
Pühajärve rannas lehvib 
kaheksandat suve sinilipp 
Maailma keskkonnakaitse 
päeval, 5. juunil heisati 
Pühajärve rannas taas sini-
lipp. Nii veel 2628 rannas 
ja 629 jahisadamas 31 riigis 
üle maailma. 

Asutatud
1932

Reede,  8 .  juun i  2007     Nr  9  (233)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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vald

PUKA 
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Laulupeoliste rongkäik algab kell 19 Kul-
tuuri- ja Huvialakeskuse juurest ja suundub 
linnaparki. Peol osalevad maakonna 
mudilas-, poiste-, laste- ja segakoorid, täis-
kasvanute segakoorid, Valga linna tantsu-
kollektiivide sega- ja lasterühmad, Piirilinna 
Bigbänd, Pühajärve Puhkpilliorkester ning 
külaliskoor ja rahvatantsurühm Valkast.  
   Õhtul on rahvapidu koos ansambliga 
„Mees”. Peo lőpetab ilutulestik. Üritus on 
kőigile tasuta.

Sel aastal täitus 150. aastat koolihariduse 
and-misest Sihval. Ajaloohõnguline oli ka 
läinud nädalavahetusel peetud Pühajärve 
põhikooli kokkutulek, kus valitses soe ja 
südamlik õhkkond ning tavapäratu loomin-
gulisus.
   Alustuseks tõid eri põlvkondade vilistlased 
lavale Pühajärve kooli, Otepää valla ning  
rahvusvärvides lipu. Helistati Lutsu Kevade 
aegadest tuntud koolikella. Ürituse kandev 
roll oli Pühajärve põhikooli vanemate klasside 
õpilastel, kes viisid piduliku aktuse läbi impro-
viseeritud ajalootunnina. 
   Enesekindla veenvusega vedas direktori 
rasket koormat nooblis ülikoolis 7. klassi 
noormees Karl August Raave. Meenutati 
koolitunde sajand tagasi ja tõsteti esile kooli 
ajalooliselt tähtsaid daatumeid. 
   Noor direktor andis sõna kooli arengus täht-
sat rolli etendanud inimestele. Pool sajandit 
tagasi Pühajärvel kooli juhtinud Manivalde 
Kutsar tõdes, et tänane Sihva kool on edukas. 
Suurima erinevuse nimetas seda, et kaugetel 
aegadel tuldi kooli hobustega, nüüd on sõi-
duvahendiks auto. Kui kunagisele direktorile 
ulatati mälestuseks kunstnik Agu Kivi Otepää 
sümboleid kujutav graafiline kunstitöö,
poetas elatanud mees pisara. 
   Enne praegust koolijuhti Pühajärve kooli 
juhtinud professor Ene-Mall Vernik-Tuubel 
rõhutas väikese kooli tähtsust. „Soovin 
kõigile lihtsat ilu. Euroopalikku eputust ja 
ameerikalikku sära tuleb rohkem kui tahame, 
aga kodune lihtsus on see, mis meid edasi 
kannab,“ rõhutas ta. 
   Tänane direktriss Miia Pallase (pildil) väl-
jendas uhkust kooli saavutuste üle. Ta tõstis 
esile kooli omanäolisust ja erisuguste tradit-
sioonide rikkust. Pallase meenutas lõpuklassi-

de murekivide Pühajärve uputamise traditsi-
ooni ja viimase kümnendi tava, mille kohaselt 
lahkuv lend jätab seinale seinamaalingud. 
   Rõhutas ka seda, et koolil on oma laul, 
logo, lipp, oma kujundatud õpilaspäevik. „Nii 
palju, kui on võimalik viime lapsi mujale, et 
näidata maailma meresid ja mägesid,“ pidas 
ta oluliseks silmaringi laiendamist. 
   Vallavanem Aivar Pärli rõhutas, et koolis 
on hea aura. Tervitamas oli ka maavalitsuse 
kooliinspektor Aime Olvet, Otepää gümnaa-
siumi koolijuht ja Raudna põhikooli direktor 
sõpruskoolist Viljandimaalt.

EGON VALDARU

Otepää kirikumõisas tähistati Eesti lipu 123. sünnipäeva 
4. juunil peeti Otepää kirikumõisas 
meie rahvuslipu sünnipäeva. 123 
aastat tagasi pühitseti sinimustvalge 
sealsamas Eesti Üliõpilaste Seltsi 
lipuna. 
   Lisaks Eesti sinimustvalgele heis-
kasid Eesti Üliõpilaste Seltsi vor-
mirüüs noored Otepää ja Euroopa 
Liidu lipud. Lipuvalves seisid noo-
red skaudid. 
   Isamaalised lood kõlasid Otepää 
puhkpilliorkestri ja kohalviibijate 
esituses. Teiste hulgas toodi kuul-
dele Eesti Lipu laul.

Olgu maailm täis kuradeid, 
meie lippu nad ei võida

Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanov 
muretses selle üle, et lippe on linnas 
vähe lehvimas. Valga maavalitsuse 
arengu-ja planeeringuosakonna 
juhataja Kalev Härk väljendas oma 
sõnavõtus rõõmu, et täna võime 
uhkusega oma lippu kõrgel hoida. 

Temagi tundis 
muret, et sini-
mustvalge lehvib 
liiga harva, aval-
das samas lootust, 
et olukord tulevi-
kus paraneb. 
   Val lavanem 
Aivar Pärli mee-
nutas lipu aja-
l u g u :  „ L i p u 
p ü h i t s e m i n e 
ja õnnistamine 
toimus 4. juu-
nil 1884. aastal 
vaenulike pilkude eest varjamiseks 
Otepääl. Vormiliselt oli tegemist 
üliõpilaste seltsi liikmete küllasõi-
duga oma vilistlasele Burchard 
Sperrlingkile, kes oli tollal Otepää 
koguduse õpetaja. Tartust sõi-
tis välja 6 vilistlast ja 16 üliõpilast. 
Otepääl lisandus ka Valga kogu-
duse õpetaja Rudolf Kallas. 3. juu-
nil, kui Otepää kirikutorn paistma 

Täna on Valgas 
maakonna laulupidu

ARVO SAAL

Eestis leidis Sinilipu rahvusvahelise 
komisjoni tunnustuse tänavu vaid 
Pühajärve rand ning Lohusalu, 
Kuressaare ja Roomassaare jahisa-
dam. 
   Esimene sinilipp Eesti supel-
rannas heisati Otepääl Pühajärvel 
2000. aasta suvel. Nimetatud ajast  
on see lipp lehvinud siin igal suvel. 
Teistes Eesti supelrandades on sini-
lippu heisatud viis korda Pärnus ja 
Võsul ning üks kord Stroomi ran-
nas. 
   Vahetevahel on ka Pühajärvel 
tulnud lipp ajutiselt langetada. 
Näiteks (kuri)kuulsate rannapi-
dude ajal ning eelmisel suvel, kui 
pargis ja rannahoones käis ehitus-
tegevus.
   Sinilipp on Rahvusvahelise 
Keskkonnakoolituse Fondi poolt 
koordineeritav rahvusvaheliselt 
tuntud ökomärgis, mis näitab, et 
supelrand või väikesadam on kesk-
konnasõbralikult majandatud ning 
ümbrus on puhas ja turvaline.  
   Supelranna puhtust, turvalisust 
ja keskkonnateadlikkust märkiva 
sinise lipu saamiseks tuleb randa-
del täita mitukümmend kohus-
tuslikku ja soovituslikku nõuet. 

Seega on sinilipp suur tunnustus 
nii Pühajärve rannale kui ka kogu 
Otepää piirkonnale.
   Sinilipurannas on otepäälased val-
mis vastu võtma külalisi nii lähedalt 
kui ka kaugelt. Lipu heiskamisele 
oli seekord kutsutud ka Otepääd 
ümbritsevate naabervaldade esin-
dused. Kõik neist küll kahjuks ko-
hale ei jõudnud. 
   Suplemiseks ja rannamõnude 
nautimiseks leidub naabritelgi ilu-
said järvi, aga Pühajärv on piir-
konna ja kogu Eesti au ning uhkus. 
Seepärast tõi Sangaste rahvas kaasa 
külalised Ukrainastki.
   Teisipäeva õhtupoolikul kõrve-
tas Pühajärve ääres päike, tahvlile 
rannahoone seinal oli õhutempera-
tuuriks kirjutatud koguni 30 (var-
jus siiski üle 25 kraadi ei tõusnud). 
Järvelt puhus kerge tuuleke, rannas 
mängis Pühajärve puhkpilliorkes-
ter ja kohal oli ehk sadakond huvi-
list-suvitajatki. 
   Piduliku sündmuse avasõnad 
ütles Otepää vallavanem Aivar 
Pärli, kes meenutas sinilipu ajalugu 
ja soovis kõigile mõnusat, päikselist 
ning turvalist suve. Otepää vallavo-
likogu esimees Aivar Nigol meenu-
tas, et Pühajärv on Otepää ja kogu 
Lõuna-Eesti pärl.
   Ka Palupera vallavanem Terje 
Korss ning Valgjärve vallavanem 
Kaido Kõiv kiitsid Pühajärve randa 
ja tervitasid otepäälasi alanud suve-
hooaja puhul. 
   Sangaste mehed, vallavanem 
Kaido Tamberg ja volikogu asee-
simees Rando Undrus aga palusid 
oma valla rahvale luba Pühajärvel 

supelda. Vastutasuks pakkusid nad 
vihmavett, mida Sangastes pidi jät-
kuma.
   Seejärel andis Sinilipu koor-
dinaator Eestis Juhan Anupõld 
Otepää vallavanemale tunnistuse 
kirjasõnaga, et Pühajärve supelran-
nale on omistatud rahvusvaheline 
Sinilipp.
   Ja oligi aeg ihaldatud lipp masti 
tõmmata. Juhan Anupőllu ja val-
dade juhtide ühisel jõul sinine lipp 
kerkiski (pildil). Sellega sai ranna-

hooaeg avatud ja kätte jõudis aeg 
naabervaldade sõbralikeks sportlik-
meelelahutuslikeks võistlusteks. 
   Pealtvaatajad said nautida rah-
vastepallimängu, petangikuuliga 
täpsusviskeid, vesijalgratastel sõitu 
ja veesuuski taltsutavaid vallavane-
maid. 
   Sinilipp lehvib, vesi aina soojeneb 
ning üha enam suvitajaid leiab aega 
tulla Pühajärvele. Nüüd tuleb vaid 
otepäälastel hoida saavutatud taset 
kogu suplushooaja vältel. 

Pühajärve põhikool 
pidutses

hakkas, “anti lipule vaba-
dus – päästeti varjukatte 
alt ja pandi sõidutuulde 
lehvima.”  
   Lipu pühitsemine ja 
õnnistamine toimus järg-
misel õhtul kirikus väga 
pidulikult ja pühalikult. 
Järgmisel päeval sõideti 
Pühajärvele lehviva lipu 
all. Tartus peideti lipp 
jälle tuppa.“
   Otepää valla volikogu 
juht Aivar Nigol aval-
das uhkust seeüle, et 

Nuustaku on Eesti lipu sünnipaik, 
kus aastast 1997 on ka lipu muu-
seum: „Talvepealinna külalistele on 
alati uhke näidata paika, kust algas 
rahvuslipu ajalugu.“  
   EÜS-i abiesimees Meelis Burget 
kõneles sellest, et lipp on ühendaja: 
„Lipp eristab omasid võõrastest ja 
võib mõnikord esile kutsuda üle-
voolavaid tundeid. Meil on kohus-

tus seda maailma kõige ilusamat 
trikoloori kõrgel hoida. Täna on 
meil siin endale ja teistele võimalik 
kinnitata samal kombel nagu samas 
kirikumõisas 123 aastat tagasi van-
nuti: olgu maailm täis kuradeid, 
meie lippu nad ei võida.“ 

   Lipu auks asetasid Vabadussõja 
ausamba jalamile pärjad maavalit-
suse poolt Kalev Härk, Kaitseliidu 
esindaja, skaudid, EÜSi liikmed ja 
Otepää valla juhid Aivar Pärli ja 
Aivar Nigol (pildil). 

EGON VALDARU
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8. juuni 20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. 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.

SÜNNID

Balti riikide suurim jaemüügikett MAXIMA 
Eesti loodab aasta lőpus avada Otepää 
kesklinnas Maxima nime kandva kauplu-
se. MAXIMA Eesti suhtekorraldaja Erkki 
Erilaid rääkis, et Otepääle rajataval odav-
poel on müügipinda üle 700 m², kaubava-
lik jääb 5000 toote kanti.

VALGAMAALANE

Lagunev hoone rikub Ote-
pää mainet  

Otepää kesklinnas kirikumõisa lähedal 
paikneb lagunev hoone, mis rikub turismi-
piirkonna ilmet ja mainet. Samast objek-
tist mööduvad Otepää suusamuuseumi, 
lipumuuseumi ja Jakob Hurda mälestus-
märgi külastajad.
..................
Ehitist haldavale ettevõttele OÜ Arcadia 
on vald teinud korduvalt ettekirjutusi, kuid 
paraku pole omanik seni midagi ette võt-
nud. Esimese märkuse, milles nõuti ohtli-
ku ehitise likvideerimist, tegi Otepää valla 
ehitusspetsialist nimetatud firmale juba
aastal 2005.
..................
Valla uus heakorraeeskiri, mis hakkas 
kehtima 1. maist, lubab nüüdsest valla 
munitsipaalpolitseinikul eeskirjarikkujatele 
trahve määrata.

VALGAMAALANE

PLANEERINGUD

Sõidupileti miinimumhind tõuseb

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

TEISED MEIST

Maxima avab aasta lõpus 
Otepääl kaupluse

 Otsustati algatada Otepää küla Puidu kin-
nistu detailplaneering.
 Otsustati algatada Otepää linnas Kesk tänav 
21, Kolga tee 15 ja Kolga tee 17 kinnistute de-
tailplaneering.
 Otsustati algatada Sihva külas Tamme-Juusa 
kinnistu detailplaneering.
 Otsustati algatada Pedajamäe külas 
Pedajakalda kinnistu detailplaneering.
 Otsustati anda luba vallavara müügiks: 
1. Pilkuse külas asuv Pilkuse vallamaja maaük-
sus alghinnaga 1 000 000 krooni
2. Sihva külas asuv Voki katlamaja maaüksus 
alghinnaga 400 000 krooni.
 Otsustati tunnistada peremehetuks ehitiseks 
Oru tänava garaažiboksid.
 Otsustati kaasfinantseerida Otepää linna
katlamaja laiendamist.
 Otsustati osaleda liikmena MTÜs Eesti 
Eriolümpia.
 Otsustati kinnitada Otepää lasteaed Vőrukael 
arengukava 2007-2009.

Planeeringud Otepää vallas
Algatatud on järgmised detailplaneeringud:

 Kassiratta külas Kassiristi kinnistu detail-
planeering. Planeeringu algatamise taotleja on 
Üllar Kangur. Planeeringu eesmärgiks on kin-
nistule ehitusõiguse ala määramise võimalikkuse 
väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus on 3,23 
ha.
 Nüpli külas Suure-Kalda kinnistu detail-
planeering. Planeeringu algatamise taotleja on 
OÜ Pasila. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgita-
mine, ehitusõiguse alade määramine, maa siht-
otstarbe muutmine. Planeeritava ala suurus on 
24,85 ha.
 Nüpli külas Tamme 1 kinnistu detailpla-
neering. Planeeringu algatamise taotleja on 
Makarov Muusik OÜ. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse 
väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, 
maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala 
suurus on 5,45 ha.
 Otepää külas Puidu kinnistu detailplanee-
ring. Planeeringu algatamise taotleja on AS 
Bach. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgita-
mine, ehitusõiguse alade määramine korterela-
mute ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine. 
Planeeritava ala suurus on 1,73 ha.
 Otepää linnas Kesk tänav 21, Kolga tee 15, 
17 kinnistute detailplaneering. Planeeringu 
algatamise taotleja on OÜ Jackal. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistute liitmine, ehitusõiguse 
alade määramine ridaelamute ehitamiseks, maa 
sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala suurus 
on 3480 m˛.
 Sihva külas Tamme-Juusa kinnistu detailpla-
neering. Planeeringu algatamise taotleja on AS 
Silberauto. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu-
le ehitusõiguse ala määramise võimalikkuse väl-
jaselgitamine elamu ehitamiseks. Planeeritava 
ala suurus on 19,4 ha.
 Pedajamäe külas Pedajakalda kinnistu de-
tailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja 
on Toomas Laaniste. Planeeringu eesmärgiks on 
Tuulemäe kinnistu detailplaneeringu muutmine 
Pedajakalda kinnistu osas. Planeeringuga muu-
detakse ehitusõiguse ala asukohta. Planeeritava 
ala suurus on 5180 m².
 Kehtestatud on Nüpli küla Taga-Kellamäe 
kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, 
ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe 
muutmine.  

Maria-Sandra Täär 24. mai
Iiris Priimägi  27. mai

Otepää Invaühingu liikmed!

Jaanipäev koos L-Eesti Invaühinguga 
toimub 19. juunil kell 15.00 Vana-Otepää spordi- 
ja puhkebaasis.
Omaosalus 10 krooni. Lõke, muusika, pakume morssi ja gril-
limise vőimalus.
Vallavalitsuse buss viib kohale kell 14.30 Rae kohviku 
juurest.
Ootame Teid, lugupeetud liikmed!

Otepää hooldekodu võtab puhkuse 
asenduste ajaks tööle

HOOLDUSTÖÖTAJA
Info telefonil: 7668 590 või 5516 418
 

Otepää lasteaed Pähklike otsib oma 
meeskonda 

lapsesõbralikke, teotahtelisi ja 
kvalifitseeritud inimesi. 

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja hari-
dust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 
20. juuniks aadressil: 

Otepää lasteaed Pähklike, Pühajärve tee 22, Otepää 67403.
Info tel. 765 5363 vői e-mail: pille.villems@otepaa.ee

Otepää vallavolikogus

PLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab ava-
likule väljapanekule Pühajärve küla Tamme kinnistu  
detailplaneeringu. Detailplaneeringuga taotletakse 
olemasoleva kinnistu jagamist kolmeks krundiks 
ning nendele ehitusõiguse alade määramine, samuti 
sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus 
on 7677 m².
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. 
juunist kuni 29. juunini 2007 Otepää Vallavalitsuse 
kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumi-
sel toimub avalik arutelu 02. juulil 2007 kell 13.00

Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Mäha küla Tammuri kin-
nistu  detailplaneeringu. Detailplaneeringuga taot-
letakse kinnistu jagamist kruntideks, ühe krundi 
sihtotstarbe muutmist ja ehitusõiguse ala määramist 
majutushoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus 
on 13,27 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  15. 
juunist kuni 29. juunini 2007 Otepää Vallavalitsuse 
kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimub avalik arutelu 02. juulil 2007 kell 14.00.

Otepää vald lõpetas 
lepingu 

4. juunil lõpetati Otepää vallavalitsuse ja Manglusson 
OÜ vahel 17. mail sõlmitud töövõtuleping Otepää 
valla üldplaneeringu koostamiseks.
   Vallavalitsus leidis, et valla maine seisukohalt ning 
võttes arvesse avalikkuse kõrgendatud tähelepanu 
ning selles sisalduvat hinnangut, ei ole lepingu jät-
kamine otstarbekas. Vallavalitsus peab oluliseks, et 
planeeringuprotsess kulgeks tõrgeteta ning arengule 
oluline üldplaneering valmiks häid tavasid silmas 
pidades ja konfliktivabalt.

Otepää vallavalitsus

Kolmapäeval, 20. juunil 
kell 14.00
toimub Otepää päevakeskuses

JAANIPÄEV
Ilusa ilmaga lõkke ääres,
vihma korral päevakeskuse saalis.

Lugupeetavad Kastolatsi küla elanikud

Saame kokku Kastolatsi teeristis 
7. juulil kell 15.00, et ühiselt püsti panna küla info-
tahvel ja veeta koos külarahvaga õdus õhtupoolik.

Kastolatsi külavanem Helken Sunts

Mesinikud!
Laupäeval, 7. juulil algusega kell 11 toimub Arulas 
Ants Tiirmaa mesilas piirkondlik
MESINDUSPÄEV.
Loengud, konsultatsioonid, mesilasemade ja 
kunstkärgede müük.
Üheskoos Arulasse sőiduks koguneda kell 10.30 Otepää endi-
sele bussiplatsile (Imbi poe juurde).

Otepää AMS mesindussektsioon

Otepää AMSi liikmed

EKSKURSIOON 
Siimusti keraamikamuuseumi, Palamuse muu-
seumi, Luua puukooli ja Elistvere loomaparki 

toimub 21. juulil.
Osalemissoovist anna teada 1. juuliks. Aili Konts 7655 537 
või 5650 9770.

Alates 12. juunist tõuseb Valga 
maakonnaliinidel minimaalne 
sõidupiletihind. Valga maakonna 
avalike liinide bussiveo kvaliteet 
on selle aasta algusest tänu eduka-
tele riigihangetele oluliselt para-
nenud. Samas on tõusnud vedaja 
kulutused, mistõttu vedaja on 
pöördunud Valga maavalitsuse 
poole bussipileti hinna tõstmi-
seks.    

   Sooviga jätkata head koos-
tööd olemasoleva vedajaga, jõuti 
kompromissile, mille alusel senise 
5 krooni asemel hakkab mini-
maalne sõidupilet maksma 7 
krooni. See tähendab, et reisija, 
kes sõidab alla 10 km, maksab 
reisi eest nüüd seitse krooni. Kui 
reisi pikkus ületab 10 km-t, sõltub 
piletihind läbitud kilomeetritest.
   Samas bussipileti hinna mak- 
 

sumustariif ühe sõidukilomeetri 
eest jääb samaks - 70 senti kilo-
meetri kohta.
   Valga maakonnaliinide ülalpi-
damiseks laekub 26% piletitulust, 
ülejäänud osa katab Valga maa-
valitsus riigieelarvelistest vahen-
ditest.
   Viimati tõsteti piletihindu üle 
kahe aasta tagasi. 

Valga maavalitsuse avalike suhete 
juht MONIKA OTROKOVA

Kätte on jõudmas suvi ja see 
tähendab, et Otepää vallas saab 
olema rahvast tavalisest rohkem. 
Seoses sellega on palve kõigile 
lemmikloomade omanikele, et 
loomi ei jäetaks järelvalveta ega 
lastaks hulkuma. 
   Tulenevalt Otepää vallavolikogu 
koerte ja kasside pidamise ees-
kirja punktist 3.2.3 on viibimine 
koera või kassiga avalikus supel-
rannas (15.05-15.09), kalmistul, 
kaubandus- või toitlustusettevõtte 
territooriumil, turul, spordi- või 
mänguväljakul, haridusasutuse 

territooriumil ja avalikel kultuu-
riüritustel keelatud, v.a. selleks 
ette nähtud kohad ja üritused. 
   Määruse punkt 4.2 ütleb: kui 
omaniku juurest lahti pääsenud 
koera või kassi kinnipüüdmise 
korraldas vallavalitsus, kannab 
sellega seotud kulud loomaoma-
nik.

Ilusat päikselist suve!

Munitsipaalpolitseinik 
URMAS KULDMAA

Head lemmiklooma omanikud! Õnnelik õnnetus 
Pühajärve rannas
Pühajärve rannas Sinilipu heiska-
mise päeval päästis Falck Klubi 
rannavalvuri 16aastane abiline Timo 
Teder väikese poisi võimalikust 
uppumissurmast.
   Kella 16.50 ajal vajus üks 7aastane 
poiss liumäelt alla lastes vee alla. 
Rannavalvuri abina tööl olnud Te-
der reageeris kiirelt, hüppas lapsele 
järele ja tõi ta veepinnale. Kiirabi 
lubas ehmatusega pääsenud lapse 
peale tervisekontrolli koju.
  Õnnetuse põhjustanud liurada 
rannas on hetkel suletud, et veen-
duda selle ohutuses.

OT

14. juuni kell 20.00  kino - Ämblikmees 3. 
 Pilet 20.-
23. juuni kell 18.00  Otepää valla Jaanipidu 

Otepää Linnamäel. 
Tantsuks mängib

     ans. Mini-MTJ. Õhtut juhib Virko Peebo. 
TASUTA

23. juuni kell 18.00  jaanipidu Pühajärve laulula-
val. Pilet eelmüügis 125.-;

kohapeal 150.-/õpilased-pensionärid 100.-
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Haridus-ja Teadusministee-
riumi kiituskirjad said väga 
heade õppetulemuste eest:

1.a klass: Artti Aigro, Helen Hirvesoo, Henri Lindret, 
Isabel Mae ja Maris Turb
1.b klass: Jarliin Metsis, Kevin Padar, Sigrit Soe, Karl 
August Soonberg ja Kaarin Eva Unn.
2.a klass: Laura Danilas, Krista Kutsar, Merit Müür, Elo 
Peterson, Markus Punnar, Johanna Rehelem, Kenno 
Ruukel ja Helen Tiisler.
2.b klass: Karoliina Kruusmaa, Kärolyn Maranik, Madli 
Lehes, Mariel Merlii Pulles, Eneli Schneeberg ja Merly 
Teder.
3.a klass: Keit Kalk, Janet Laas, Silvia Luup, Kristel 
Mölder, Margit Saal, Maria Kristin Trumsi, Kristin Vähi, 
Sarah-Liisa Oja ja Richard Tuhk.
3.b klass: Lilian Mitt, Andra Helena Nigol, Kristin Aa-
lep, Laura Rääts, Maris Sala ja Gerda Zujev.
4.a klass: Dairi Lehiste, Henriette Rehelem, Kirke Ruu-
ven ja Sandra Tarikas.
4.b klass: Gertrud Aasaroht, Heli-Riin Meri, Greete 
Poderat, Triinu Sala, Katrina Ojavee, Kaia Teder, Sten 
Teemant ja Anette Veerpalu.
5.a klass: Kristiine Aluvee, Jana Jaaniste, Mattias Jõgi, 
Kaija Põldsepp ja Rauno Umborg.
5.b klass: Kärt Anton, Mari-Ly Kapp, Kevin Kõo, Maar-
ja Maranik, Tiit Oja, Lauri Rauk ja Indrek Voolaid.
6.b klass: Eva-Maria Oja ja Jo Kroll.
7.a klass: Helen Aluvee, Katrin Helena Kuslap, Helen 
Merilo, Georg Niit, Maiko Plinte ja Diana Vähi.
7.b klass: Grete Gaim, Kristi Ilves ja Eelika Laikask.
8.a klass: Antti Jaaniste ja Karl Laasik.
8.b klass: Kaur Kaiv
9.a klass: Cliona Georgia Dahlberg ja Kadri Kapp.
9.b klass: Signe Ilves, Maiko Kangro, Kertu Kulasalu ja 
Liina Leetsi.

Õpilased, kes lõpetavad klassi heade ja 
väga heade õppetulemustega: 
1.a klass: Roobert Poska, Kristo Saar ja Kristo Võrel.
1.b klass: Geiti Karo, Heidi-Liisbet Kukk, Rasmus Mee-
ma ja Marek Vikard.
2.a klass: Kelly Kerörin Edesi, Geitrud Jäär, Kevin 
Kivimaa, Tuule Laine, Britta Mõttus, Rich-Rodger Män-
niste, Gerly Zujev ja Anete Vihm.
2.b klass: Eva-Maria Koha, Kristiina Kulasalu, Helen 
Juhkam, Grete Liivamägi, Kelvin Kiis, Sigrid Saa-
remäe, Lee Johanna Saul, Romet Moros ja Rainis 
Mõistus.
3.a klass: Hardi-Henri Ambos, Marje Jõearu, Markus 
Kuslap, Kristin Randviir ja Kerli Toom.
3.b klass: Janis Kikas, Helin Külm, Silleriin Lasting, 
Birgit Maranik, Marit Mõts ja Keiju Rootsma.
4.a klass: Henry Anton, Sille Babina, Kerdo Ilves, 
Helen Kahr, Birgit Kannes, Henri Koha, Katrin Kurg, 
Annika Tiideberg, Merike Toode, Randel Uibopuu, Ka-
roliine Veere, Merily Viks, Killu Väliste ja Erkki Teder. 
4.b klass: Märt Jõearu, Tanel Vähi, Mats Karo, Karl 
Kinks, Mihkel Oja, Eneli Sisask ja Lauri Tiido.
5.a klass: Teele Juske, Merilin Kriisa, Angela Kulasalu, 
Siim Lehismets, Rauno Loit, Kätlin Mõttus, Eleri 
Pastak, Andres Saal, Maribel Tamm, Doris Tammela, 
Rauno Umborg ja Juta Vaher.
5.b klass: Neidi Kompus, Jaagup Lehes, Keity Marie 
McGrath Kirt, Vivian Mitt, Marten Pulles, Lisett Segar, 
Robert Segar, Reelika Tuum ja Maiken Vähi.
6.a klass: Allan All, Lisette-Caroline Anton, Daniel 
Dorch, Marta Jõgi, Valdur Kana, Holger Kukk, Anne-
Mai Niit, Rauno Põldsepp, Martin Saan ja Liis Tikan.
6.b klass: Triinu Aasaroht, Elise Ader, Airis Kruus, 
Ardo Kuus, Doris Lehtmaa, Genno Geven Luhtaru, 
Mairis Meri, Kadri Palmiste, Helen Parik, Mari-Liis 
Uprus, Andreas Veerpalu ja Martin Voolaid.
7.a klass: Elmar Kapp, Keidy Kütt, Priit Pihelgas ja 
Rasmus Sotnik.
7.b klass: Mari Anton, Triin Kuusk, Ly Laur, Marju 
Meema, Stella Rein, Kaisa Roosbaum ja Kristel Terve.
8.a klass: Reti Anmann, Marit Gross, Anne-Maria 
Krünvald, Miia Maarja Kuslap, Marko Liiva, Karin Mat-
salu, Viljar Mitt, Henri Mündi, Maarika Nurmoja, Anni 
Tammela ja Erkko Teder.
8.b klass: Sven Anton, Taavi Lassmann ja Kalle Las-
ting.
9.a klass: Heleri Alter, Kerli Kraak, Tea Möll, Deivi 
Sarapson, Kersti Tiimann ja Pille-Riin Tikan.
9.b klass: Siim Lassmann, Andreas Nigol, Magnar 
Orasson, Valdo Plinte, Martin Raid, Kristi Rohtla, Martti 
Vister ja Maia-Liisa Voolaid.
9.c klass: Mairi Kana, Enriko Saar ja Lilian Ventsel.

Otepää gümnaasiumis toimuvad 
lõpuaktused järgmiselt:
9. klassid 20. juuni 2007 kell 16.00
12. klassid 21. juuni 2007 kell 16.00

Pühajärve põhikooli lõpuaktus toimub 
20. juunil kell 15.00

Otepää gümnaasiumi 
parimad sportlased 2006/
2007. õppeaastal

Kergejõustik: Raul Lehismets, Keit Kalk ja 
Tanel Vähi. 
Murdmaasuusatamine: Keijo Priks, Henry 
Anton ja Anette Veerpalu.
Laskesuusatamine: Kaur Lõhmus. 
Kahevõistlus: Tõnis Kartau, Mihkel Oja ja 
Artti Aigro. 
Korvpall: Martti Sala. 
Võrkpall: Liis Kalda ja Eiko Ernits. 
Jalgpall: Martin Raid
Mäesuusatamine: Marju Meema, Rauno Laiv, 
Tuule Laine, Kevin Padar ja Merit Müür.
Lumelaud: Sandra Hinnobert ja Armin Mitt.
Piljard: Martin Raid.

100. õppeaasta emakeel-
set haridust Otepää güm-
naasiumis on läbi saanud

Aasta jooksul jõuti koolis teha palju nii iga-
päevase õppetöö kui ka koolivälise tegevuse 
vallas. 
   Tore on tõdeda, et just 100. õppeaastal pak-
kusime gümnaasiumiosas lisaks tavapärastele 
valikainetele ka uusi, mis noori kindlasti eluks 
paremini ette valmistavad, miks mitte ka 
tulevast elukutsevalikut teha aitavad. 
   Lisaks meediaõpetusele, mis on tuntust 
kogunud juba üle Eesti, said õpilased valida 
veel eluaseme remondi, seltskonnatantsu 
ja etiketikursuste vahel. Tänu Comenius 
projektile, mis jätkub ka järgmisel õppeaastal, 
oli kuuendas klassis igal nädalal sotsiaalsete 
oskuste tund, mis õpilastele väga meeldis. 
   Eelnimetatu on siiski väike osa väga edukast 
kooliaastast, kuhu mahtus veel mitmeid olüm-
piaadivõite maakonnas ja esikolmiku kohti 
vabariigis.
   Kooliperel on hea meel, et 2006/2007. õp-
peaastal lõpetab Otepää gümnaasiumi kuld-
medaliga üks ja hõbemedaliga kolm õpilast. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja 
väga heade õppetulemuste eest saavad 83 
1.-9. klassi õpilast. Ainult heade ja väga heade 
tulemustega lõpetavad klassi 140 õpilast 1.-9. 
klassini ja 32 õpilast 10.-12. klassini.
   Koolivälises tegevuses on jätkuvalt silma 
paistnud kooli laulukoorid, mis sellest aastat 
on kõik kõrgeima kategooria omanikud, ja 
tantsutrupid, mis kooridele grammigi alla ei 
jää. Laulu ja tantsu kõrval on meie õpilaste 
seas populaarsed mitmed spordialad, millega 
ollakse ka vabariigi tasandil edukad. Palju 
õnne kõigile!

Otepää Gümnaasiumi őppealajuhatajad
TERJE AASAROHT ja ANNELI VETKA

Pähklike siin, pähklike seal,
pähkleid iga oksa peal.
Päevast päeva üks kiire ja rutt
metsade süles on kuulda üks jutt.
Sünnib ime, oh üllatus suur, 
väikesest pähklist saab puu.

Nii kõlab üks osa Pähklikese laulust, mille 
sõnad ja viisi on loonud lasteaia muusikaõpe-
taja Varju Teder. Ime ei sünni iseenesest. 
Väikese Pähklikese kasvamist toetavad mit-
mesugused tegevused. Praegu, mil lasteaiast 
on kooliteele saadetud 20 last, on paras hetk 
meenutada õppeaasta jooksul tehtut.
   Kogu aastaring Pähklikeses toetub traditsi-
oonilistele üritustele ja õpetajate poolt planee-
ritud tegevustele, mille seob tervikuks õppe-
aasta teema. Seekord oli motoks: "Tunne sind 
ümbritsevat keskkonda ja aita teist!". Suurt 
tähelepanu pöörati lähiümbrusega tutvumi-
sele, turvalisusele ja koostööle.
   Lisaks jalutuskäikudele Otepää ümbruse loo-
duskaunitesse kohtadesse, tutvuti mitmete ette-
võtete ja asutustega. Lapsed külastasid Edgari 
äri, loodusparki, seiklusparki, Tehvandi spor-
dikeskust, raamatupoodi ja raamatukogu, las-
teaeda Võrukael, Otepää gümnaasiumi, õpi-
laskodu, muusikakooli, Pühajärve lasteaeda 
ja kooli, Valgamaa Päästeteenistuse Otepää 
komandot, vallavalitsust. 
   Otepää Tervisekeskuses vaadati üle ja raviti 
kahe vanema rühma laste hambad. Ühine 
hambaarstikülastus aitas mõnelgi lapsel 
saada üle hirmust hammaste kontrollimise 
ees. Kultuurikeskus abistas meid mitme üri-
tuse läbiviimisel. Tihedaim koostöö on olnud 
lasteaedade vahel. Lisaks ühistele üritustele 
lastega, oleme koos Võrukaela ja Pühajärve 
lasteaia õpetajatega läbinud kaks koolitust.
   Ime sünnile aitavad kaasa Pähklikese traditsi-
oonilised üritused. Sügisel, isadepäeva eel, on 
lasteaias poiste nädal ja valitakse Pähklipoiss. 
Nädal lõppes isadepäeva tähistamisega rüh-
mades. Naistepäevaeelsel nädalal on tähe-
lepanu keskmes tüdrukud ning valitakse 
Pähklipiiga. 
   Üks rahvarohkemaid ja suurejoonelisemaid 
ettevõtmisi on Pähklikese jõululaat. Vaatamata 
mitmetele esilekerkinud takistustele ja hai-
guspuhangule töötajate seas pidu õnnestus 
ning kulmineerus nelja jõulvana külaskäi-
guga. Jõululaada õnnestumisele aitasid kaasa 
Pähklikese lapsevanemad: osaleti näidendis, 
toodi üllatusi loteriisse, suupisteid jõulukohvi-
kusse ning leiti võimalus täita korjanduskarpi. 
Südamenädalal rääkisid lapsevanem Svetlana 
Potašenkova ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
praktikant Kristel Uibopuu lastele esmaabi 
andmisest ning tervislikest eluviisidest. 
   Looduspargi spetsialistid Margit Turb ja  
Tarmo Evestus aitasid avastada uut ja huvi-

1. juunil avas Tartu kunsti- ja antiigisalong 
Olewik Pühajärve puhkekeskuses Rakvere 
kunstniku Toomas Kaskmanni (pildil vasa-
kul) maalide näitusmüügi „Killud“. Näitus, 
mis jääb Pühajärvele kogu suveks annab üle-
vaate kunstniku loomingust alates 2001. aas-
tast. Taieste hinnad jäävad 950 krooni ja 17 
tuhande krooni vahele. 

Inspiratsiooniks meri ja naised
Nauditava kõnega avas näituse boheemlase 
silmadega kunstikriitik Teet Veispak. „Neid 
pilte vaadates on raske rääkida kindlast stii-
list. Kaskmann on väga universaalne kunst-
nik, kelle loomingu paremik on seotud tema 
sünnikoha Rutja rannakülaga Eestimaa põhja-
rannikul. Maalideks on ainest ja inspiratsiooni 
andnud meri ja sealsed vapustavad maastikud. 
Pilkupüüdev on ka naiste portreesid ümbrit-
sev erootiline aura.“
   Kaskmann ise tunnistas aktide sünniloost 
pajatades, et tema ei soovi, et naine püsiks staa-

Põhjaranniku meremaalid jõudsid Pühajärvele

Kuidas väikesest PÄHKLIST saab puu

tavat metsas. Veeputukaid ja -loomi püüti 
väikese lombi ääres koos Peeter Kanguriga. 
Traditsiooniliselt kutsusime Pähklikese jüri-
jooksule meie tuntud sportlasi. Sel aastal jook-
sime koos Kristina ja Jaaguga. Emadepäeva 
eel korraldasime kontserdi lapsevanematele. 
Esineda said kõik lapsed, sõimerühmast koo-
lieelikuteni välja.  
   Pähklikese sündmustejadale pani piduliku 
punkti kooliminejate lõpupidu. Ettevalmistused 
pidustusteks algasid juba hommikul, mil paar 
aktiivset lapsevanemat alustasid lasteaia maja 
ja õueala kaunistamist õhupallidega. 
   Mitmevärviliste ja kirevate pallide seas hak-
kasid silma pruunikas-kuldsed. Need sümboli-
seerisid lapsevanemate kontseptsiooni kohaselt 
Pähklikesi. Pruunikas-kuldseid palle puhuti 
täis täpselt nii palju, kui on lasteaias lapsi. 
Mõned, nimelt kooliminejate omad, täideti aga 
heeliumiga ning peale tunnistuste kättesaamist 
lasid lapsed oma pallid lendu, sümboliseeri-
maks lahkumist lasteaiast. Pidu jätkus Pipist 
peojuhi eestvedamisel. Peojärgse öö veetsid 
lõpetajad lasteaias. 
   Peale lasteaia poolt pakutava on lastel või-
malus osaleda mitmetes huvitegevusringides. 
Sellel õppeaastal osaleti aktiivselt Janika võim-
lemisklubi iluvõimlemises, Otepää muusika-
koolis ja džuudotreeningutel. Viimase toimu-
mise lasteaias võlgneme lapsevanemale Tiimar 
Lainele. Esialgsete andmete kohaselt jätkab 
džuudoring ka sügisel.
   Kui ühed lapsed kasvavad lasteaiaeast välja, 
jõuavad teised just parasjagu sellesse ikka. Igal 
aastal maikuus korraldatakse uutele lastele 
Pähklikeses lahtiste uste päev. Nii ka seekord. 
Kuid lasteaeda soovijaid on tunduvalt rohkem, 
kui hetkel vastu võtta saame. Ka septembriks 
2008 on enamik kohti täidetud. 5-6 vaba kohta 
on veel. Soovitan lapsevanematel lapse lastea-
eda paneku soovist juba aegsasti teada anda.
   Et leida lahendus lasteaiakohtade puudusele, 
määratleda oma staatus Otepää vallas ja seada 
arengusuundi, oleme teinud koostööd valla-
valitsuse ja -volikoguga. Koostöös on aktiiv-
selt osalenud lasteaia hoolekogu. Suurimaks 
muutuseks sel aastal peame lasteaiaõpetajate 
palgatõusu. Meie eesmärk on kujundada aru-
saamine, et inimesed on ettevõtte suurim väär-
tus. Koos Võrukaela lasteaiaga kohtusime 16. 
aprillil Otepää valla juhtidega. Püüdsime üht-
lustada arusaamu ja tulevikunägemust laste-
aiandusest Otepääl. Kokkuvõtteks võib väita, 
et asjad edenevad visalt, kuid loodetavasti posi-
tiivselt.
   Suur tänu koostöös osalejatele!
Ilusat suve soovides

lasteaia Pähklike juhataja PILLE VILLEMS

tiliselt ühes asendis: „Akt võib kohvi keeta või 
teha hoopis midagi muud,“ selgitas looja. Talle 
on naiseilu jäädvustamisel oluline, et tekiks 
emotsioon, mille foonil pilt esmalt alateadvu-
ses fikseeruks. Vastava kujutluspildi jäädvustab
looja lõuendile. 
   Kunstniku sõnul meeldib talle teha pool-
abstraktseid töid, mille puhul vaataja ise mõt-
leks, mida pildiga soovitakse öelda. Näidates 
akti, millel on justkui tühjaks kestaks moon-
dunud naisekuju, selgitas Kaskmann: „See 
on Nõukogude aeg teisipidi tähenduses. 
Nimetatud impeeriumi hiilgus langes lõpuks 
tasandile, mida võite imetleda vaadeldaval 
maalil. Tollest riigist jäi järele ainult kõhetu 
nahk ja armetu kogu.“
   Kaskmann on kaluri poeg, mere ääres, 
Karepa kandis sündinud ja kasvanud. Maalima 
hakkas hilja, alles 15 aastat tagasi, aga värvid 
ostis aastaid varem. „Mul on Rakveres oma 
ateljee-galerii, kus sarnaselt Prantsusmaal töö-
tavate kunstikodadega saab inimene astuda 

igal ajal sisse ning vaadata, kuidas ma maa-
lin,“ räägib Kaskmann. Kunstnik on suut-
nud oma hobist teha töö ja elatusallikka. 
Tema teosed on kunstiostajate seas väga 
populaarsed ja tööd on jõudnud juba ka 
USA ja Jaapani erakogudesse. „Iseõppijana 
pole ma akadeemilisest õpetusest rikutud, 
mistõttu olen vaba ja võin teha mida iganes. 
Minu loomingul pole piire,“ räägib mees, 
kelle silmis helgib õnnelik tuluke. 

EGON VALDARU
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Vapramäe-Vellavere-Viti-
palu sihtasutuse matka-

päevad jätkuvad 9. juunil

P  A  L  U  P  E  R  A

29. mai 2007 : 
 Kuulati Aqua Consult Baltic juhataja Toomas 
Tenno ettekannet Hellenurme reoveepuhasti 
tehnoloogilisest protsessist läbi aastate, olevikus 
ja planeeritust. Toimus arutelu.
 Volitati Palupera vallavalitsust sõlmi-
ma hankelepingut SAga Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus omavalitsuse keskkonnajärel-
valvega seonduvate haldusülesannete täitmiseks 
Palupera valla haldusterritooriumil.
 Tehti muudatusi valla 2007. aasta eelarve 
reservfondist põhjendatud kulutustele.
 Algatati Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastri-
tunnus 58201:001:0471 osa detailplaneering 
lihtsustatud korras. Planeeringu eesmärgid on: 
planeeritava ala ehitusala, ehitusõiguse ulatuse 
määratlemine; keskkonnakaitse abinõude, ser-
vituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/
haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, 
evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine; 
maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad 
arhitektuurinõuded planeeritavale juurdeehi-
tisele; liikluskorralduse, juurdepääsuteede ja 
tehnovõrkude rajamine ehitise teenindamiseks. 
Planeeritava ala suurus on 1600 m².
   Detailplaneeringu koostamise korralda-
jaks ja kulude kandjaks määrata Elle Jänes. 
Detailplaneeringu kehtestaja on Palupera val-
lavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera 
vald, Valgamaa, tel. 7679 505.  

 Otsustati taotleda munitsipaalomandis-
se Palupera vallas Hellenurme külas asuv 
maa-ala suurusega 11 780 m², nimetusega 
“Hellenurme mõisa kalmistu”. Maa-ala 
hõlmab ka Kabelihoone ehitise teenindus-
maa. Sihtotstarve tulenevalt kehtestatud 
detailplaneeringust on maa-alal 100% sot-
siaalmaa. Munitsipaalomandisse taotletaval 
maal lasuvad kitsendused tulenevad loodus-
kaitseseadusest, metsaseadusest, teeseadusest, 
muinsuskaitseseadusest ja jäätmeseadusest. 
Munitsipaalomandisse taotletava “Hellenurme 
mõisa kalmistu” maaüksuse asendiplaaniga saab 
tutvuda Palupera vallavalitsuses.
 Otsustati taotleda Majandus- ja Kommunikat
siooniministrilt endise Palupera teeristi bussioo-
tepaviljoni teenindusmaa tasuta Palupera valla 
omandisse andmist tugimaantee nr 71 Rõngu-
Otepää-Kanepi teemaast. Ümbermõõtmise ja 
kinnistu vormistamisega seotud kulud tasub 
Palupera vallavalitsus.

AMETLIK INFO

Palupera vallavolikogu

VVV SA matkapäevadel kat-
setavad VVV SA retkejuhid 
oma uusi matkapakettide ideid, 
valmistades matkad iseseisvalt 
ette. 
   Kui ka sina tahad nende 
ideede katsetustes osaleda, kut-
sume sind osalema VVV mat-
kapäevadel. 

Laupäeval 9. juunil 2007
algusega kell 14.00 toimub 
rattamatk Vellaveres teemal 
“Kuhu kõik need rajad viivad?” 
Matkale on oodatud kőik huvi-
lised, kellele meeldib loodust 
nautida rattasadulast. Matkal 
läbime huvitavaid paiku, lahen-

dame vahvaid ülesandeid ja 
mőistatusi. Matka marsruudi 
pikkus umbes 13 km, matk 
kestab 2-3 tundi. 
   Osalejate turvalisuse huvi-
des on kohustuslik rattakiivri 
olemasolu. Kogunemine 
Vellavere loodusmaja juures 
kell 13.45, tähistus keskusesse 
algab Tartu-Valga maanteelt 
Vapramäelt. Retkejuhid Taive 
Pärnmäe ja Lauri Toim.  
   Vajalik registreerumine tel 
5261 648 (Taive), 5271 057 
(Lauri). Kaasa vőtta kiiver ja 
soovi korral juua. Osavőtutasu: 
25 krooni, alla 12aastased lap-
sed tasuta.

Algusega kell 18.00 toimub 
jalgsimatk Vapramäel teemal 
"Saatus on nagu lillkapsa-
pea, mis kasvab VŐRDSELT 
IGAS SUUNAS." Matkale on 
oodatud kőik need, kes taha-
vad selle matka "saatuses" osa-
lised olla. Paneme kőik meeled 
mängu ja leiame őige tee! 
   Kogunemine Vapramäe 
parklas. Matk kestab 2-3 tundi. 
Retkejuhid Liina Luure ja Vilja 
Pärn. Vajalik etteregistreeru-
mine tel 5575 215 (Liina) vői 
5250 590 (Vilja), gruppi mahub 
20 inimest. Osavőtutasu 25 
krooni, alla 12aastased lapsed 
tasuta.

Nőuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 detailplaneeringu teine 
avalik arutelu toimub 28. juunil algusega kell 18.30 Nőuni 
endises koolimajas. Oodatakse kőiki Nőuni arengust huvi-
tatuid!
Vahetult enne arutelu, kell 18.00 palutakse koguneda kőigil 
MTÜ Nőuni Loodus-ja Arenduskeskuse liikmetel ühingu 
üldkoosolekule. 

PLANEERINGUD

Palupera vallavalitsus 

 25.05.2007 : 
 Kinnitati Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriük-
suse osa nr. 58201:001:0471 osa detailplaneerin-
gu lähteseisukohad, mis esitatakse vallavolikogu 
istungile detailplaneeringu algatamiseks lihtsus-
tatud korras.
 Loeti vastuvõetuks edukaks tunnistatud rii-
gihanke 035349PK pakkumine – Hellenurme 
paisjärve saneerimistööde teostaja leidmine. 
Vallavanemal sõlmida leping Sangla Turvas 
AS-ga (10148132) Hellenurme paisjärve sanee-
rimistööde teostamiseks pakkumise hinnas.
 Kinnitati ametisse Palupera põhikooli direk-
tori ametikohale arvates 16. juuli 2007 Svetlana 
Variku. Vallavanemal sõlmida tööleping 5 aas-
taks.
 Lubati vallavanemal sõlmida leping Agariku-
Tõlgu-Kera teel teetruubi ehitustöödeks ja 4 
liiklusmärgi paigaldamiseks edukaima pakku-
mise teinud ettevõtjaga summas 8300 krooni.
 Väljastati Hellenurme külas Hellenurme 
paisjärve saneerimistööde teostamiseks ehi-
tusluba Palupera vallale.
 Kooskõlastati kohaliku omavalitsuse tasan-
dil kaitstaval Hellenurme puhkealal AS Maa ja 
Vesi poolt koostatud töö nr. 06570 „Hellenurme 
paisjärve saneerimisprojekti“ järgsed tiheda võsa 
ja peenmetsa raie- ja korrastustööd.
 Anti üks ühekordne toetus ravimite ostuks 
summas 500 krooni, üks ühekordne toetus 
lapse prillide ostuks summas 250 krooni, kaks 
matusetoetust ja üks sünnitoetus lapse aastaseks 
saamisel.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuste saajate 

nimekiri kogusummas 1000 krooni ja toimetuleku saajate 
nimekiri kogusummas 16 506 krooni.
 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri 
kogusummas 5760 krooni, sügava puudega hooldajatoetuse 
saajate nimekiri kogusummas 4000 krooni ja sügava puudega 
täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri kogusummas 5600 
krooni.

01.06.2007 : 
 Kinnitati ametisse Nõuni maakultuurimaja arendus-
juhi ametikohale arvates 11. juuni 2007 Kalev Lõhmus. 
Vallavanemal sõlmida tööleping määramata ajaks.
 Lubati vallavanemal sõlmida leping Lutike-Luksi teel 2 
teetruubi ja Raudsepp-Lulla teel ühe teetruubi ehitustöödeks 
pakkumise teinud ettevõtjaga summas 30 500 krooni.
 Anti kaks ühekordset toetust ravimite ostuks kokku summas 
600 krooni, üks ühekordne toetus summas 200 krooni, üks 
matusetoetus ja üks sünnitoetus lapse aastaseks saamisel.
 Määrati Hellenurme külas Ääremaa katastriüksuse sihtots-
tarbeks sotsiaalmaa 50% ja tootmismaa 50%.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse korralduse 
nr. 2-1/93 punkt 5 (14.05.07) ja sõnastati alljärgnevalt: võtta 
erastatava maa hindamisel aluseks 1996.a. maa maksustamis-
hind.
 4. juunil 2007.a. Palupera valla korraldustega 2-1/127 jäeti 
algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Jõe 6 
kinnistu nr.418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa 
detailplaneeringule. 
Jõe 6 kinnistu nr. 418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471 
osa detailplaneeringu eesmärgid on: planeeritava ala ehi-
tusala, ehitusõiguse määratlemine; keskkonnakaitse abinõude, 
servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse(haljastuse 
määramine: tuleohutuse tagamine, maakasutuse ja ehitamise 
erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded planeeritavale 
juurdeehitisele; liikluskorralduse, juurdepääsuteede ja teh-
novõrkude rajamine ehitise teenindamiseks. 
KSH algatamata jätmistega on nõustunud Valgamaa 
Keskkonnateenistus. KSH mittealgatamise otsustega saab 
tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Valgamaa, 
Palupera vald, Hellenurme.
 Palupera Vallavalitsus korraldas oma istungil 04.06.2007: 
määrati teenindusmaa suurus (11 780 m²) ja piirid Hellenurme 
mõisa kabelihoone ja rajatiste juurde. Teenindusmaa on mu-
nitsipaliseeritav maa-ala, sihtotstarbega üldkasutatav maa.

Hellenurme lasteaia lõpetasid 
ja istuvad sügisel koolipinki 
kaheksa last

Pildil vasakult Dagmar Lillevere, Sandra 
Kutsar, Kaupo Väli, Triin Tiimann, Angee-
lika Helimets, Kerttu Lemberg, Gretten 
Gelis Vesso ja Andre Lõhmus.Palupera Põhikooli lõpu-

pidu toimub 

21. juunil kell 17.00.

Räbi  67503
Lutike  67504
Neeruti  67505
Päidla  67506
Astuvere  67507
Atra 67508
Miti  67509

Mäelooga  67510
Palupera  67511
Pastaku 67512
Urmi  67513
Hellenurme  67514
Nõuni  67515

1. juunist 2007 kehtivad Palupera 
valla küladel uued sihtnumbrid:

Palupera vallal on pakkuda oma valla lastele vanuses 
7-12 eluaastat soodustuusikuid Luunja Noortelaagrisse 
tervistavalt puhkama alljärgnevalt:

• Ajavahemikul 01.juuli – 08. juuli (8 päeva) – 7 tuusikut
• Ajavahemikul 10.juuli – 19. juuli (10 päeva) – 8 tuusikut
• Ajavahemikul 11.august – 19. august (9 päeva) – 10 
tuusikut.

Lapsevanem! Esita oma sooviavaldus hiljemalt 15. juunil 
Palupera Vallavalitsusele (lapse/laste andmed, soovitud aja-
vahemik). Info: sotsiaalnõunik Anne Tutk, 7679 502.

Soodustuusikud 
LUUNJA NOORTELAAGRISSE

JAANITULED:

Makita külas 23.06. kell 20.00

Neeruti külas 24.06 kell 20.00

22. juunil 

toimub Palupera pargis 

JAANIÕHTU
Kell 20  rahvuslikud mängud
Kell 22  süütame jaanitule ja 
 tantsuks hakkab mängi- 
 ma Kalju Pullerits

Vőta kaasa piknikukorv ja 
kőik endale tarvilik.

Kohtumiseni!

1. Terje Korss vallavanem  02.07.-15.08.2007 

2. Anne Tutk sotsiaalnõunik  23.02.-19.03.2007  
   02.05.-15.05.2007  
   02.07.- 08.07.2007 

3.Imbi Parvei vallasekretär  12.02.-26.02.2007  
   09.07.-07.08.2007  

4. Merike Terve pearaamatupidaja 12.03- 25.03. 2007   
   02.07- 15.07. 2007 
   06.08- 23.08. 2007 

5. Tõnu Kukk maakorraldaja  12.02.-26.02.2007  
   09.07- 06.08.2007  

6. Vaike Viks sotsiaaltöötaja  02.07- 15.08.2007  
    Vaike Viks  raamatukogu juhataja
   02.07.- 30.07.2007

7. Asta Jõesaar Hellenurme rmtk. juhataja 
   18.06.-16.06.2007 

8. Alfred Veemees Hellenurme km. koristaja 
   18.06.-29.06.2007

Valla ametnike lisapäevad arvestatakse ATS § 45 lõike 2 alusel.

Palupera valla ametnike 2007. aasta 
puhkusegraafik

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasu-
tus korraldab Vellaveres

laupäeval, 16. juunil algusega kell 11

ÕPPERETKE 
suviste taimede 

tundmaõppimiseks.

Juhendab Annereet Paatsi.
Kogunemine kell 10.45 Vellavere loo-
dusmaja parklas.

Vellavere loodusmaja asub Tartumaal 
Konguta vallas, tähistus keskusesse 
algab Tartu-Valga maanteelt Vapramä-
elt (~5 km).

Vajalik registreerimine: tel. 5254 172 
või e-mailil: sihtasutus@vvvs.ee

Üritus on tasuta, 
toetab SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus. 
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Lustimäe puhkeala trimmerdamine
Palupera vallavalitsus ootab hiljemalt 13. juunil 2007. a. 
hinnapakkumisi Lustimäe puhkeala (puhkekoht, mäe nõlv, 
lai jalgrada) trimmerdamiseks veel enne jaanipäeva.

Võib vaja minna ka võsalõikuri abi. Kõigil soovijail, kes 
kohta ja ala veel ei tea, tulla objektiga tutvuma 11. juunil 
kell 14. Tulla vallamaja juurde.

Pakkumised (tunnihinne ja orienteeruv tundide kulu, mis 
pakkuja meelest alale kuluda võiks) saata 67502 Valga-
maa, Hellenurme sjk. Palupera vallavalitsus või e-mailile: 
palupera@palupera.ee. Info tel. 7679 501, 5174 740.
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AMETLIK INFO

 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Sangaste 
alevikus asuva Veskitee kinnistu elektri õhukaa-
belliini ja liitumiskilbi ehitamiseks ning Sangaste 
Vallavalitsusele Keeni külas Kooli 1 asuva staadioni 
rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 
Risttee külas asuva Kuresoo kinnistu elektripaigal-
dise kasutuselevõtuks.
 Anti nõusolek Mäeküla külas asuva Alamäe maaük-
suse 16,07 ha suuruse maa erastamiseks Kristiina 
Välile ja Restu külas asuva Alliku maaüksuse 3,49 
ha suuruse maa erastamiseks Mati Nuuterile.
 Nõustuti Restu külas asuva Restu mõisa katastriük-
suse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Männimäe ja Restu mõisa, Tiidu külas asuva Kengu 
katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksu-
seks nimedega Laksi-Kolmi I mt, Kengu ja Priidu 
ning Restu külas asuva Sõõra katastriüksuse jaga-
misega kaheks katastriüksuseks nimedega Sõõra ja 
Sõõramäe.
 Anti Ruf Eesti ASle luba ilutulestiku korraldami-
seks 9. juunil kell 21.00-22.55 Lossiküla külas asuva 
Sangaste lossi territooriumil.
 Kinnitati OÜ Sanva 2006. aasta majandusaasta 
aruanne. Aruandeaasta kasum 284 303 krooni jaotati 
järgmiselt: eraldis reservkapitali 4696 krooni, eraldis 
eelmiste perioodide kahjumi katmiseks 30 673 krooni 
ja jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 248 
934 krooni.
 Volitati vallasekretäri Janno Seppa ja sotsiaalinspek-
torit Pille Sikku esindama valda kohtus vallavalitsuse 
avalduses isiku üle eestkoste seadmiseks ja isiku kin-
nisesse asutusse paigutamiseks.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 5708 krooni 
Mati Raudsepale osalemaks Itaalias Ricciones vete-
ranide maailmameistrivõistlustel kergejõustikus ja 
1185 krooni Keeni Põhikoolile projekti “Mets õpe-
tab” teostamiseks.
 Määrati maikuu toimetulekutoetus üheksateist-
kümnele isikule kogusummas 29 545 krooni ja 
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonna-
liikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 
400 krooni.
 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks 
őpilaste sõidusoodustused kahekümne kahele isikule 
kogusummas 10771.50 krooni.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 
krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule 
kogusummas 1260 krooni.

Sangaste vallavalitsuses

Maailm kuulub sellele,
kes rõõmsalt rändab
kõrgete eesmärkide poole.

/R. W. Emerson/

16. juunil 2007.a kell 12.00 

                                                  

45. lend
Jane Gross
Gerli Grossberg
Ramo Kaljumäe
Kert Kallas
Küllike Kallas
Madis Kirt
Meriliin Kuivari
Silver Laadi
Kairit Linnaste
Kätlin Milter
Marelle Nõmm
Rauno Ojamägi
Eva Pulver
Martin  Zimbrot
Mihkel Talv
Kati Valge

klassijuhataja Vete Hainsoo

Sõnajalaõie otsimise aeg on varsti  käes
Jaanipäeval toimub meie vallapäev
Päeval Sangastes ja õhtul Lossikülas koos
Koguneme kõik see mees, et pidutseda täies 
hoos

SANGASTE VALLA PÄEV 
23. juunil

Sangaste seltsimajas avatud õpilastööde, käsi-
töömeistrite ja fotonäitus „Kaunis Sangaste“

KELL 12.00  TERE TORE PEREPÄEV
 Rongkäik vallamaja juurest lasteaia 

juurde MUINASJUTU ŐUELE
KELL 13.00- 15.00
 KILA-KOLA LAAT
Ootame vallarahvast aktiivselt vahetama, kinki-
ma, müüma ja ostma.
Lastele batuut ja külas  vigurivänt JUKU. Tantsu 
ja tralli jagub tükiks ajaks.

Õhtul algusega 19.00 Sangaste lossi juures

· Esinevad rahvatantsurühm „Tanuke“ 
· Segarahvatantsurühmad
· Memmede rühm „Rõõmurullid“
· Kõhutantsijad
· Sangaste naisansambel
· Kuigatsist „SIX EITE“ ja „Rote Hosenbo- 
 den“
 Lastele aardejaht
Esmaettekandele tuleb „Sangaste polka“
Jaanitule toob kohale  metsahaldjas

Enneolematu köievedu üle tiigi „Kuidas rahvas 
võimu vette tõmbas või siis vastupidi…“
Erinevad päevakohased jõukatsumised 

Tantsuks mängib KAHTLANE SAHIN

Täpselt keskööl läheme lossiparki otsima pei-
detud sõnajalaõit.

Info Merle Tombak 5647 2632, 
merle@sangastevv.ee

1. juuni on lastekaitsepäev. Sel päeval toi-
muvad igal pool üle maa toredad sünd-
mused. Eelmisel aastal kutsusime pidutsema 
Sangaste lasteaia ja Keeni põhikooli algklas-
sid. Oli igati tore ja meeleolukas päev rong-
käigu, mängude ja koogi söömisega.
   Sel aastal tahtsime tähelepanu pöörata 
just vanematele lastele. Planeerisime jalgrat-
tamatka korraldamist. Õhtul toimus disko 
rulapargis, külas oli Põlva tantsurühm Efekt 

Euroopa Liit on mitme aasta jooksul 
kasutanud turukorraldusliku meet-
mena abivajajatele toiduabi jagamist. 

Eesmärgiks on vähendada sekkumisvarudes 
oleva tooraine kogust ning anda osa ostetud 
toiduaineid heategevuse käigus puudust kan-
natavatele inimestele. Käesoleval aastal otsustas 
Põllu-majandusministeerium esmakordselt 
ka Eesti osalemise selles skeemis. Valgamaal 
toimub toiduainete jaotamine Eesti Punase 
Risti, suurperede ühingu ja kohalike omava-
litsuste kaudu. 
   Sangaste vallas elavatele majanduslikes 
raskustes inimestele on käesolevaks jaotus-
vooruks eraldatud 1250 kg makarone, mida 
jaotab sotsiaalinspektor. Sangaste vallavo-
likogu sotsiaalkomisjon arutas makaronide 
jaotamise põhimõtteid, määratles meie valla 
vähekindlustatud grupid ning otsustas jaota-
mise järgmiselt: 
1) valla vanaduspensionäridele kuni 2 kg 
(pensionäri kohta); 
2) igale valla lasterikkale perekonnale ühe 
pereliikme kohta kuni 5 kg; 
3) tegelikule üksikvanemaga perele kuni 5 
kg pereliikme kohta; 
4) üksikud isikud/perekonnad sotsiaalkomis-
joni liikmete ettepanekute alusel.  
   Suurpereks loetakse vähemalt 3 lap-
sega perekonnad ning seejuures „lapseks” 
loetakse eelkõige alaealised lapsed; vane-
mad lapsed loetakse pereliikmeks, kui nad 
őpivad (analoogne süsteem lastetoetuste 
maksmisega). 5 kg pereliikme kohta tähen-
dab näiteks neljalapselise pere puhul 30 kg 
makarone (4 last + 2 vanemat x 5 kg). Kui 
ühel perel on õigus toetusele mitme tun-
nuse alusel (nt. kolme lapsega üksikemast 
toimetulekutoetuse saaja), siis määratakse 
makarone siiski vaid ühe põhimõtte alusel 
(nt. 20 kg). 

Mida noored tahavad?

   Makaronid jaotatakse tasuta saajatele isik-
likuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi 
müüa! Kui vallavalitsus saab kellegi kohta 
infot, et isik on makarone müünud, siis sel-
lele isikule edaspidi toiduaineid vm. abi ei 
jagata. 
   Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest 
tuleb makaronide saamise kohta anda isi-
kul/pere esindajal allkiri vastavale blanke-
tile. Seetõttu saavad makarone vaid need 
abivajavad isikud, kes isiklikult vallavalit-
suse poole pöörduvad. Kui isiklik järele-
tulemine makaronidele on raskendatud 
(nt kehva tervise tõttu), siis on kokkulep-
pel sotsiaalinspektoriga (tel 7668 046 või 
5247 930) võimalik paluda makaronid 
kohale tuua naabril, mujal elavatel lastel, 
külavanemal, sotsiaalkomisjoni liikmel vm. 
abivalmil isikul. Sellisel juhul tuleb abilisel 
peale makaronide kohaletoimetamist koos 
täidetud allkirjalehega vallavalitsusse tagasi 
pöörduda. 

Makaronide jaotamine toimub seni, kuni 
neid jätkub, kuid mitte kauem kui 27. juu-
nini 2007. a. Sotsiaalinspektor väljastab 
makarone vastuvõtuaegadel (esmaspäeviti 
ja teisipäeviti kell 9-12 ja 13-16) vallamajas 
ning 13. ja 14. juunil kell 9.00-12.00 endise 
Sangaste algkooli sööklas (sissepääs Sangaste 
raamatukogu poolt). 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor 

Toiduabi jaotamisest 
Sangaste vallas

Sangaste vallavalitsus kuulutab välja 

KONKURSI 

Sangaste Lasteaia 

juhataja 
ametikoha täitmiseks alates 

16. augustist 2007. 

Kandideerijatel esitada avaldus, CV 

ning kvalifikatsiooninõuete täitmist 

tõendavate dokumentide koopiad 27. 

juuniks aadressil Sangaste vallavalitsus, 

67013 Sangaste alevik.

pea tunniajalise etendusega „Elustiil“, Keeni 
kooli tüdrukud astusid üles väikese moeka-
vaga. Pidu oli kõigile noortele tasuta.
  Aga jalgrattamatkast ei huvitunud kah-
juks keegi, õhtusel peol oli kohal vaevalt 
paarkümmend noort. Lihtsalt ei saa aru, 
mida noored tahavad? 
   Igal juhul tänu ja kiitus neile, kes kohal 
olid!

MERLE TOMBAK

Lastekaitsepäeval esinesid tantsutüdrukud Põlvast ja Värskast.
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Keeni  67012
Kurevere  67004
Lauküla  67001
Lossiküla  67005
Mäeküla  67003
Mägiste  68224
Pringi  68223

Restu  67006
Risttee  67007
Sangaste 67013
Sarapuu  67009
Tiidu  67010
Vaalu  68221
Ädu  68219

Postiindeksid Sangaste vallas

Päevane üritus LASTEAIA JA 
RAAMATUKOGU JUURES

10.30  Sarapuu
10.35  Antsi
10.40  Lauküla
10.50  Risttee
10.55  Restu
11.00  Ande
11.05  Pringi
11.10  Ädu
11.15  Mägiste
11.25  Keeni
11.30  Tiidu 
11.40  Sangaste

Buss viib koju tagasi kell  
15.00 (vallamaja juurest)

JAANITULI Sangaste lossi 
juures

17.30  Sarapuu
17.35  Antsi
17.40  Lauküla
17.50  Sangaste
17.55  Risttee
18.00  Restu
18.05  Ande
18.10   Pringi
18.15  Ädu
18.20  Mägiste
18.30  Keeni
18.35  Kolmi 
18.45  Sangaste loss

Buss viib koju tagasi kell 
23.00 (lossi juurest)

Sangaste vallapäeval 23. 06. 2007  
liikuva bussiliini sõidugraafik

O
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Käesolev aasta toob Puka 
valda rohkesti kultuuri ja 

spordiüritusi

AMETLIK INFO

2007. aasta on Puka vallas 
olnud siiani sündmusterohke 
ja paistab, et edasi läheb sama 
toimekalt. Inimesed, kes oma 
töödes ja tegemistes on kultuu-
rivaldkonnaga igapäevaselt seo-
tud, on toimunud üritustega 
kursis. Lehelugejaile annan 
tehtust väikese ülevaate.
   Aasta algas valla juubeliüri-
tusega Puka rahvamajas, kuhu 
olid kutsutud kõikide meie 
valla asutuste ja firmade juhid. 
Rääkisime sellest, kuidas vald 
on arenenud viie aasta jooksul 
ja tunnustasime tublisid tegi-
jaid.
   2007. aasta on juubeliaasta 
meie kultuuritegelastelegi. Meie 
rahvatantsuansambel Vokiratas 
tähistas 10. tegevusaastat, sega-
kooril täitus 35 tegevusaastat.
   26. mail toimusid traditsiooni-
lised vallapäevad. Meie valla 
päevadel on alati tegevust mit-
mesuguste huvidega inimes-
tele. Seekord tutvustas end ja 
oma tegemisi lähemalt pääs-
teamet. Voolikut said hoida ka 
julgemad vabatahtlikud pritsi-
mehed publiku hulgast. Oleme 
päästeametile tänulikud hea 
koostöö eest ja kavandame ka 
edaspidi ühiseid tegemisi.
   1. juunil austasid Puka valda 
oma külastusega vabariigi kõi-
kide maavalitsuste esindajad. 
Puka staadionil toimusid maa-
valitsuste suvemängud, kus 
võistles ligikaudu 250 eri maa-
valitsuse töötajat võrkpallis, 
petangis, mälumängus, kom-
bineeritud teatevõistluses ja 
mitmel teisel alal. 

   Tänan neid tublisid inimesi 
Puka keskkoolist ja Puka valla-
valitsusest, kes osalesid män-
gude korraldamisel.
   Kui pöörata pilk ettepoole, 
siis 6. juunil toimuvad Pukas 
Valgamaa valdade-linnade 
suvemängud ja aasta suurima 
üritusena 14. juulil Võrtsjärve 
suvemängud.

   Jääb üle soovida korraldaja-
tele ainult jõudu ja teotahet sel-
lise mahuka programmi teos-
tamiseks.
   Osalejatele soovin aktiivsust  
ja palju rõõmu erinevatest 
sündmustest.

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

P U K A 

Puka keskkooli Lõpuaktused:

20. juuni kell 18.00 põhikooli lõpuaktus

21. juuni kell 18.00 keskkooli lõpuaktus

Puka valla

JAANITULED

22. juuni 
algusega kell 20.00 jaanituli  
        Aakres
22. juuni 
algusega kell 21.00 Kuigatsi 
jaanituli      Ädumäel

Tulekahju 30. mail kell 08.05 teatati, et Puka vallas 
Aakre külas põleb laut. Päästjate kohale saabudes 
põles puukuuriga kokkuehitatud puidust ja savist 
seintega lauda (mõõtmetega 7 x 11) katus laus-
leegiga. Päästjad asusid kohe pőlengut kustutama 
ning hoidsid ära tule leviku kahe meetri kaugusel 
asuvale kõrvalhoonele ja kaheksa meetri kaugusel 
olevale elumajale. Tulekahjus hukkus puukuuris 
olnud koer, samuti hävis lauda katus. Tulekahju 
oletatav tekkepõhjus on pikselöök.

MIS JUHTUS

Puka vallavalitsuses  
 Muudeti järgmisi Puka vallavalitsuse õigus-
akte: 12.detsember 2006 korraldus nr 305, 24. 
oktoober 2006 korraldused  nr 243 ja 238, 20. 
august 1997 korraldus nr 161, 25 jaanuar 2005 
korraldus nr 18.
 Anti nõusolek ehitusloa väljastamiseks OÜle 
Jaotusvõrk Roose AJF1 0,4 kV maakaabelliini 
60 m ehitamiseks ja liitumiskilbi paigaldamiseks 
Otepää mnt 43 ning kasutusluba nende kasu-
tamiseks.
 Seoses detailplaneeringute algatamisega ot-
sustati mitte algatada keskkonnamőjude hin-
damist Puka vallas Soontaga külas Suur-Rooni 
1MT ja Reino kinnistutel. 
 Nõustuti kahele isikule matuste korraldami-
seks toetuse maksmisega.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Anti nõusolek väljastada ehitusluba Andrus 
Naglale taluhoone ja Velvo Mõttusele elamu 
rekonstrueerimiseks ning ASle Valmap Grupp 
Puka rahvamaja juurde kõlakoja-lava ehitami-
seks.
 Toimetulekutoetust otsustati maksta mais 
viiele isikule. 
 Ühekordset toetust otsustati maksta ühele 
isikule 1000 krooni ulatuses.  
 Tunnustati Puka valla õpilasi, kes on õppeaas-
ta jooksul saavutanud maakonna või vabariigi 
tasemel suurepäraseid tulemusi nii õppetöös 
kui spordis.
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Maavalitsuste suvemängud toimusid Puka staadionil.

Aakre tantsutrupp Puka valla päeval.

Aakre küla   67212
Kibena küla 67203
Kolli küla  67204
Komsi küla 67205
Kuigatsi küla 68222
Kähri küla   67206
Meegaste küla  67207
Palamuste küla  67213
Pedaste küla  67214
Plika küla  67208

Prange küla  67209
Puka alevik 67217
Purtsi küla  68709
Põru küla  67210
Pühaste küla  67215
Rebaste küla  67216
Ruuna küla  67211
Soontaga küla  68617
Vaardi küla  68229

Puka valla postiindeksid

Kõlakoja-lava ehitus Pukas.
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MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

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

Ostan maad looduslikult kaunis 
kohas. 56603678 Koit

Müüa küttepuid. Tel. 5666 6900

K U U L U T U S E D
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Ema on Jumala abiga Looja, 
andes elule alguse.

Mőte emast ka siis annab sooja 
kui aeg viib ta silmist valguse.

Siiras kaastunne Maila Vaherile 
perega ema, ämma, vanaema

LINDA ROSENTHALI 
kaotuse puhul.

Kaubandustöötajate ametiühing ja 
endised töökaaslased Otepää 

Tarbijate Kooperatiivist.

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

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

Südamlik kaastunne kalli abikaa-
sa, isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa

AUGUST SARVE
29.03.1915 - 25.05.2007

kaotuse puhul.

Vello perega

FERDINAND PIHL
02.08.1909 - 13.05.2007

kasvavat metsa ja maad, 
lehtpuu- ning okaspuupalke.
 

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

Ökoteh OÜ

OSTAB:

LEMBIT LINDE
01.10.1946 - 20.05.2007

HELVE KAUP
02.10.1942 - 23.05.2007

LEMBIT LINDE
01.10.1946 - 20.05.2007

Mälestavad ema, őed Aita ja 
Külli ning vend Märt

Noor perekond 
soovib osta 

elamispinda 
Otepääl vōi selle 

ümbruses.

Oodatud on kōik 
pakkumised. KIIRE!

Evi, tel 5177 208

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

Otepää linnas 
haljasaladega tege-
lev firma vōtab tööle

 haljastustöölisi ja 

koolipoisse suve-

perioodiks. 

Info tel. 5342 4856.

Otepää Lihatööstus 
võtab tööle juhi kaldu-
vustega ja tehnikatead-
mistega 

mehhaaniku ja 
veokijuhi.

Helistada 7654 280, 
õhtuti 7655 360

Vaibavabrik OTEKS AS 
pakub tööd  seoses toot-

mise laiendamisega 

erinevatele töö-
kohtadele, 

väljaõpe kohapeal.
 

Info tel. 7668 540, Otepää 
Võru mnt. 3.

Pakume järgmisi 
teenustöid:

TRIMMERDAMINE, 
VÕSA LÕIKAMINE, 
NOORENDIKE 
JA KULTUURIDE 
HOOLDAMINE

INFO 5557 0798
okopesa@hot.ee

OÜ Lõuna Ehitus 

võtab tööle 

üld-
ehitustöölisi.

5511 142, 
info@lounaehitus.ee

remont-ost- müük
E-R 9.00-17.00

Vasara 52b Tartu 50113
GSM 5349 8343

tel 7307 762
www.el-mootor.ee

VÕIDA ENDALE 
SUVITAMISEKS AEGA!

TOO OMA PESU 
MEILE PESTA!

Astu läbi!
Puhas Rõõm garanteeritud!

tel. 7661 110
www.otepaapesumaja.ee

Võtame suveks tööle 
TRIIKIJAID. 

E-R 9-17

Sel õitsval kevadkuul jäi kurvaks koduõu 
ja tühjaks tuba.

Südamlik kaastunne perekond 
Lehtmäele kalli pisipoja 

RENEE LEHTMÄE
12.07.2006 - 28.05.2007 

kaotuse puhul.
Perekonnad Lubi, Aili Tiisler ja 

Tõnu Tiisler, Viks, Toom, Armo ja 
Imre.

KATUSELAASTUD 
ja 

laastukatused.

Telef. 5649 0209

OÜ Nőuni Taimekasvatus 
vajab hooajaks 

MAASIKAKORJAJAID 
ja Otepääle 

maasikamüüjaid.

Info tel. 5349 4366 ja 
 7657 418.

22. juunil, 

algusega 20.°°

NUUSTAKU PUBI 

JAANITULI

ansambliga 
„AMADEUS” 

 MOTOROLLERID, ATV:D

Kohal näidisena ka ,,MOTO-MORINI 1200,,
,,HUSQVARNA 610 TE,,  ja  ,,HYOSUNG GT 650R,, 

MOOTORRATTAD

PROOVISÕIDU PÄEV  LA 09.06.2007 KL.10.00- 15.00 

    E- R 10.00- 17.00            
    L      10.00- 16.00

      Tel. 5662 9904 
Valga põik 1, OTEPÄÄ   

OÜ Karter võtab tööle 

AUTOREMONDILUKKSEPA.

CV saata e-postiga: karter@karter.ee vői 
tuua Otepää, J.Hurda 1A.

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” 
Pubi

kl. 11.00  – 24.00-ni.

JUUNIKUU  mängukava:

R     1. juuni – ans. Reliikvia
L    2. juuni – ans. Kolmen
R     8. juuni – ans. Nööp
L    9. juuni – Raen Väikene
R  15. juuni – ans. Günf
L  16. juuni – ans. Amadeus
R  22. juuni – Nuustaku Pubi 
jaanituli ans.-ga ”Amadeus” 
R  29. juuni – ans. Guitz & Erka
L  30. juuni – ans. Qvalda

Nuustaku Pubi ootab 
oma kollektiivi:

             KOKKA
             KOKAabi

Info tel. 5299 713

HELDUR HAINSALU
12.05.1939 - 02.06.2007

PJOTR LEZIK
06.02.1955 - 30.05.2007

  kastmis- ja 
  vihmutussüsteemid.

Reoveekogujad ja -puhastid. 

Laias valikus veeautomaate.

Täienenud 

santehnikatoodete valik

OÜ Karteri kaupluses Otepääl J.Hurda 1B.

Peatselt avatav aktiivpuhkuse hotell Murakas 
Otepääl otsib oma meeskonda järgmisi töötajaid:

n administraator
n kokk
n toateenija

Töövestluseks palun võtta ühendust hotelli 
juhataja Katrin Juurikaga:
e-mail: katrin.juurikas@mail.ee
gsm: 5071 137

mailto:olev@okoteh.ee
mailto:mirell@marguse.ee
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Järvamaal Valgehobusemäe suusakeskuses toimu-
nud Eesti lühiraja meistrivõistlustel oli otepäälane 
Liivi Parik parim vanuseklassis D55, kus osales 13 
sportlast.
   Nädal varem Lääne-Virumaal Pariisi külas peetud 
Baltimaade meistrivõistlustel võitis ta samuti oma 
vanusegrupis esikoha.

OT

Liivi Parik võitis orienteerumise 
nii Eesti kui ka Balti meistri-
võistlustel

20. mail toimus Helsingis järjekorras 27. noorte suusahüppajate 
mägikarneval. Kõigis vanuserühmades kokku võistles üle 80 noore 
suusahüppaja erinevatest Soome hüppekeskustest. 
   Otepää Spordiklubi saatis maailma ühe juhtiva suusahüppemaa 
järelkasvuga rinda pistma Raimo Peerna ja Kalev Aigro hoolealu-
sed Artti Aigro ja Mihkel Oja. See oli ühtlasi poistele preemiarei-
siks heade õpitulemuste eest koolis (poiste hinded on enamuses 
viied) ja kohusetundliku treeningutesse suhtumise eest möödu-
nud talihooajal. 
   M-8 vanuseklassis võistelnud Artti Aigro hüppas 12,5 ja 13,0 
meetrit ning saavutas 194,6 punktiga kindla esikoha. M-12 vanu-
seklassis hüppas Mihkel Oja 21,5 ja 22 meetrit ning tema 227,6 
punkti tőid teise ilusa võitjakarika Otepääle.  
   Eriti väärivad esile toomist Mihkel Oja stiilihinded: 18-19 punkti 
20st võimalikust. Teades, et soomlaste käest nii kõrgeid hindeid 
kergelt ei saa, võib öelda, et meie treenerite õpetamise tase pole 
laita. Sügisel valmib Tehvandil uus K-90m hüppemägi. On rõõm 
tõdeda, et meil on poisse, kelle jaoks tasus seda ehitada. 

VIIVIKA ELJAND

Otepäälased võitsid Helsingis

TEATIS

MTÜ Šmigunide Suusaklubi kuu-
lutab välja avaliku konkursi Libe-
reci 2009. a. maailmameistrivőist-
lusteks ettevalmistumisel 
järgmistele stipendiumidele:

1. treeneri stipendium
2. massööri stipendium

Täpsem info stipendiumide sta-
tuutide ja taotlemise kohta MTÜ 
Šmigunide Suusaklubi vahendu-
sel. Info ktv@team.ee vői 6830 
771, 5014 477.

E1 IV alagrupp - IV voor
3.06.  Elva kunstmuruväljakul 
 FCE Otepää - Tartu Välk494  0:5 (0:0) 
 
D1 V alagrupp - IV voor 
2.06. Elva kunstmuruväljakul 
 FC Elva - JK Maag Tammeka I 1:3 (0:2)

A2 II liiga - VIII voor
31.05.  Elva linnastaadion  
 FCE Otepää - Saue JK 1:2 (0:1) 

Järgmine FCE Otepää kodumäng

14. juuni kell 17.00 Elva linnastaadionil A2 II liiga 
kohtuvad FCE Otepää ja Viljandi SK.

 
D ja E vanusegrupp    
Valga Keskstaadion, 30. mai 2007.a. 

TÜDRUKUD E 
60 m eeljooks
1.Sigrid SAAREMÄE Otepää G 9,7 10,0
3.Hanna Liis KIHO Pühajärve PK 10,4 10,4
300 m   
1.Sigrid SAAREMÄE Otepää G 59,9
kaugushüpe   
2.Sigrid SAAREMÄE Otepää G 3,20
4.Hanna Liis KIHO Pühajärve PK 3,10

TÜDRUKUD D 
300 m
3.Keit KALK Otepää G 52,7

POISID E  
60 m eeljooks
2.Karel TILGA Puka KK 9,7 10,0
4.Arnold SUMBERG Pühajärve PK 10,2 10,1
6.Karl KIMMEL Pühajärve PK 10,2 
6.Kevin KIVIMAA Otepää G 10,2 
300 m   
1.Karel TILGA Puka KK 55,3
2.Karel SARV Puka KK 56,5
3.Martin TÄÄR Pühajärve PK 56,8
5.Karl KIMMEL Pühajärve PK 58,0
kaugushüpe   
1.Karel TILGA Puka KK 3,86
5.Karli ROIO Keeni PK 3,45
6.Martin TÄÄR Pühajärve PK 3,45
pallivise   
1.Karel TILGA Puka KK 49,50

POISID "D"  
60 m eeljooks
1.Tanel VÄHI Otepää G 8,9 8,9
5.Miikael MÄNDMETS Pühajärve PK 9,7 9,3
6.Ivar LEVIN Keeni PK 9,4 
300 m   
1.Tanel VÄHI Otepää G 50,0
4.Miikael MÄNDMETS Pühajärve PK 52,7
kaugushüpe   
4.Tanel VÄHI Otepää G 4,18
6.Elari KIKAS Palupera PK 4,05
pallivise   
4.Keith TRIFANOV Keeni PK 47,50

Otepää poiste jalgpallitulemused 
Eesti meistrivõistlustel

VALGAMAA 
KOOLINOORTE 
kergejõustiku meistrivõistlused 2007 

Ettevalmistused mängudeks algasid juba 
jaanuaris. Korraldasime maskotikavan-
di konkursi, mille võitis Daniel Dorch 

Mummumehega. Maskotti aitas valmisstada 
käsitööõpetaja Krista Kapp. 
   Kõik osalenud klassid (5.-8. kl.) maalisid 
endale olümpialipu őpetaja Leena Salumaa 
juhendamisel.
   Spordialad olid valitud mittetraditsiooni-
lised, et osalejatele ja pealtvaatajatele põne-
vust pakkuda. Usun, et kilbijooksu polnud 
õpilastest keegi varem proovinud. Kilbid 
valmisid poiste tööõpetuse tunnis õpetaja 
Peeter Mändla juhendamisel. Palju põne-
vust tekitas puššpall ning sumo, mida tuli 
läbi viima Eesti Sumoliidu peasekretär Riho 
Rannikmaa.
   Võistluspäeva hommikul kogunesid olüm-
piameeskonnad kell 9 kooli staadionile, kust 
siirduti ühises rongkäigus Tehvandi olüm-
piastaadionile. Olümpiamängud avas kooli 
direktor Aivo Meema. Seejärel heiskasid 
olümpialipu tublid sportlased Keidy Kütt 
ja Siim Lehismets. Olümpiatule süütas tõr-
vikuga kahekordne olümpiavõitja Andrus 
Veerpalu. Koolisportlaste nimel esitas olüm-
piavande Marko Liiva, kohtunike poolt õpe-
taja Helle Tallo. Avatseremoonia jätkus kul-
tuuriprogrammiga, mis koosnes temaatilis-
test lauludest ja tantsudest.
   Seejärel algasid tõsised võistlused. 
Autasustamisel, kus auhindu jagas olüm-
piamedaliomanik Jaak Mae, anti välja 70 
esimese, teise ja kolmanda koha meda-

lit-diplomit. Kahekordseteks olümpia-
võitjateks tulid individuaalaladel Andreas 
Veerpalu 6B klassist ja Mari Anton 7B klas-
sist. Üldkokkuvõttes anti parima klassi kari-
kas 8.A ja 6.B klassile.
   Päev oli huvitav ja auhinnalaud rikkalik, 
ainult ilmataat oli meie vastu natuke karm.

Esimesed suveolümpiamängud Otepääl  

Põnev puššpallilahing Tehvandi suusastaadionil. 
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   Suur aitäh Margus Möllile ürituse helin-
damise eest, Tehvandi Spordikeskusele, A. 
Le Coqile ja ürituse peamisele rahastajale, 
Eesti Olümpiaakadeemiale.
   Õpilased ootavad põnevusega järgmisi 
olümpiamänge.

Otepää gümnaasiumi huvijuht KERRI RAUK

Suvemängude kergejõustikuvõistlused pee-
takse 12. ja 13. juunil algusega kell 18 Valga 
Keskstaadionil. Reedel, 15. juuni kella 17-

19 on orienteerumine Purtsi kaardil ja kell 19.30 
maastikujalgrattasõit Pukas.
   Laupäeval, 16. juunil kell 6 on kalapüügi 
algus. Kell 10.30 algavad võrkpall ja petank, 
kell 12 lasketeatejooks, kell 13 valla/linnajuhtide 
mitmevõistlus, kell 14 discgolfi täpsusvisked,
kell 15 kroket ja kell 15 mälumäng.
   Suvemängude üldvõitja selgitatakse omava-
litsuste vahel kahes grupis. 
I grupp (üle 2000 elaniku – Valga, Otepää, 
Tõrva, Helme) ja II grupp –Puka, Palupera, 
Karula, Hummuli, Taheva, Tõlliste, Sangaste, 
Põdrala, Õru).
   Üldvõitja selgitamisel läheb arvesse 11 spor- 
 

Valgamaa suvemängud toimuvad Pukas
dialast 8 ala. Kohustuslikud alad on kerge-
jõustik, valla/linnajuhtide võistlus, kalapüük. 
Lisaks lähevad arvesse veel 5 parema spor-
diala kohapunktid. 
   Suvemängudeks eelregistreerimine toimub 
kirjalikult (e-post) või telefonitsi vähemalt 2 
päeva enne vastava ala toimumist Valgamaa 
Spordiliidus. 

Rahvusvaheline motokokkutulek 

Otepää Tour 2007 

toimub 15.-17. juunil Annimatsil.

Laupäeval kell 12 algab paraad Otepääle.

Vasakult: noored suusahüppajad Artti Aigro ja Mihkel Oja koos juhendajate Raimo Peerna ja Kalev Aigroga.
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