik. Isete-
gemisrõõmu ning lusti jätkus kõigile.
   Innustamaks õpilasi, said parimad autasustatud. Peale 
selle ootas agaramaid õpilasi 23. mail projekti lõpetami-
ne vabariiklikul Ökokrati üritusel Tartumaal Luke mõisa-
pargis.

MARGE RAIG, Keeni põhikooli loodusainete õpetaja

Keeni kooli sõprusside 
Kuldrega jätkub 
20. aprillil toimus Keeni põhikoolis traditsiooniline üri-
tus, milleks on sõprusõhtu Kuldre põhikooliga. Võib 
kindlalt öelda, et see on kooliaasta üks hitt-üritusi ning 
meie koolis alati väga oodatud.
   Tänavu korraldasime seda teistmoodi, sest tulemas 
oli jüripäev ning ilm suviselt soe. Nii toimus ebatavaline 
väliüritus suure rahvamassi ning muusikaga. Kohtumine 
algas tegelikult juba päeval, mil saabusid Kuldre kooli 
korvpallipoisid ning peeti maha sõpruskohtumine. Sõp-
rusõhtu sai alguse koolidevahelise tervitus- ning tut-
vumistsermooniaga spordisaalis. Järgnesid tegevused 
õues: jüripäeva teatejooks kümneliikmelises võistkon-
nas viis ühest koolist ja viis teisest. Finiðeeriti koos, käe 
alt kinni, sest ühenduses peitub jõud. 
   Järgnevalt võeti mõõtu ajalootundmises. Võistkonda-
dele olid viktoriini ette valmistanud koolide ajalooõpe-
tajad. Toimus ka köievedu ja erinevaid teatevõistlusi. 
Kõik need ettevõtmised eeldasid koostööd ning see ka 
toimis 100protsendiliselt. 
   Eelnevaga sai paar tunnikest sisustatud ning kõht kõi-
gil värskes õhus viibimisest ning pingutamisest tühjaks 
läinud. Peatselt täitus kogu kooliõu grillimislõhnade ja 
lõbusa naeruga. Söök söödud, algas vaba trallimine, 
tants ning tagaajamine, viimasest võeti eriti edukalt osa. 
Õhtu lõppes nii nagu alati, busside saabumisega, kallis-
tamiste ning hüvastijätmisega. Loodetavasti kohtume 
Kuldre õpilastega tuleval õppeaastal. Ütleb ju vanasõna-
gi, et ärgu olgu sul sada rubla, vaid sada sõpra.

KAIRIT LINNASTE, Keeni PK ÕOV liider

            

1. JUUNIL
Kell 11.00
Jalgrattamatk V-IX klassi  õpilastele. 
Matkajuht on Kaupo Kõivuste, marsruut 
umbes 30 km. Meie poolt ka joogipausid!
Matka jaoks on vaja:
1. Vanemate kirjalik nõusolek (vabas vormis)
2. Jalgrattakiiver
3. Sõidukorras jalgratas
4. Jalgratturi sõiduluba

Matkast osavõtjatel PALUN REGISTREERUDA hiljemalt 25 . maiks 
telefonil 76 68 043, 56 472 632 või aadressil merle@sangastevv.ee

Õhtul kell 20.00 KÕIGILE seltsimajas
• Külas Põlva tantsutrupp Efekt tantsuetendusega (võivad 
ka suured vaatama tulla!)
• DJ Taavo Vaher 
• DJ Tauri Trummal
• Üllatus Keeni kooli moekatelt
Jalgrattamatkast osavõtjatele õhtune pidu  TASUTA!

O L E  K O H A L !
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Suurte ja väiksemate 

haljasalade 
niitmine 

murutraktori ja 
trimmeriga.

Info: tel. 5200 838

Hea 
maaomanik!

Oled oodatud esmaspäeval, 

28. mail kell 15.00 

Otepää Raekoja saali 
kohtuma Looduskaitse-
keskuse Põlva-Võru-Valga 
regiooni direktori Urmas 
Rohuga.

Arutusele tulevad ehitus- 
ja majandustegevuse 
põhimõtted Otepää 

looduspargis.

VAJATAKSE 

vaarika-
korjajaid 
 juulis, augustis. 
  
Asukoht Otepäält 12 km Valga 
poole. Tedre talu Ilmjärvel.

Info ja registreerimine 
5698 5765, Raivo Teder

Marguse 
Puhke-
keskus Otepääl võtab tööle:

-administraatori
-toateenija
-koka

Info töö kohta tel. 
7679 650, 5561 3469 
või saata CV e- post: 
mirell@marguse.ee

14. mail kohtusid Otepää valla maaomanikud ja 
Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru 
regiooni töötajad. Arutleti probleeme seoses kin-
nistute jagamise ja ehitustegevusega. Kohtumisest 
võttis osa üle 30 maaomaniku.
   Otepää looduspark kuulub Natura 2000 
võrgustiku alade koosseisu. Euroopa Nõukogu 
direktiivide ja Keskkonnaministeeriumi info alusel 
iseloomustatakse Natura 2000 kui üle-Euroopalist 
kaitstavate alade võrgustikku, mille eesmärk on 
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade 
ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade 
kaitse. Samas on eesmärk aidata aktiivselt kaasa 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, võttes 
arvesse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi 
ja piirkondlikke vajadusi. Selgelt on öeldud, et  
Natura 2000 ei põhjusta maaomanikule täienda-
valt suuri piiranguid ning peab olema võimalik 
ehitus- ja arendustegevus. (Allikas: Natura 2000 
EU direktiiv, www.Keskkonnaministeerium.ee).
   Tegelikkuses on meil olukord vastupidine, 
Otepää looduspargi territooriumil elavatele 
maaomanikele on Natura 2000 ala toonud 
kaasa sisuliselt looduskaitseala sihtkaitsevööndi 
kaitserežiimi. Looduskaitseasutus on keelanud 
kinnistute jagamise ja ehitamise maatulundus-
maale ka sellistes looduspargi piirkondades, 
kus puuduvad kaitsealuste liikide elupaigad ja 
kasvukohad. 
   Praegu suhtuvad riigiametnikud Otepää 
maaomanikesse kui looduse vaenlastesse, kes 
oma tegevusega rüüstavad ja hävitavad kauni 
looduse. Tegelikult ilma omaniku tegevuseta ei 
oleks üldse meie kaunist ja unikaalset Otepää 
loodusmaastikku, mida säilitada ja kaitsta tule-
vastele põlvedele. Keegi ei ole tulnud kusagilt 
tegema meile Otepääd! See on ju meie kodu! 
Ometi on tänaseks ametnike loodud olukord, 
kus maaomanikul puudub igasugune sõna- ja 
otsustusõigus oma maa suhtes.
   President Toomas-Hendrik Ilves on mitmetes 
kõnedes toetanud inimeste elamaasumist maale. 
Kuid Otepää piirkonnas, kus on elamisväärne 
ja kaunis looduskeskkond, valitseb olukord, kus 
noored ei ole oodatud. Otepää kandis elavatel ja 
siinsetest taludest sirgunud noortelt on võetud 
võimalus pöörduda tagasi kodukohta ning ehitada 
ja rajada siia, oma vanemate maale, kodu.
   Looduskaitseasutus on seisukohal, et Otepää 
piirkonnas tuleb taastada põllumajanduslik 

tegevus ning omanikud peavad esivanemate 
kombe kohaselt alustama põlluharimisega ning 
karjakasvatamisega. 
   Selline looduskaitseasutuse väide ei tugine 
Otepää valla arengudokumentidele ega enamuse 
elanike soovidele. Täna ei saa Otepää piirkonda 
vaadelda kui traditsioonilist põllumajandus-
piirkonda. Üle-Eestilises tähenduses on Otepää 
kujunenud tunnustatud puhke- ja spordipiir-
konnaks, mis omakorda on tinginud intensiivse 
põllumajandusettevõtluse ümberkujunemise 
mittepõllumajanduslikuks ettevõtluseks (turism 
jm). 
   Tänapäeval toimub looduspärandi potentsiaali 
kasutamine just turismialases ettevõtluses, mis on 
oluliseks võimaluseks ettevõtluse mitmekesistami-
sel ja mittepõllumajanduslike töökohtade loomisel 
maapiirkonnas. 
   Otepää valla üldplaneeringus käsitletakse 
Otepää looduspargi pärandkultuurmaastikku 
eelkõige inimese poolt mõjutatud puhke- ja loo-
dusmaastikuna, mis on pidevas muutuvuses ja 
sobilik atraktiivseks elukeskkonnaks. Otepää valla 
üldplaneeringus ei nähta ette Otepää looduspargi 
maastike ja nendega kaasnevate väärtuste kon-
serveerimist. 
   Otepää looduspargi kaitseeeskirja kohaselt 
on looduspargi piiranguvööndis asuva kinnistu 
jagamine ja ehitamine kinnistule lubatud tingi-
musel, et selline tegevus kooskõlastatakse kaitseala 
valitsejaga. Kuid looduskaitse ametnikud ei kohtle 
maaomanikke võrdselt, puuduvad ühtsed ja kok-
kulepitud reeglid. Seisukohad ei ole põhjendatud 
ning tuginevad vaid ametnike arvamusele.
   Põhiseaduse §32 kohaselt on igaühe omand 
puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on 
õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja 
käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit 
ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Otepää 
maaomanike suhtes ei ole tagatud põhiseaduses 
sätestatud põhiõigust omandi puutumatusele 
ja ära on võetud omaniku õigus omandit vabalt 
vallata, kasutada ja käsutada.
   14. mail koos olnud maaomanikud on esitanud 
avaliku pöördumise keskkonnaministrile. Avaliku 
pöördumise ärakirjad edastati regionaalministrile, 
Valgamaa Keskkonnateenistusele, Otepää 
vallavolikogule ja vallavalitsusele ning Riikliku 
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga Võru regi-
oonile.

Maaomanikud ootavad vastuseid alljärg-
nevatele küsimustele.

Millistel alustel on kindlaks määratud Otepää 
looduspargi välispiir ja kas kohalikul kogukonnal 
on võimalus kaasa rääkida Otepää looduspargi 
kaitse korraldamisele ning missugutel tingimustel 
on maaomanikul õigus oma kinnistu välja arvata 
Natura 2000 võrgustiku ja Otepää looduspargi 
koosseisust?
   Millistel alustel on kohalikul kogukonnal või-
malus kaasa rääkida looduskaitseliste põhimõtete 
väljatöötamisele Otepää looduspargis ja kes peaks 
välja töötama reeglistiku, mille alusel on võimalik 
taotleda ehitusluba Otepää looduspargis?
   Otepää looduspargi kaitse põhieesmärgiks on 
Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse. 
Kas selline kaitse eesmärk välistab uusehitiste püs-
titamise maastikuliselt sobilikese kohtadesse, kui 
sellega ei kaasne pinnavormide muutmist?
   Millise ajajärgu maastikku Otepää looduspargi 
kaitse eeskirja kohaselt kaitstakse? Kuidas hoitakse 
ära maastiku looduslik muutumine (järvede kinni-
kasvamine, endiste põllumaade võsastumine)?
   Kuidas on tagatud põhiseaduses sätestatud 
omandi puutumatus ja võrdne kaitse Otepää loo-
duspargi territooriumil, kui Otepää looduspargis 
on ehitamine võimalik ainult olemasolevatele ja 
säilinud õuealadele?
   Kuidas on tagatud põhiseaduses sätestatud 
omandi puutumatus ja võrdne kaitse Otepää loo-
duspargi territooriumil, kui kinnistute jagamine 
on keelatud põhjusel, et jagamine takistab maa 
sihtotstarbelist kasutamist?
Millistele uuringutele tuginedes on Otepää loo-
duspark lülitatud Natura 2000 alade võrgustikku 
ja kas nendest uuringutest ja Natura 2000 alaks 
määramisest tuleb teavitada ka maa omanikku?
   Kas kaitseala valitseja on kohustatud arves-
tama Otepää valla üldplaneeringus ja Otepää 
valla arengukavas sätestatud  piirkonna arengu 
eesmärkidega?

Maaomanike koosolekul lepiti kokku järgmise 
kokkusaamine 28. mail, mil omanikega lubas koh-
tuma tulla ka Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-
Valga Võru regiooni direktor Urmas Roht.

Maaomanike koosolekut refereeris
ANTS MANGLUS

Otepää maaomanikud kohtusid Otepää 
looduspargi töötajatega

Erastamisväärtpaberid (EVPd), mille kehtivu-
saeg sel aasta lõplikult ümber saab, on üks 
viimaseid meenutusi üleminekuajast, kui 

asusime taastama katkenud omandiõigusi ning 
seni ühtne ja jaotamatu riigivara leidis endale taas 
konkreetsed eraomanikud. 
   Alates eelmise aasta lõpust EVPsid erastamisel 
kasutada, osta ja müüa enam ei saa. Kui Teil on 
aga jäänud arvele mingi hulk kasutamata EVPsid, 
saate 2. juulini taotleda riigilt nende hüvitamist. 
Riik hüvitab kasutamata jäänud erastamisväärt-
paberid kursiga üks kroon ühe väärtpaberi eest, 
seega saab hüvitise taotleja täpselt nii palju raha, 
kui tal on arvel kasutamata jäänud väärtpabe-
reid. 
   Praeguseks on erastamisväärtpaberite hüvita-
mist taotlenud umbkaudu 13 000 inimest. Kokku 
eraldas valitsus kompensatsioonide maksmiseks 

ainuüksi sel aastal 155 miljonit krooni. Praeguseks 
on taotletud EVPde hüvitamist vaid 67,2 miljoni 
ulatuses. Tegelikult saaks riik tänavu ja mõne 
järgneva aasta jooksul kokku hüvitada 396 mil-
jonit krooni ehk üle kuue korra rohkem!  Peale 
2. juulit 2007 on aga rong läinud ja need, kes 
selleks ajaks hüvitist taotlenud pole, EVPde eest 
enam raha ei saa.

Kuidas hüvitist saab?

Kõigil tuleks igal juhul kontrollida, kas neil on 
jäänud arvele üle 250 krooni väärtuses EVPsid 
– väiksemaid arveid riik ei hüvita. Arved võivad 
olla Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas – teised 
Eesti pangad EVP-dega ei tegele. 
   Paljud arvavad, et kui pank läks pankrotti, 
kadusid ka nende EVP-d – see pole sugugi nii! 
Pankrotistunud pankades asunud EVP-arved 
viidi ka üle SEB Eesti Ühispanka või Hansapanka. 
Erandiks on EVEA pangas olnud EVP-arved, mis 
on säilinud üksnes erastamisväärtpaberite keskre-
gistris. EVEA pangas EVPsid hoidnud inimesed 
peavad kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite 
eest hüvitise saamiseks kõigepealt avama EVP-
arve omal valikul kas SEB Eesti Ühispangas või 
Hansapangas. 

   Hüvitise taotlemiseks tulebki esitada avaldus 
selle panga kontoris, kes Teie EVP-arvega tegeleb. 
Pangatellerid annavad avalduse blanketi ja juhen-
davad selle täitmisel. Avalduse esitamise eest tuleb 
pangale maksta 50 krooni teenustasu. Hüvitise 
kandmine mistahes Eestis tegutseva panga kontole 
on tasuta, ülekanne välismaa pankadesse maksab 
olenevalt pangast 300-500 krooni.

Millal raha arvele laekub?

Kõik, kes taotlevad õigeaegselt hüvitamist ja 
kelle arvel on kuni 3000 krooni väärtuses EVP-
sid, saavad kogu hüvitise kätte 2007. aasta lõpus. 
Suuremad summad hüvitatakse võrdsetes osades 
kuni viie aasta jooksul – kuni 5000kroonised 
arved kahe aasta jooksul, 5001-9000-kroonised 
kolme aasta jooksul, 9001-25 000kroonised nelja 
aasta jooksul ja sellest suuremad arved viie aasta 
jooksul. Igal aastal teeb riik aasta viimases kvartalis 
hüvitise saajale ühe ülekande.

Kes hiljaks jääb, see ilma jääb?

Pärast 2. juulit 2007 pangad enam avaldusi vastu 
ei võta. Siiski – kui taotlus on väga erilisel põhjusel 
jäänud õigel ajal esitamata, saab veel pöörduda 
rahandusministri poole, kes võib mõjuva põhjuse 
korral ka hilinenud avaldusi vastu võtta . 
   Nüüd polegi muud, kui pass kätte ja kiirelt 
panka järele kontrollima, kas ja kui palju võiks 
veel EVP-sid alles olla!

Ära jäta raha riigile!

Uku Hänni, rahandusmi-
nisteeriumi halduspoliitika 
nõunik

Viies 
Otepää orienteerumis-
kolmapäevak toimub 

30. mail Lutsu talus

Start avatakse 16.00 ja 
finiš suletakse 19.30

Viit Arula-Sihva teelt

Valgamaa rahvatantsu-
pidu “Päikeseratas”

Laupäeval, 26. mail 
algusega kell 18.00 

Valga Keskstaadionil

Sissepääs tasuta.
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Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,  hind  360 kr/m3 

Lepp, 50 cm, kuiv,    hind  460 kr/m3

Lepp, 30 cm, poolkuiv,   hind  480 kr/m3 

TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Ostan maad looduslikult kaunis 
kohas. 5660 3678 Koit

Ostan tootmiseks sobiva pinna. 
5660 3678 Koit

Müüa küttepuid. Tel. 5666 6900

Noor perekond ostab korteri 
või osa majast Otepääl või lähi-
ümbruses. KIIRE!
Evi, tel 5177 208

Ostame käsikivi. Võib vajada 
kohendamist. Tel. 7669 333 või 
5649 7837.

Ostan või üürin korteri Otepääl. 
5819 2760

R Kiosk Otepääl võtab tööle 
asendusmüüja puhkuste pe-
rioodiks. Telef. 5216 878

Töö niitjale (trimmer, niiduk). 
Sobib ka õpilasele. 5117 134

Müüa Otepääl ühetoaline ahju-
küttega korter, 35 m². Otse 
omanikult. Tel 5393 0347.

Müüa lőhutud maakivi ca 2 m³ 
(800 kr). Tel. 7655 796

K U U L U T U S E D

Elu andis kord muret vaeva,
elu andis õnne ka.

Südamlik kaastunne abikaasale 
lastega 

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

UPM Kymmene Otepää AS 
hooldemeeskond

ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ  teostab
Tehase 2, Otepää

 autode tehnilist ülevaatust.
Avatud   E-R 9.00-19.00

 L 9.00-15.00

Teid teenindavad E. Lopman, A. Vasemägi.

Tel. 7663 751

Avaldame kaastunnet Priidule 
kalli isa 

JAAN KOTKAMÄE 
kaotuse puhul.

VII B klass ja klassijuhataja.

Kuis nutab Su kodu
Su puudumist leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Südamlik kaastunne Ingale 
lastega kalli abikaasa ja isa 
JAAN KOTKAMÄE 

kaotuse puhul.
Kaja, Kaima, Mare Mitt, Mare 

Kütt, Ruth, Maire.

Südamlik kaastunne Edgarile 

VENNA
kaotuse puhul.

Pühajärve jahiselts

OLEV POSSUL
03.09.1931 - 21.04.2007

kasvavat metsa ja maad, 
lehtpuu- ning okaspuupalke.
 

Tel 5056 829, e-post olev@okoteh.ee

Ökoteh OÜ

OSTAB:

Mälestame head tantsijat

JAAN KOTKAMÄED
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Segarühm Nuustaku

Avaldame sügavat kaastunnet 
Inga Kotkamäele kalli abikaasa 

ja isa

JAAN KOTKAMÄE
surma puhul.

Garaazhiühistu Pedaal juhatus 
ja liikmed

Südamlik kaastunne Ingale 
lastega 

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

Alo perega

Südamlik kaastunne INGALE
 armsa abikaasa ja isa

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

Klassiõed ja klassijuhataja 
Otepää Keskkooli päevilt.

ALEKSANDER KARAŠK
24.10.1932 - 13.05.2007

ADOLF LAURI
07.08.1941 - 16.05.2007

Müüa maja Otepääl Kalda tn., kogu-
pind 205 m², krunt 1212 m², ehitatud 
1975, 4 tuba, 2 korrust, puitmaja, va-
jab kerget san. remonti. 
Hind 3 700 000.
Info: Mari Lume, 5147 071, 
mari@domuskinnisvara.ee

Südamlik kaastunne Richard 
Unti perele

VÄIMEHE
kaotuse puhul.

Pühajärve jahiselts

Tunneme südamest kaasa 
Ingale lastega kalli 

abikaasa ja isa 

JAAN KOTKAMÄE 
kaotuse puhul. 

Aire ja Kertu peredega

MIHKEL SARV
30.01.1930 - 12.05.2007

       JAAN KOTKAMÄED ...

Meie seast on lahkunud Jaan 
Kotkamäe, kellest jäi maha tema 
pere – abikaasa ja kaks last ning 
keda jäid mälestama töökaaslased 
Otepää vineeritehasest.
   Jaan oli üks särasilmne ja 
elurõõmus kolleeg. Otepää 
Vineeritehasesse tuli Jaan tööle 

juba ettevõtte loomise alguses ning „vana tegijana“ oli ta 
teada ja tuntud kõigile. Jaani sädet jagus tehases kõikjale 
ning ta jääb meile meelde ka aktiivse ideede genereeri-
jana ja hea suhtlejana. 
   Ta võttis osa innovatsioonikonkurssidest ning tundis 
huvi võimaluste kohta, kuidas töötingimusi paremaks 
luua. Küllap sellega teenis ta kolleegide usalduse ning 
Jaan valiti töökeskkonnavolinikuks.
   Meie ühistel üritustel, suvepäevadel ja jõulupidudel 
oli ta alati aktiivne kaasalööja ning esimene mees, kes 
tantsupõrandale astus. Eks siin mängis olulist osa ka tema 
rahvatantsukirg ja oskused, mis pikast tantsuharjutami-
sest saadud. Mehed ju tavaliselt tantsima ei kipu.
   Jaan oli meil nii otseselt kui ka kaudselt „süüdi“ selles, 
et tehas käib justkui õlitatult. Juba täna tunneme puudust 
neist kogemustest, mille ta endaga kaasa viis. See, kes 
tema töö üle võtab, tahaks kindlasti Jaanilt küsida, kuidas 
ühte või teist asja tehakse. Kui Jaan elaks, siis ta kindlasti 
ka aitaks... Aga see kõik on vaid töö. 

Tunneme südamest kaasa abikaasa Ingale ja poegadele 
Priidule ning Martinile, kes peavad nüüd ilma temata 
hakkama saama.
   Jaani aeg lahkuda tuli rutem kui keegi oskas oodata. 
Tunneme Sinust puudust...

Kaastöötajate nimel
ANDO JUKK, UPM Otepää Vineeritehase juhataja

19.11.1961 - 14.05.2007

MÄLESTADES

Südamlik kaastunne Ingale kalli 
abikaasa ja isa

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

Merle, Marju ja Helgi peredega.

Vaikus ja rahu on sinuga

JAAN.
Sügav kaastunne omastele.

Kunagised töökaaslased I silm-
koest.

Otepää linnas 
haljasaladega tegelev 
firma vőtab tööle

 haljastustöölisi ja 

koolipoisse suve-

perioodiks. 

Info tel. 5342 4856.

Maga vaikselt, puhka rahus,
me südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas 
jääd Sa ikka meiega.

  ENN OTT
Surma-aastapäeval mälestavad lesk ja tütar perega.

Südamlik kaastunne Hiljale pere-
konnaga kalli venna

JAAN VARESE
kaotuse puhul.

Mälestavad perekonnad Kalev ja 
Vaks ning Tiiu, Heljo, Teele.

Aeg on alati lühem kui inimene…
Aitäh, et pühendasid osa ajast meile!

Mälestame alati rõõmsameelset 
tantsukaaslast

JAAN KOTKAMÄED.

Naisrühm Nuustaku

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

Südamlik kaastunne ristiema Hel-
dela-Salme Pihli perele abikaasa, 

isa, äia, vanaisa ja kasuisa

FERDINAND PIHLI
surma puhul.

Ristitütar Tiiu perega

Mälestus viib meid kallile kalmule
kus mulla põues puhkab emake
seal vaikselt vilgub küünla leek

ja unelaulu laulab mahe tuul.

Sa oled igavesti meiega

EMILIE PUUL
Surma-aastapäeval mälestavad 

tütar ja tütretütar perega.

Olid alati see, keda me 
ootasime,

kelle juures oli nii soe,
kellele miski polnud liig raske,

kelle käsi oli alati toeks.

JAAN KOTKAMÄE
19.11.1961 - 14.05.2007

Jääd mälestustes alati meiega
Inga, Priit, Martin

Täname südamest kõiki, kes 
olid meile toeks, 

et igavesele puhkepaigale 
saata meie 

kallis abikaasa ja isa.

Kellele lüüakse hingekella 
seda lüüakse sulle, hea inimene.

Meie keskelt on lahkunud 

JAAN KOTKAMÄE.
Mälestab Inna Velt

Kääriku Puhke- 
ja Spordikeskus 
otsib oma meeskonda 

nõudepesijaid ning 

toitlustuse- ja konverentsihoone 

koristajat. 

Sooviavaldus saata hiljemalt 4. 
juuniks kas e-posti aadressile 
kaariku@ut.ee või Kääriku Puhke- ja 
Spordikeskus, Kääriku 67301, Otepää 
vald, või võtta ühendust telefonil 766 
5660, toitlustusjuht Leana Raev.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ingale lastega kalli abikaasa ja isa 

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

Renate, Maimu, Marianne ja 
Kersti peredega

Südamlik kaastunne Ingale laste-
ga abikaasa ja isa

JAAN KOTKAMÄE
kaotuse puhul.

Relika ja Imre

Südamlik kaastunne Martinile 
ema ja vennaga kalli

ISA
kaotuse puhul.

Sajajalgse rühm kasvatajate ja 
lapsevanematega.

Otepää AMSi liikmed

EKSKURSIOON 
Siimusti keraamika-

muuseumi, Palamuse muu-
seumi, Luua puukooli ja 

Elistvere loomaparki 

toimub 21. juulil.

Osalemissoovist anna 
teada 1. juuliks. Aili Konts 
7655 537 vői 5650 9770.

mailto:olev@okoteh.ee
mailto:mari@domuskinnisvara.ee
mailto:kaariku@ut.ee
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Suvi on aeg, mil mitmed noored, kes pole 
hõivatud tegemistega kodustes majapida-
mistes, otsivad endale töökoha. Seejuures 

tuleb aga pöörata tähelepanu mitmetele asjaolu-
dele, mis on kirja pandud Eesti Vabariigi Tööle-
pingu seaduses ning Töö- ja puhkeaja seaduses. 
Mõlemad seadused on igaühele kättesaadavad 
internetis aadressil www.riigiteataja.ee. 

Millal võib tööle minna ?
Palgalisel tööl võivad käia lapsed alates 13-
ndast eluaastast, nooremad võivad teha 
palgatööd vaid töö- ja puhkelaagrites. Töö- ja 
puhkeaja seaduse § 5 kohaselt võib 13-14aastast 
või koolikohustuslikku (põhikooli lõpetamiseni 
või 17aastaseks saamiseni) töötajat tööle raken-
dada ainult koolivaheajal või loomingulise töö-
tajana kultuuri-, spordi- ja reklaamitegevuse 
alal. Alaealiseks ehk lapseks loetakse kõik alla 
18aastased noored (ka need, kellel nt. ameti-
koolid lõpetatud) ning nende tööle on seatud 
mitmed kitsendused. 

Millised on piirangud noorte tööle?
Olulisim neist on nõue, mille kohaselt „alaea-
lisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav 
alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõuso-
lek” (Töölepingu seadus § 2`1 lg 4). Allkirja 
töölepingule peab andma alaealine ise. Nõue 
kehtib olenemata sellest, kas põhikool, güm-
naasium või kutsekool on lõpetatud või mitte. 
Kui ema, isa, võõrasvanema või eestkostja 
kirjalikku nõusolekut ei ole, loetakse tööleping 
tühiseks. Alaealisel on sellisel juhul küll kõik 
seadusest tulenevad õigused (ka teenitud pal-
gale), kuid pole kohustusi tööandja ees. NB! 
13-15aastase lapse palkamise korral on vajalik 
ka tööinspektori kirjalik nõusolek! Valgamaa 
tööinspektsioon asub Valga linnas aadressil Lai 
tn 19; telefon 7640 962 või 5046 934. 
   Teiseks on alaealisel töö- ja puhkeaja seaduse 
§ 5 alusel lühendatud tööaeg: 
1) 13-14aastasel või koolikohustuslikul töötajal 
4 tundi päevas ehk 20 tundi nädalas;
2) 15aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustus-
lik 6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas;
3) 16-17aastasel töötajal, kes ei ole koolikohus-
tuslik 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas. 
   Ühelegi alaealisele, sõltumata vanusest, ei 
või rakendada katseaega (töölepingu seadus § 
33 lg 5); teda ei või rakendada ületunnitööle, 
tööle puhkepäeval või vahemikus kella 22.00-

6.00ni (töö- ja puhkeaja seadus § 8, 22 ja 11). 
13-14aastaseid lapsi ei või rakendada tööle ka 
õhtusel ajal ehk kella 18.00-22.00ni. 
   Erandina on lõikes 6 ja 7 sätestatud, et 
„13-14aastast või koolikohustuslikku töötajat 
võib tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori 
loal loomingulise töötajana kultuuri-, spordi- 
või reklaamitegevuse alal tööle rakendada 
õhtusel ajal kuni kella 20.00ni tingimusel, 
et nimetatud töö ei kahjusta töötaja tervist, 
ohutust, arengut, kõlblust ega takista osalemist 
õppetöös” ning „15-17aastast töötajat, kes ei 
ole koolikohustuslik, võib tööandja asukoha 
(elukoha) tööinspektori loal loomingulise töö-
tajana kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse 
alal tööle rakendada ööajal kuni kella 23.00ni 
või osalemisel etendusasutuste loomingulises 
tegevuses ööajal kuni kella 24.00ni tingimusel, 
et nimetatud töö ei kahjusta töötaja tervist, 
ohutust, arengut, kõlblust ega takista osalemist 
õppetöös”. 
   Vabariigi Valitsus on kehtestanud kaks 
loetelu: 
1) kergete tööde loetelu, mida alaealisel on 
lubatud teha (VVm nr. 172, 30.04.2004); 
2) töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille 
puhul alaealise töötamine on keelatud (VVm 
nr 171, 30.04.2004). 
   Koolikohustuslikel lastel on lubatud 
teha: 
1) põllumajandustööd, näiteks aia- või põl-
lukultuuride istutamine, rohimine, kastmine 
või muldamine (välja arvatud pestitsiididega 
töödeldud põldudel), saagi koristamine, 
marjade või puuviljade korjamine, köögivilja 
puhastamine või müügiks ettevalmistamine, 
ravimtaimede kogumine, kuivatamine või 
pakkimine;
2) tööstusettevõttes tehtavad lihtsamad abi-
tööd;
3) kaubandus- või teenindusettevõttes tehta-
vad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine, 
asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide 
kleepimine, pakkematerjalide või pakendite 
ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete 
pakkimine, samuti müügitöö;
4) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad 
abitööd, näiteks laudade katmine, nõude 
koristamine või pesemine, majutusruumide 
koristamine;
5) käsitöö, näiteks suveniiride või muu sarnase 
valmistamine või müük;

(eelkõige põhikooli lõpetanutele) 

1) Valgamaa Kutseõppekeskus võtab dokumente 
vastu 18. juunist 21. augustini kell 9-15. Sisseas-
tumisel arvutatakse põhiainete keskmine hinne, 
vajadusel tuleb sooritada täiendav test, mille lä-
binud seatakse omaette pingeritta. Kõigi soovijate-
ga toimub vestlus 22.08.2006 algusega kell 10.00. 
Kui pärast seda jääb mõnele erialale vabu kohti, 
toimub järelvastuvõtt. Telefon 7668 575 (Valgas 
Lembitu 2) või 7666 081 (Helmes Kooli 1).

2) Võrumaal võtab põhikooli lõpetanud noori vastu 
Vana-Antsla Kutsekeskkool, dokumente võetakse 
vastu 1. juulist 15. augustini. Sisseastumisel ar-
vestatakse lõputunnistuse hindeid ja toimub vest-
lus. Telefon 7853 388. Talumajanduse ja põlluma-
janduse erialal õppijatele makstakse stipendiumi 
300-1000 krooni kuus, stipendiumi suurus sõltub 
õppeedukusest. Uue erialana õpetatakse peale 
põhikooli mööbli restaureerimist (sadulsepp) ja 
peale keskkooli saab õppida lapsehoidjaks. Ehitust 
ja mööbli restaureerimist õpetatakse ka neile, kel 
põhikool pooleli jäänud. 
   Endiste Väimela ja Võru kutsekoolide liitmisel 
tekkinud Võrumaa Kutsehariduskeskus võtab vastu 
ainult neid noori, kes on lõpetanud keskkooli või 
gümnaasiumi, dokumente saab esitada 2. juulist 
14. augustini kell 9-15 üldosakonnas. Pingerea 

koostamisel arvestatakse keskharidust tõendava 
dokumendi kuue põhiaine (emakeel, matemaatika, 
võõrkeel, füüsika, keemia, ajalugu) hindeid, testi 
ja vestluse tulemusi. Vastuvõtutest ning vestlus 
sisseastujatele toimub 15. augustil algusega kell 
11.00 peahoones. Telefon 7850 800. 

3) Tartu Kutsehariduskeskus (ühendab kõiki endisi 
Tartu kutsekoole, va. meditsiinikool ja kunstikool) 
võtab dokumente vastu 25. juunist 3. augustini töö-
päeviti kell 9-15 aadressil Kopli 1 (linnaliinibuss nr. 
4, Alasi peatus, üle Võru tänava ja otse edasi). Väga 
laiale erialade valikule võetakse vastu nii põhikooli 
kui gümnaasiumi lõpetajaid, võimalik on ka kaugõ-
pe keskkooli lõpetanutele. Katsed ja vestlused toi-
muvad alates 6. augustist ajal, mis saadakse teada 
dokumentide esitamisel; kaugõppesse soovijatele 
25. juuniat 24. augustini. Õppima asumist peab 
kinnitama kirjaliku avaldusega. Augusti lõpus võib 
toimuda järelkonkurss vabadele kohtadele. Telefon 
7361 863 (suvel) ja 7361 866. Õpilaskodud asuvad 
aadressil Põllu 11 (koht 600 krooni kuus) ja Kopli 
1 (koht 650 kroni kuus). Avaldusi õpilaskodusse 
võetakse vastu alates 06.08.07 aadressil Kopli 1. 
Info ühiselamutest telefonil 7461 002. 

4) Räpina Aianduskool Põlvamaal võtab dokumen-
te vastu 25. juunist 17. augustini E-N 8:30-16:30 ja 
R 8:30-15:00. Vestlus toimub 21. augustil algusega 

kell 12.00. Vastuvõtt toimub lõputunnistuse alusel, 
konkursi korral testi ja vestluse alusel. Keskkooli 
lõpetanud saavad õppida ka kaugõppes. Telefon 
7961 397. 

5) Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis (Vana-Või-
dus) võetakse dokumente vastu 18. juunist 17. au-
gustini. Mõnede erialade lõpetajad saavad kaasa 
ka autojuhiload. Telefon 4351 020.

6) Luua Metsanduskool Jõgevamaal võtab vastu 
dokumente 18.06 24.08.2007 esmaspäevast reedeni 
kell 8-17; lõuna 12-13. Vastuvõtueksam 27.08.2007 
kell 10.00. Telefon 7762 111. Peale põhikooli saab 
õppida metsandusettevõtjaks või haljastajaks. Sis-
sesaamise aluseks on keskmine hinne ning test, 
vestlus või essee. 

Igal aastal lisandub kutsekoolide erialade loete-
ludesse erinevaid ameteid (näiteks ühe projekti 
raames saab Valgas õppida arvutitehnikuks), see-
ga tasuks huvilistel kindlasti tutvuda kooli kodu-
leheküljega. 
   Dokumentidest soovivad koolid reeglina sisseas-
tujalt kohapeal täidetud avaldust vastaval blanketil 
(mõnikord on võimalik avalduse blanketti ka kooli 
kodulehelt välja printida), lõputunnistust, passi/sün-
nitunnistust, arstitõendit (selle kohta, et tervis pole 
valitud erialal õppimisel ja töötamisel takistuseks) 

Mõnede lähimate kutsekoolide vastuvõtt 2007. aastal 

6) kontoritööd, näiteks töötamine asjaajajana, 
käskjalana;
7) puhastus- või koristustööd, näiteks tootmi-
sega mitteseotud ruumide või territooriumide 
koristamine või puhastamine, väikesemõõdu-
liste esemete pesemine;
8) kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega 
seotud tööd, näiteks osalemine etendusasutuse 
töös loomingulise töötajana, töö modelliagen-
tuuris, töö siseturismiga seotud üritustel, väi-
kesemõõduliste ja odavate kaupade müümine, 
reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine, 
müümine või kuulutustulpadele või -tahvlitele 
kleepimine.

Tööandjal on keelatud palgata alaealist 
(st. ka põhikooli lõpetanud alla 18aastast 
noort) tööle, mis: 
1) ületab alaealise kehalisi või vaimseid või-
meid;
2) ohustab alaealise kõlblust (nt. elusloomade 
tapmine; alkoholiga kokkupuutumine);
3) sisaldab õnnetusohte, mille puhul võib 
eeldada, et alaealine ei suuda neid õigel ajal 
märgata ega vältida kogemuse või väljaõppe 
puudumise tõttu;
4) takistab alaealise sotsiaalset arengut või 
hariduse omandamist;
5) ohustab alaealise tervist töö laadi või töö-
keskkonnas toimivate ohutegurite tõttu.
   Ohutegurid võivad olla füüsikalised (nt. 
pidev liiga madal või liiga kõrge temperatuur); 
keemilised (nt. töö asbesti, plii vm ohtlike aine-
tega); bioloogilised vms. Keelatud tööde hulka 
kuuluvad näiteks tualettruumide koristamine; 
lammutustöö; töö, kus puututakse kokku leht-
puutolmuga; töö metsamasinatel; töötamine 
katlakütjana; töö traktoril, mis on varustatud 
vintsi vm. tõsteseadmega jne. 

Mida peaks teadma tööle vormistamisel?
Alati tuleb tööandjaga sõlmida kirjalik tööle-
ping, suulise töölepingu võib sõlmida ainult 
tööks, mille kestus ei ületa kahte nädalat. Kui 
noor on tegelikult tööle lubatud, on see võrdne 
töölepingu sõlmimisega ka siis, kui paberid 
vormistatakse hiljem, sellisel juhul on lepingu 
alguseks tegelik töö algus ning selle aja eest 
on õigus tasule võrdselt vormistamisjärgse 
tööajaga. 
   Töölepingu lugemisel vaata, et seal on kir-
jas: 

Teadmiseks suvist tööd otsivatele noortele
1) poolte andmed (nimi, isikukood või 
registreerimisnumber, elu- või asukoht);
2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise 
aeg;
3) tähtajalise töölepingu korral töölepingu 
kestus ja alus;
4) ameti- või kutsenimetus või kvalifikatsi-
ooninõuded ja tööülesannete kirjeldus;
5) töö tegemise koht või piirkond;
6) palgatingimused;
7) tööajanorm;
8) töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti 
alused lisapuhkuse andmiseks;
9) töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad 
või nende tähtaegade määramise alused;
10) viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta 
töölepingule.
   Töölepingu sõlmimisel tuleb tööandjale 
esitada isikut tõendav dokument ehk pass, 
ID-kaart või sünnitunnistus; vanema kirjalik 
nõusolek jm. dokumendid ning anda lepingule 
allkiri. Täpsem loetelu dokumentidest on kirjas 
töölepingu seaduses § 30. Tööraamat vormista-
takse lisaks töölepingule ning sinna märgitakse 
töötamise alguse- ja lõpuaeg. 
   Kui oled ametlikult tööle vormistatud, siis 
tasub tööandja Sinu eest sotsiaalmaksu (33% 
palgast lisaks töötasule) ehk Sul on pensio-
nikindlustus ja tervisekindlustus (nn. kehtiv 
haigekassa kaart) ning tööandja tasub töötus-
kindlustuse (0,3% lisaks töötasule). 
   Enne palga kättesaamist võtab asutuse raa-
matupidaja Sinuga kokkulepitud palgast maha 
tulumaksu ning kannab selle ise üle riigile ehk 
Maksu- ja Tolliameti arvele. Kui Sinu töötasu ja 
muud tulud aastas on alla 24 000 krooni, siis on 
Sul järgmisel aastal õigus esitada 1. jaanuarist 
kuni 31. märtsini Maksu- ja Tolliametile tulu-
deklaratsioon ning saada tulumaksuks kulunud 
raha tagasi. 
   Palgast arvestatakse maha ka Sinupoolne töö-
tuskindlustuse makse 0,6% kuid alla 18-aastane 
isik ei pea tasuma kohustuslikke pensionikind-
lustusmakseid (2%). Töötuks jäämise korral 
on noorel õigus töötuskindlustushüvitusele ja 
töötu abirahale ka siis, kui ta on alaealine, kuid 
muud tingimused on täidetud. 
Tulumaks 2007. aastal on 22% tulumaksuga 
maksustatavast sissetulekust. Miinimumpalk 
on tänavu täistööaja korral 3 600 krooni või 
21,50 krooni tunnis.
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ja kuni 4 dokumendifotot.    
   Osa koolidest soovivad ka alla 18aastastelt noor-
telt lapsevanema kirjalikku nõusolekut. Millised on 
konkreetse kooli nõudmised dokumentide osas, 
tuleks kindlasti enne kohalesõitmist üle küsida, sest 
reeglina dokumente tagantjärele saata ei saa. Koo-
list väljajääjate dokumendid tagastatakse enamasti 
augusti lõpuks. 
   Kuna enamik koole soovib saada originaaldoku-
mente (kui sobib koopia, siis tehakse see reeglina 
kohapeal), oleks tõenäoliselt kasulik, kui laseksite 
tunnistustest teha vähemalt ühe kinnitatud koopia, 
mis on originaaliga võrdne. Osa põhikoole/gümnaa-
siume kinnitab koopiaid ise, kuid seda saab teha ka 
vallavalitsuses vallasekretäri juures. Näiteks San-
gaste vallamajas kinnitatud koopia hind on kokku 
11 krooni lehekülje eest. 
   Oma edasiõppimisvõimaluste suurendamiseks 
soovitan esitada dokumendid kas mitmele erialale 
ühes koolis või ühele erialale, erinevates koolides. 
Seejuures soovitan kõigil esitada dokumendid kooli 
võimalikult varakult ehk vastuvõtu alguses, sest 
mõnedes koolides toimib põhimõte “kes ees, see 
sees”. Kui augusti lõpus või septembri alguses sel-
gub, et soovitud kooli või erialale ei pääsenud, ei 
tasu veel käega lüüa! Paljud kutsekoolid kuulutavad 
mõnedele erialadele järelkonkursse. 
Jõudu ja vastupidavust kõigile lõpetajatele! 
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