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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Aineolümpiaadide 
võitjad ja nende 
juhendajad olid vas-
tuvõtul Valgas

Võidutuli liigub Otepäält Tõrvasse

Valga maavalitsus tunnustas aineolüm-
piaadidel auhinnalisi kohti saanud õpi-
lasi ja neid juhendanud õpetajaid. Maa-
valitsusse oli kutsutud 46 õpetajat 10 
koolist, Valga gümnaasiumisse vastuvõ-
tule aga 126 õpilast 13 koolist. 
   Õpilastööde näituse eest pälvisid 
maavanema tänukirja teiste hulgas õpe-
tajad Anne Karjus Pukast, Peeter Mänd-
la ja Jelena Salumaa Otepäält. 
   Aineolümpiaadide tulemuste põhjal 
olid edukamate juhendajate hulgas õpe-
tajad Tiiu Sander, Ülle Kümmel, Ene 
Ever ja Marge Kaiv Otepäält, kelle õpi-
lased kes esindasid tulemuslikult Valga-
maad üleriigilistel olümpiaadidel.
   16 õpilast jõudsid auhinnakohtadele 
mitmes aines. Näiteks oli viies aines 
tubli Otepää gümnaasiumi 9. klassi õpi-
lane Maiko Kangro, kolmes aines jõuds-
id esikolmikusse Margot Sepp, Sven 
Anton ja Lilian Leetsi samuti Otepää 
gümnaasiumist.
   Üleriigiliste olümpiaadide lõppvooru-
des sai Margot Sepp Otepäält kolmanda  
koha 10. klassi keemias. Otepää güm-
naasiumi  7. klassi “Nuputa” võistkond 
võitis teise ja Pühajärve põhikooli 5.-6. 
klassi “Nuputa” võistkond jagas 7.-8. 
kohta.

OT

Kaunist suve, ilusat 
Võidupüha ja 

Jaanipäeva 

soovib Otepää Teataja 
toimetus.
Kohtume taas juuli lõpus.
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Ilmus Valgamaa 
aastaraamat 2006

Palupera vallavanem Terje Korss ja 
lasteaia juhataja Anne Ruubel tutvusta-
sid ministrile MTÜ Hellenurme Mõis 
eralasteaia ruume ja tegevust. 
   Vanas mõisahoones asuvas lasteaias 
on kaks liitrühma, lasteaiakohti jätkub 
36 lapsele. Hellenurmes ei ole laste 
puudust, kooliminejate asemele on 
sügisel tulemas uued.
   Jutuajamisel selgus, et MTÜna 
tegutseva eralasteaia suurim finant-
seerija on ikkagi vald. Aga mittetu-
lundusühingul leidub lisavõimalusi 
mitmesugustest projektidest raha 
hankida.

Järsust trepist üles ja alla

Lasteaeda Hellenurme mõisahoone 
ülemisel korrusel viivad küllalt järsud 
trepid. Seda märkas ministergi, 
uurides, kuidas hakkama saadakse 
ja kas edaspidigi jätkatakse tegevust 
samas hoones või on kavas uue maja 
ehitus. 
   Vallavanem vastas, et Lõuna-Eesti 
Hooldekeskuse edasisel laienemisel 

Tänavune Maakaitsepäev toimub 
Tõrvas

Otepäält liigub võidutuli Lüllemäele, seejärel 
Valka ning siis Tõrvasse. Kõigis võidutule 
peatuspaikades võtab tule vastu maavanem 
Georg Trašanov ja süütab monumentide juures 
tuleurnid ning asetab pärjad Vabadussõjas 
langenute mälestussammastele. 
   Kõigil soovijatel on võimalus võidutulest tule 
teekonna jooksul osa saada. 

23. juuni ürituste kava

Kell 15.00-15.15 on Võidupüha tseremoonia 
Otepääl. Võidutuli põleb Vabadussõja monumendi 
juures kuni kella 17.15ni. Seejärel kulgeb tule 
teekond Sangaste ja Tagula kaudu Lüllemäele. 
   Kell 16.15-16.30 tähistatakse Võidupüha 
Lüllemäel. Tuli põleb Vabadussõja monumendi 
juures kuni kella 18.30ni. Edasi liigub Võidutuli 
marsruudil Lüllemäe-Valga.
   Kell 17.00-17.15 on Võidupüha tähistamise 
tseremoonia Valgas. Võidutuli põleb Vabadussõja 
monumendi juures kella 19.15ni.  
   Kell 17.45-18.15 tähistatakse Võidupüha Tõrvas. 
Võidutuli põleb vabadussõja monumendi juures 
kuni kella 21.00ni.
   Traditsioonilised Maakaitsepäeva üritused 
toimuvad Tõrvas kella 14.00-17.00. Kavas on 
teatevõistlused, kaitseliidu, piirivalve, politsei 
päästeameti, tolli tehnika näitus, demonstratsi-
oonesinemised. Pakutakse sõdurisuppi.
   Kell 21 süüdatakse võidutulest Tõrva Tantsumäel  
jaanituli.

23. juunil, Võidupühal, alustab või-
dutuli oma teekonda Valgamaal kell 
15 Otepäält. 
   Võidutule toovad Raplast Otepääle 
Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna 
esinaine kapral Heili Mets ja kodutü-
tar Piret Tiit. 

vabaneb tulevikus mõisahoone alu-
mine korrus. Siis on võimalik teha 
mitmeid ümberkorraldusi. Ehk 
kolib lasteaed esimesele korrusele ja 
ruumipuuduses vaevlev vallavalitsus 
kõrvalmajast mõisa peahoone teisele 
korrusele.
   Lasteaia rahamuredega ministrit 
ei kimbutatud ja ka integratsioonist 
Hellenurmes eriti palju ei räägitud. 
See pole siin probleemiks. Juttu oli 
küll keeleõppest ja eriti vajadusest 
osata vene keelt.
   Pealegi huvitasid ministrit laste-
aedade ja integratsiooni kõrval 
muudki asjad. Ta küsis vastuvõtjailt: 
”Öelge üks probleem, mis rahvas-
tikuministrit ei puuduta? Eesti riik 
ongi ju rahvas!”

Linnast tullakse maale elama

   Pikemalt oli juttu mõisahoone 
remondist ja muinsuskaitsest, sügiseks 
valmivast lasteaia uuest mänguväl-
jakust, paisjärve puhastamisest, 
Lõuna-Eesti Hooldekeskusest, järjest 
nõutavamast hooldusteenusest ja 
Palupera vallast üldse.
   Urve Palo ütles: ”Probleem ei ole 
ainult vähene sündivus vaid ka see, 
et inimesed lähevad maalt linna. ” 
Ministri sõnul tuleb rohkem mõelda 
olemasolevatele inimestele.
   Vallavanem Terje Korss kinnitas, 
et Palupera vallas on küllalt näiteid, 
kus tullakse hoopis suurematest 
linnadest maale ja vanu talukohti 
ostetakse mitte suvilaks vaid aasta-
ringselt elamiseks.

19. juunil oli rahvastikumi-
nister Urve Palo tutvumis-
visiidil Valgamaal. Pärast 
Valga, Koikküla ja Hargla 
lasteaedade ja koolidega 
tutvumist lõpetas ta oma 
ringreisi Hellenurmes.

15. juunil toimus Valga maavalitsuses 
trükiste Valgamaa aastaraamat 2006 ja 
Valga maakond arvudes 2007 esitlus. 
Aastaraamatut on välja antud 1995. 
aastast ning seda trükiti 400 eksempla-
ri, statistikakogumikku Valga maakond 
arvudes 2007 aga 1 000 eksemplari. 
   Maakonna aastaraamatus on põh-
jalik ülevaade maakonna olustikust ja 
arengusuundadest ning tähtsamatest 
sündmustest. 
   Raamatud saadetakse kõigile Val-
gamaa raamatukogudele, koolidele ja 
olulisematele koostööpartneritele.
   Internetis saab aastaraamatuga tut-
vuda internetiportaalis www.valga-
maa.ee

OTVõidupühal, 23. juunil kell 11.20 on ETV 
vaatajal võimalus näha Raplast Võidupüha 
paraadi ülekannet. 
   Raplas marsivad peamiselt Kaitseliidu 
üksused, aga tänavusel paraadil näeb ka 
Eesti väikest õhuväge. 
   Vahetult paraadi järel toimub Rapla õhu-
ruumis Kaitseväe, Kaitseliidu ja Piirivalve 
lennuvõimekuse demonstratsioon. Hea 
ilma korral on õhus paarkümmend erine-
vat lennumasinat ja staadionile hüppavad 
langevarjurid. Korraldajad on taotlenud ka 
NATO hävitajate ülelendu.

Eesti Televisioon teeb 
Võidupüha paraadist 
otseülekande

Rahvastikuminister tõi lasteaiale kingituseks mänguasju.

ARVO SAAL

   Ministrit huvitas Palupera kooli lõpe-
tajate edasiõppimine. Vallavanema 
vastusest selgus, et lähematesse kesk-
koolidesse suunduvad siiski vaid 
üksikud noored. 
   Minnakse peamiselt Tartusse ja 
põhjuseks on sealsed suuremad 
võimalused lisaerialade valimisel. See 
peaks olema teatud ohusignaaliks 

Otepää, Elva ja Rõngu hariduselu 
korraldajatele. 
   Tunnike mõisas ja pargis möödus 
kiiresti,  ministri külaskäiku jäi meenu-
tama mänguasju täis kohvrike.
   Lahkudes kinnitas rahvastikumi-
nister, et talle meeldis Hellenurmes 
valitsenud optimistlik meeleolu. 
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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 20. juulil.

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.

AMETLIK INFO
Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking luba korraldada Otepää 
valla haldusterritooriumil 15.06-16.06.2007 avalik üritus 
Saaremaa Velotuur; MTÜle Otepää Motoklubi korraldada 
Otepää valla haldusterritooriumil algusega Annimati käm-
ping ja lõpuga Otepää Keskväljakul 16.06.07 kell 13-15.00 
Mootorrataste paraad (Annimatsi-Sihva-Otepää); Priit Salale 
korraldada 16.06.2007 kell 10.00-16.00 Otepää vallas Pilkuse 
järvel laevamudelite võistlus; MTÜle Otepää Motoklubi 
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Marjamäel 
16.06.2007 avalik üritus mootorrataste mäkketõus; Eesti 
Kaitsejõududele korraldada Otepää valla haldusterritoo-
riumil Pühajärve ääres ja punktis 3 nimetatud valla tee-
del 01.07.2007.a avalik üritus kaitsejõudude Regionaalne 
Triatlon. 
 Otsustati anda luba OÜle Masterinvest paigaldada rek-
laamtahvlid suurusega 1,4 x 2,1 Tartu mnt 1a ja Virulombi 15 
maja seintele ajavahemikul 28.05.2007-31.07.2007; Panduur 
OÜle paigaldada reklaam suurusega 7,5x2,8 m Lipuväljak 9 
katusele alates 07. juunist2007.a kuni 31. augustini 2007.a.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Koit Kallastele abi-
hoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Mägestiku küla 
Mäepealse maaüksus; Silvia Laasile varjualuse püstitamiseks 
asukohaga Otepää vald Arula küla Arula meierei maaük-
sus. 
 Otsustati määrata projekteerimistingimused Raidar 
Mesilale, asukohaga Arula küla Otepää vald Vanamõisa 
maaüksuse I maatükk, majutus-toitlustushoone rekonstru-
eerimise ehitusprojekti koostamiseks; Toomas Laasile, asu-
kohaga Arula küla Otepää vald Arula meierei maaüksus, 
elamu rekonstrueerimise ja varjualuse püstitamise ehitus-
projektide koostamiseks; Evi Soonele, asukohaga Arula 
küla Otepää vald Ansu maaüksuse I maatükk, elamu ja abi-
hoonete püstitamise ehitusprojektide koostamiseks; Veiko 
Hõrakule elamu, asukohaga Otepää vald Otepää linn Uus tn 
22, ehitusprojekti koostamiseks; Õnne Einerile, asukohaga 
Pühajärve küla Otepää vald Metsasalu maaüksus, elamu ja 
abihoonete püstitamise ehitusprojektide koostamiseks; Arvo 
Petersonile, asukohaga Sihva küla Otepää vald Kaalukoja 
maaüksus, majandushoone rekonstrueerimise ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabellii-
nile Otepää linnas Paju tn 12 b. 
 Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reservfondist Eesti 
Lipu 123. sünniaastapäeva tähistamiseks 5000 tuhat krooni; 
Otepää leinamaja külmkambri soetamiseks 50 000 krooni. 

 Otsustati kinnitada riigihanke “Promenaadi ja välisval-
gustuse ehitus” pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni 
otsused. 
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 
Pedajamäe, Pikalombi, Spordikooli ja Arengu alajaama 0,4 
kV liinide rekonstrueerimiseks seoses Rõngu-Otepää-Kanepi 
maantee remondiga Pedjamäe ja Otepää külas ning Otepää 
linnas; Lembit Eensalule elamu laiendamiseks Vidrike külas 
Uibo maaüksusel; OÜle Kalevi Madsa Puhkeküla välisval-
gustuse püstitamiseks Arula külas Madsa Puhkeküla maaük-
susel; MTÜle Kolm Kobrast tiikide rajamiseks asukohaga 
Otepää vald Sihva küla Kösti ja Soonurga maaüksustel; 
Tarmo Rellole elamu püstitamiseks Kääriku külas Põhja 
-Lükardi maaüksusel; Veiko Hõrakule elamu täielikuks lam-
mutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Uus tn 22; 
OÜle Jaotusvõrk Paaksi 10/0,4kV alajaama 10 ning 0,4kV 
liinide püstitamiseks Arula külas Pakese maaüksusel; OÜle 
Jaotusvõrk Nugise 10/0,4 kV mastalajaama ja 0,4 kV liinid 
püstitamiseks seoses Saksoo alajaama fiider F-2 pingeparan-
dusega Märdi külas; OÜle Jaotusvõrk 0,4 kV maakaabellii-
ni püstitamiseks Otepää linnas Kolga tee 13a; Einar-Mart 
Vuksile elamu püstitamiseks Otepää linnas Niidu tn 4; Lilian 
Holtsile suvila püstitamiseks Mäeveere maaüksusel Truuta 
külas; OÜle Karupesa Hotell hotelli laiendamiseks Nüpli 
külas Karupesa maaüksusel; Mart Sal-Sallerile elamu püsti-
tamiseks Truuta külas Järve 1 maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk 
Saksoo 10/0,4kV alajaama 0,4kV liinide püstitamiseks Sihva 
külas Männiku maaüksusel. 
 Otsustati anda MTÜle Otepää Motoklubi luba korralda-
da Otepää valla haldusterritooriumil Otepää Keskväljakul 
üritus USA Autode paraad 26.05.07 ajavahemikul 10.00-
12.00; Universepublishing OÜle luba korraldada Otepää 
valla haldusterritooriumil Pühajärve rannapargis ja lau-
lulaval 6.06.2007.a kell 18.00-23.00 avalik üritus Võsa 
tuur; MTÜle Seiklusklubi XDream luba korraldada 
Otepää valla haldusterritooriumil 09.06.2007-10.06.2007.
a (Tehvandi Spordikeskus, Pühajärv, Kääriku suusarajad, 
Otepää-Kääriku kergliiklustee) rattaorienteerumine; MTÜle 

O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati jagada Poslovitsa, Kaku Väini, Taga-Kellamäe  
katastriüksus.
 Otsustati muuta Jaani tänav 10 ja Jaani tänav 8a ka-
tastriüksuse piirid.
 Otsustati kehtestada Nüpli küla Taga-Kellamäe kinnistu 
detailplaneering; Ilmjärve küla Järvmäe kinnistu detailpla-
neering.  
 Otsustati algatada Otepää vallas Kassiratta külas Kassiristi 
kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Nüpli külas Suure-
Kalda kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Nüpli külas 
Tamme 1 kinnistu detailplaneering;Otepää vallas Kääriku 
külas Suure-Meema kinnistu detailplaneering. 
 Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse 10.05.2007 kor-
ralduse nr 2-4-282 “Mäe-Kantso katastriüksuse jagamine” 
punkti nr 1.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Pühajärve külas Tamme kinnistu detailplaneering; Mäha 
külas Tammuri kinnistu detailplaneering; 
 Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Kassiratta külas Väike-Peebo kinnistu detailp-
laneeringule, kuna kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga; Otepää linnas Õuna tänav 7 kin-
nistu detailplaneeringule, kuna kavandatav tegevus ei ole 
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga; Ilmjärve külas Järvmäe 
kinnistu detailplaneeringule, kuna kavandadat tegevus ei ole 
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga; Nüpli külas Alamäe 
kinnistu detailplaneeringule, kuna kavandatav tegevus ei 
ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga. 
 Otsustati algatada Otepää vallas Arula külas Ansu kinnistu 
detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindami-
ne.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Otepää 
linna tänavate remont” hankemenetluse läbiviimiseks koos-
seisus: Kristjan Rõivassepp, Aarne Steinbach, Ülle Veeroja, 
Aivar Pärli, Urmas Jaagusoo. 
 Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää linna tänavate 
remont” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
 Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest 
tingitud lisakulude kompenseerimiseks ühele vallakodani-
kule.
 Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvaja-
duse tõttu ühele vallakodanikule. 
 Otsustati määrata ühekordne abiraha maikuus 24-le val-
lakodanikule. 

 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Rein Unt`ile sauna 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Metsa 
maaüksus; Mati Ruulile abihoone püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Pedajamäe küla Tiigi maaüksus; Olari Kõivule 
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla 
Ojaveeru maaüksus.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetus kolmele vallakodani-
kule.
 Otsustati anda nõusolek MTÜle Ujumise Spordiklubi 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil Annimatsi käm-
ping Otepää vald noorte projektlaager ajavahemikus 30.07-
10.08.2007 vastavalt esitatud projektile; Järve Arenduse 
OÜle viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil Arula külas 
Järve talus laste projektlaager ajavahemikus 01.07-07.07, 
15.+7-21.07.2007 ja 29.07-04.08.2007 vastavalt esitatud 
projektile; 
 Otsustati kehtestada Otepää Muusikakooli õpetajate kva-
lifikatsiooninõuded.
 Otsustati nimetada Otepää valla esindajaks MTÜ Eesti 
Tervislike Linnade Võrgustik nõukogus Aare Matt.
 Otsustati eraldada raha järgnevatele korteriühistutele: 
Vana-Otepää korterelamu 2, “Koplimetsa” korteriühistu, 
Virulombi 3, Hariduse 1 korteriühistu.
 Otsustati kehtestada ametiauto kasutamise kord.
 Otsutati eraldada Otepää vallavalitsuse reservfondist 
Pühajärve põhikoolile 150 juubeliks 3000 krooni, Vidrike 
kooli vilistlaste kokkutulekuks 2000 krooni.
 Otsustati kinnitada Otepää vallas Kastolatsi külas korterio-
mandi seadmise teel erastatava kastolatsi elamu maaüksuse 
suuruseks 5958 m².
 Otsustati pidada võimalikuks Tiit Urmi omandis oleva 
elamu ja hoonete juurde kuuluva maa ostueesõigusega eras-
tamine. 
 Otsustati muuta Raudsepa külas asuva Vangja katastriük-
suse senist sihtotstarvet maatulundusmaa ning määrata uu-
teks sihtotstarveteks 95% maatulundusmaa, 5% karjääride 
maa. 
 Otsustati väljastada kasutusluba ASle Elion Ettevõtted 
kuuluvale Otepää- Pühajärve EMT masti sidekaablile 
Otepää linnas Nüpli külas; SA le Tehvandi Spordikeskus 
kuuluvale multifunktsionaalsele suusastaadionile Nüpli külas 
Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel. 
 Otsustati määrata koolilõpetaja toetust juunikuus 106-le 
Otepää valla elanikule.

PLANEERINGUD

Planeeringud Otepää vallas

 Algatatud on Kääriku külas Suure-Meema kinnistu detailplaneering. Planeeringu al-
gatamise taotleja on Erki Unn. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise 
võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. 
Planeeritava ala suurus on 32,4 ha.
 Algatamata jäeti Kassiratta külas Väike-Peebo kinnistu detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise 
võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. 
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Metsatervenduse OÜ (Mustamäe tee 
4, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ GEPA Maa- ja ehitus-
korraldus (Teguri 30, Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 
13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  kuna 
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega. 
 Algatamata jäeti Ilmjärve külas Järvemäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise või-
malikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. 
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Metsatervenduse OÜ (Mustamäe tee 
4, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ GEPA Maa- ja ehitus-
korraldus (Teguri 30, Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 
13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  kuna 
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega. 
 Algatamata jäeti Otepää linnas Õuna tänav 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamise võimalikkuse väljaselgi-
tamine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Tarmo Kurves (Uue-Maailma 
21/23-8, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ GPK Partnerid 
(Kastani 90, Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 
67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  kuna 
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega. 

 Algatamata jäeti Nüpli külas Alamäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegili-
ne hindamine. Planeeringu eesmärgiks on Väike-Munamäe puhkekeskuse detailplaneeringu 
muutmine Alamäe kinnistu osas, maa kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, 
ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu algataja ja 
koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on korraldaja 
ettepanekul OÜ Manglusson (Lipuväljak 13, Otepää). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ei algatatud,  kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega. 
 Algatatud on Arula külas Ansu kinnistu detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse alade määramine puhkekeskuse raja-
miseks, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on 
Evi Soone (Ansu talu, Arula küla, Otepää vald). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja 
ettepanekul OÜ WeW (Ropkamõisa 10, Tartu). 
Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 
4820). Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati,  kuna kavandatav tegevus võib olla 
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.  
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses,  Lipuväljak 13, Otepää.
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Nüpli külas Alamäe 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Väike-Munamäe puhkekeskuse 
detailplaneeringu muutmine Alamäe kinnistu osas, maa kruntideks jagamise võimalikkuse 
väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu koostaja on OÜ Manglusson (Lipuväljak 13, Otepää).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. juunist kuni 13. juulini 2007 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 
16. juulil 2007 kell 13.00
 Kehtestatud on Ilmjärve külas Järvemäe kinnistu detailplaneering. Planeeringu ees-
märgiks on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade 
määramine, maa sihtotstarbe muutmine.
 Otepää Vallavalitsus teatab Otepää linnas Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi 
valmimisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ala määramine korterelamu 
ehitamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu koostaja on U-Disain OÜ. (Pühajärve tee 1, Otepää).
Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Avalik eskiisi 
tutvustus toimub 02. juulil 2007 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse kantseleis.

Otepää vallavalitsus liisis väikebussi Renault Trafic, mida saab kasutada ka ratastoolisolijate transpor-
timiseks. Buss on antud kasutamiseks Otepää Päevakeskus-Hooldekodule, aga seda on võimalik kõigil 
abivajajail tellida..
   Bussi kasutamise hinnad kinnitab vallavalitsus. Alates 1. juulist on hinnaks 4 krooni kilomeetri kohta.
Sõidusoovidega tuleb pöörduda Otepää Päevakeskus-Hooldekodu juhataja Helle Kuldmaa poole, tel. 
7668 590, 7668 592 või mob. 5516 418.

OT

TEISED MEIST

Timo Teder päästis sügavasse vette liuelnud 
põngerja hullemast. Sellest rääkisid ja kirju-
tasid juuni esimesel poolel paljud uudiseka-
nalid. 

   Ja sellestki, et mullu suvel Pühajärve ran-
nas avatud liurada lõpeb 180 sentimeetrit sü-
gavasse järvevette. 7aastast liurajalt laskunud 
ja vees ulpima hakanud poissi märkas üks 
Falcki klubi liikmeist, 16aastane Timo Teder, 
kes vette hüppas ja poisi kaldale tõi. 
   Timo ülemus, Falck Lõuna-Eesti ranna-
valvur Egert Malts kiidab päästjat: “Seitsme 
rannas töötatud suvega on ta omandanud ve-
telpäästja tööks vajalikud teadmised ja teeb 
oma tööd hingega.” 
   Maltsa kinnitusel on Timo oma tegude ja 
eluviisidega Otepää noortele tõeline eesku-
ju. Põhikooli lõpueksamid sooritanult tahab 
Timo jätkata õpinguid gümnaasiumis. 
   Järgmisel suvel on Timo juba nii vana, et 
saab loota Pühajärve rannas põhikohaga 
tööd. 
   Noormees Timo õpetab lastevanemaid: 
“Lastel  tuleb silma peal hoida. Isegi siis, kui 
lapsel on ümber ujumisrõngas, ei tohi teda 
üksi ujuma jätta. Ta võib rõngast välja libise-
da.”
    Otepää vallavalitsus otsis selle juhtumi jä-
rel liurajale uusi lahendusi ja rakendas uusi 
ohtusnõudeid.   

(Tartu Postimees, 11. juuni, 2007)

Kuumus kimbutab 
päevitunud päästjaidki

Otepää vallal on uus buss
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KULTUURIÜRITUSED 
Otepää kultuurikeskuses

 „Hingemuusika” järgmine kontsert on Otepääl 
21. juulil kell 18.00, esinevad Oksana Sinkova 
(flööt), Alina Sakalouskaya (mandoliin) ja Kadri
Ploompuu (orel).

Piletid müügil Piletilevis ja 1 tund enne kontserdi 
algust kohapeal (25.-, 10.-, koolieelikud tasuta).
   Kontserdisarja korraldab Otepääl PLMF koos-
töös Otepää vallavalitsuse, Otepää Kultuurikes-
kuse, AS Pühajärve Puhkekodu, Eesti Kultuur-
kapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu, ajalehega 
Postimees, ajakirjaga Muusika ja Quick Print Trü-
kikojaga.

Kontserdisari Hinge-
muusika Otepää kirikus

Uut Tehvandi Spordi-
keskuses

23. juuni kell 18.00  Otepää Linnamäel jaanituli. Tantsuks 
mängib “Mini-MTJ”. Õhtut juhib 
Virko Peebo. TASUTA

23. juuni kell 18.00  Pühajärve laululaval jaanituli. Pilet 
eelmüügist 125.-, kohapeal 150.-

26. juuni kell 20.00  Otepää Maarja kirikus Koit Toome 
kontsert. Pilet 150.-

28. juuni kell 20.00  Kino “Lõikus”. Pilet 20.- Otepää 
Kultuurikeskuses

06. juuli kell 20.00  Pühajärve laululaval Vana Baskini 
teater etendusega “Tähtede sadu”. 
Pilet 140.-/95.-. Soodushind eel-
müügist.

18. juuli kell 20.00  Otepää Maarja kirikus Kaire Vilgats ja 
Koit Toome kontsert. Pilet eelmüü-
gis 125.-, kohapeal 150.-.

20. juuli kell 21.00  Pühajärve laululaval ansamblid 
“Metsatöll” ja “Kosmikud”.

Tänuavaldus
Suur tänu Otepää vallavalitsusele, vo-
likogule ja eriline tänu vallavanem Aivar 
Pärlile. Nemad lahendasid minu suure 
vajaduse ja unistuse invabussi osas.
   7. juunil sain uue invabussiga Püha-
järve hambaarsti vastuvõtule. Minu lii-
kumispuude korral on invabuss ainuke 
võimalus saada eriarstile, kus on ole-
mas kaldtee.
   Olin esimene ratastooliga invabus-
si kasutaja. Suur tänu ka hooldekodu 
juhataja Helle Kuldmaale ja bussijuht 
Raigo Kirsimäele, kes mind abivalmilt 
teenindasid.
   Sõidu ajal nägin suuri muutusi, mis 
on toimunud 10 aasta jooksul Otepää 
linnas ja kauni Pühajärve ümbruses.

MILVI MÄGI, ratastoolis 1999. aasta 
22. detsembrist. 

Egert Hiir      5. juuni 
Kadri Kruusmaa  10. juuni

SÜNNID

Viktor Kartau 87 
Endla Puusep 87
Heldi Jürgenson 86 
Agnes Klais 86 
Koidula Maspanov 86
Aino Lillemaa 85
Hella-Renata Allev 84 
Linda Trummal 84
Endla Liljental 83 
Liidia Vilde 83
Karl Karm 82
Martha-Loreida Lapp 81 
Vilma Saar 81
Aksel Vuks 80
Virve Kurs 79 
Helmi Tiirmaa 79 
Harald Viikmann 79
Őie Peterson 78
Silvia Alandi 77 
Heino Aljaste 77 
Vilma Lillo 77 
Silvia Urbanik 77
Ellen Kasemets 76 
Leidi Kattai 76 
Asta Mitt 76
Mihkel Kikas 75 
Ottilie Kikas 75 
Maja Kiuru 75 
Helju Liivak 75 
Helgi Sisask 75 
Milvi Solodov 75 
Vilma Tuubel 75 
Johann Uibo 75
Ellen Barkala 73 
Ilmar Kutsar 73 
Ellenore Lokk 73 
Mihkel Tiks 73
Ülo Reedi 72
Eda Soe 71 
Eha Teder 71
Liidia Kartau 70 
Urve Lill 70 
Heido Meema 70 
Salme Sőukand 70
Anni Kütt 69 
Paul Pedastik 69 
Vargo-Vello Piron 69 
Endla Saaremets 69 
Ljudmilla Vikard 69
Tiiu Baumann 68 
Uno Kikkas 68 
Asta Kollak 68 
Jaan Mitt 68 
Aare-Aimur Tarrikas  68 
Mare Unt 68
Leopold Gofman  67 
Endel Käär 67 
Helge Käär 67 
Lembit Parvei 67 
Elin Samul 67 
Maie Soo 67 
Tõnu Susi 67 
Helle Tallo 67 
Signe-Irene Treiveldt 67
Eerik Kütt 66 
Anne Roos 66 
Jüri Suurraid 66 
Ilder Tallo 66 
Lembit Vassil 66 
Johannes Vissak  66
Jüri Adamson 65 
Silvia Adamson 65 
Malle Rautsik 65 
Maire Rootsma 65 
Vello Soots 65 
Arvo Teemant 65
Paavu Pajur 64 
Ene Türk 64 
Reet Urbmets 64
Mare Kalev 63 
Ilmar Kiivit 63 
Ants Lüüs 63 
Salme Teemant 63
Urmas Tuubel 62 
Mart Urm 62
Aili Naruski 61 
Jüri Vihermäe 61
Ilme Laugesaar 60 
Ellu-Arella Lõo 60 
Galina Palm 60 
Aita Park 60 

SÜNNIPÄEVAD  juulis

Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!

Tehvandi Spordikeskuses on suveks 
harrastajatele valmis 6 km pikkune 
jooksu- ja kepikõnni matkarada, 

sama pikk jalgratta matkarada ning 1,2 km 
pikkune terviserada, kuhu on ehitatud seit-
se harjutuste linnakut. Kõik rajad algavad 
Tehvandi peahoone ülemise parkla staadio-
nipoolsest otsast. Tehvandi staadionilt saab 
alguse ka Tartu Rattamaratoni rada Otepäält 
Elvasse kogupikkusega 87 km. Tehvandi 
spordiradasid tutvustavad infotahvlid on 
üleval peahoone parklates, väikese kaardi 
soovitame enne sportima minekut kaasa 
võtta peahoone fuajeest. Pärast sportimist 
saab käia saunas ja kinnitada keha Tehvandi 
peahoones. 

Sportlastele on Tehvandil treenimiseks 6,3 km 
pikkune rullsuusatamise treeningrada, 5 km 
pikkune jooksu-, imitatsiooni- ja kepikõnni 
treeningrada, jõusaal, Ansomäe lasketiir, 
K70 suusahüppemägi, Apteekrimäe suu-
sahüppemägede kompleks ning staadion 
jalgpalli- ja võrkpalliväljakuga. Sel aastal 
rekonstrueeritud staadionile on rajatud 

võistluste korraldamiseks  lasketiir koos 
1000-kohalise pealtvaatajate tribüüniga, kus 
juba eeloleval sügisel toimuvad Suvebiathloni 
maailmameistrivõistlused. Talvehooajaks 
valmib Tehvandi K90 suusahüppemägi koos 
vaateplatvormi ja ronimisseinaga. 

Keskuse külastamine on tehtud kõigile 
külastajatele võimalikult mugavaks – projek-
tist „Tehvandi keskuse kui rahvusvaheliselt 
tunnustatud spordikeskuse tugiinfrastruk-
tuuri arendamine” said asfaltkatte Tehvandi 
peahoone parklad, rajati jalakäijatele turva-
lisemaks liikumiseks kivikattega kõnniteed 
ning paigaldati uued keskuse spordirajatisi 
tutvustavad infotahvlid. Projekt sai tuge 
Euroopa Regionaalarengu Fondi piir-
kondade konkurentsivõime tugevdamise 
väikeprojektide programmist. 

Ootame kõiki spordisõpru uueneva Tehvandi 
Spordikeskusega tutvuma. 
Rohkem infot meie veebilehel www.tehvandi.
ee ja telefonil 7669 500. 

KAJA TREIAL

Otepää gümnaasiumi võtab juba mitmendat 
aastat osa TV 10 olümpiastarti sarjast. 
   TV 10 olümpiastarti 36. hooajal osales 27 
suuremat kooli, igal alal oli osalejaid kuni 80. 
TV 10 olümpiastardis saab osaleja kool neljal 
etapil igale alale välja panna 2 sportlast. 
   Etapid toimusid pühapäeviti Võrus, 
Tallinnas, Valgas ja Rakveres. Kahjuks 
võttis meie kool osa kolmest etapist, üks 
etapp Tallinnas jäi käimata. Kõiki alasid me 
ei harrasta (näiteks tõkkejooks, kõrgushüpe 
ja teivashüpe) ja neil ei osalenud. 
   Meie kooli õpilased esinesid tublilt, saavuta-
des vabariigi tasemel hinnatavaid tulemusi 
ja püstitades isiklikke rekordeid. 

Tüdrukud nooremas vanuserühmas sai 
Keit Kalk 600 m jooksus 16. koha ajaga 
1.57.73 ja Reelika Tuum palliviskes 13. koha 
tulemusega 40.03. 
   Poisid nooremas vanuserühmassai Tanel 
Vähi 60 m jooksus 16. koha ajaga 9.16 ja 
Marten Pulles palliviskes 11. koha tulemu-
sega 48.58.
   Tüdrukud vanemas vanuserühmas sai 
Mari Anton palliviskes 11. koha tulemusega 
50.49.
   Poisid vanemas vanuserühmas sai Keit 
Rootsma palliviskes 15. koha tulemusega 
62.36. 
   TV 10 Olümpiastarti annab välja ka ETV 
eriauhinnad. Sel aastal said need igal alal 
36. kohaga lõpetanud õpilased. Meie kooli 

lastest said auhinna Triin Kahr, Tiiu Tiivi 
Kahr ja Georg Niit.  
   Suur tänu kõigile õpilastele, kes osalesid 
TV 10 olümpiastarti 36. hooajal. 

Otepää gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja 
MAIVE PULLES

Keit Kalk (374) 600 m jooksu stardis 
Rakveres

Lugupeetavad Kastolatsi küla 
elanikud

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

Kastolatsi külavanem Helken Sunts

Surnuaiapühad 
Otepääl

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

http://www.tehvandi.ee
http://www.tehvandi.ee
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9.a klass  
Heleri Alter 
Mikko Buht 
Cliona-Georgia Dalberg   kiitusega
Monica Eichelmann 
Kadri Kapp   kiitusega
Tõnis Kartau 
Gert Kautlenbach 
Kerli Kraak 
Anu Lomp 
Kaur Lõhmus 
Mario Merilo 
Tea Möll 
Kristo Peterson 
Robert Pihelgas 
Kalev Riivik 
Deivi Sarapson 
Mihkel Teder 
Timo Teder 
Kersti Tiimann 
Pille-Riin Tikan 
Ants Vaher 

Klassijuhataja Silva Hinnobert

9.b klass
Kristjan All 
Signe Ilves 
Elena Jodsche 
Tamer Jõe 
Kristin Kalk 
Maiko Kangro  kiitusega
Mart Kaur 
Seiko Kuik 
Kertu Kulasalu 
Siim Lassmann 
Liina Leetsi   kiitusega
Andreas Nigol 
Magnar Orasson 
Valdo Plinte 
Peep Poderat 
Martin Raid 
Mari-Liisa Reigo 
Kristi Rohtla 
Ardi Uprus 
Martti Vister 
Maia-Liisa Voolaid 

Klassijuhataja Marge Kaiv

Otepää Gümnaasium

9.c klass
Kristjan Ehman 
Mairi Kana 
Risto Kivi 
Ave Klais 
Helena Mõts 
Rain Mõttus 
Rudolf Palk 
Enriko Saar 
Siim Saulep 
Lilian Ventsel 
Janar Virk 

Klassijuhataja Tiia Lehismets

12.a klass
Risto Hausenberg 
Krista Järv 
Kristi Kaarna 
Veiko Kaarna 
Keiro Kadai 
Kati Kaup 
Helen Kerem 
Egle Kopli 
Tarvo Kuus 
Joosep Kõivistik 
Keili Kängsepp 
Meelis Mägi 
Liisi Orav 
Keijo Priks 
Anneli Ruusna 
Kärt Sepp 
Kelly Songi 
Liina Toom 
Kadi Täär 
Siim Ventsel 
Laura Vou 
Lauri Õlli 
Klassijuhataja Toomas Palmiste

12.b klass
Enelin Alter 
Pilleriine Alter – kuldmedaliga
Eiko Ernits 
Peeter Ever 
Ave-Ly Feldmann 
Heidi Heitur 
Sandra Hinnobert 
Marju Juhkam 
Ott Kartau 
Karena Kikkas - hõbemedaliga
Lauri Kiuru 
Kaidi Kukk - hõbemedaliga
Kerli Kuldmaa 
Rauno Laiv 
Märt Leesment 
Priit Lehismets 
Liis Lokk 
Siret Luik 
Siim Matt 
Meelis Must 
Merit Nurmoja 
Rando Pihelgas 
Liis Prede 
Kaisa Riivald 
Kadri Roose 
Risto Saar 
Martti Sala - hõbemedaliga
Kristi Sisask 
Siim Soe 
Eliisa Soome 
Ingrid Tamman 
Kaisa Vister 
Gertu Võsu 
Reelika Värva 
Klassijuhataja Tiiu Sander

Martti Sala

Kaidi Kukk

Karena Kikkas

Pilleriine Alter

Gerle Aart 
Aigar Ilves 
Ahto Järv 
Teele Kants 
Kristo Koik 
Alo Kopli 
Grete Kõiv 
Risto Künnapuu  
Karl-Tõnis Laks 
Birgit Leopard  
Lauri Libov  
Kristi Liivamägi 
Anatoli Mihhailov  
Ardi Normet
Hanna Nõgel 
Reiko Pukk 
Egne Raba  
Maido Raidsoo  
Lauri Raev
Sven Rebane 
Aile Sumberg 
Andra-Maarja Tiido 
Martin Täär
Urmas Vaher
Mart Vihermäe 
Mikk Vihmann 

Pühajärve Põhikool

Otepää Gümnaasiumis on hea tradit-
sioon anda igal kevadel gümnaasiumi 
lõpetajatele välja mitmeid preemiaid. 

Kõige silmapaistvam neist on kooli vi-
listlase Paul Vestersteini preemia, mis 
antakse neljas valdkonnas:

1. Ott Kartau – märkimisväärsete tule-
muste eest muusikas; 
2. Keijo Priks – parimate sportlike tule-
muste eest; 
3. Anneli Ruusna – aktiivse ühiskondli-
ku tegevuse eest; 
4. Pilleriine Alter – kooli poolt valitud 
väga hea õppimise ja kooli esindamise 
eest. 

AIVO MEEMA,
direktor

Otepää gümnaasiumis 
selgusid tänavused 
preemiasaajad

A J A L O O S T 

15 aastat TAGASI (1992)

Pühajärve põhikoolis lõpeta-
sid õppeaasta “väga heade” 
ja “heade” tulemustega:

1. klass: Essi Anni Pusa, Kevin Kaur, Ma-
rie Leopard, Taavi Vihmann 
2. klass: Linda Oinus, Martin Täär 
3. klass: Anu Saaremäe, Marika Almar, 
Kevin Perle, Ketlin Veidemann, Rivo Kopli
4. klass: Gen Alev, Kärol Belov, Silver 
Kiho, Magnus Leopard, Miikael Mänd-
mets, Signe Täär
5. klass: Markus Narusk
6. klass: Andra Leppik, Marili Vihmann, 
Mathias Mändmets, Timo Kopli, Joel 
Süldre 
7. klass: Kadri Mootse
8. klass: Elen Kurvits, Liis Teder 
9. klass: Lauri Libov, Aile Sumberg, Mikk 
Vihmann, Hanna Nõgel, Grete Kõiv, Kris-
to Koik, Teele Kants.

Väga heade tulemustega 
lõpetasid Pühajärve põhikoo-
lis õppeaasta:

1. klass: Liis Antsi, Hanna Liis Kiho, Karel 
Kaupmees 
2. klass:Karl Kimmel, Priit Peterson, Joo-
nas Rello, Alice Raidmets, Arnold Sum-
berg
3. klass: Andres Aaliste, Grete-Laura Loo, 
Ketryn Õun, Birgit Trik.
4. klass: Merylin Tihomirova
5. klass: Taavi Aaliste
6. klass: Andre Ostrak, Ina Mononen, 
Remi Leopard
7. klass: Keity Kimmel, Gertrud Leopard,
 Allar Ostrak, Hans-Friedrich Urm
9. klass: Sven Rebane, Aile  Sumberg 

Eesti krooni tulek oli tugevalt turvatud

Teade rahavahetuskomisjonilt ilmus 20. juuni 
lehes, samal päeval alustati vene rublade vahe-
tamist eesti kroonide vastu. Igal täiskasvanul 
oli õigus vahetada maksimumsummana 1500 
rubla, mis saksa marga vääringule ümberar-
vestatult tõi iga rahavahetaja taskusse esimesed 
150 krooni.

Valgamaa rahavahetuskomisjonilt ilmus maa-
konnalehes järgmine teadaanne: ”Laupäeval 
viiakse Eesti Vabariigis läbi rahareform. Seoses 
sellega on piirkondlikul rahavahetuskomisjonil 
edastada mõned teated. 
   Rahavahetus kestab kolm päeva, seega pole 
põhjust paanikaks, ka vahetusraha on piisavalt. 
Vahetuspunkti minnes peab kaasas olema 
sama isikuttõendav dokument, mis eelnevalt 

esitati kontrollimisel ja järjekorranumber, 
mille alusel suunatakse residendid vastavate 
kassade juurde. Kehtivad varem teatatud 
korra kohaselt kinnitatud volikirjad. Volituse 
esitajal peab olema isikuttõendav dokument, 
mille andmed fikseeritakse nimekirjas.
   Rahavahetuspunktid avatakse laupäeval 
kell 9, julgeoleku tagavad kuni lõpetamiseni 
politsei ja kaitseliidu relvastatud töötajad. 
Juba laupäeval avatakse valvekauplused, kus 
teenindatakse kroonide eest. 
   Hoiupangas on peatatud maksude vastuvõt-
mine kuni uute korraldusteni. Soovime kõigile 
rahulikku meelt ja optimistlikku tuju!”

(Valgamaalane, laupäev, 20. juuni 1992).

10 aastat TAGASI (1997)

Pühajärve Beach Partyst rääkis peakorraldaja 
Andreas Lukin: ”Siin on varasemast kolmest 
peost kõigil tegijail kogemused ja ülesanded 
teada, eeltöö käib.  
   Peaesinejad on Smokie, (6. juunil), Gina G 
(7. juunil) ja Maarja Liis (esimest korda Eestis 
oma Rootsi ansambliga, 7. juunil).” 
   Teiselt peakorraldajalt, otepäälaselt Valdur 
Sepalt sai kohalik ajakirjanik kuulda: ”Rannapeo 
piletite eelmüük lõppes 31. mail.Varasemaga 
võrreldes müüdi pileteid eelmüügist rohkem. 
See näitab, et rahvas on peo omaks võtnud. 
6 000 piletit on piir, rohkem Pühajärve park 
ei mahuta.”
   Piletita sissetungijaile antakse eelhoiatus: 
lisaks politseile, turvafirmale ja piirdeaiale
valvab peoplatsi piiretel 30 valvekoera.
(Valgamaalane, 3. juuni, 1997).

Muljete järelnoppeid Pühajärve rannapeost ja 
suvepidudest Eestimaal. Kaks tundi enne keskööd 
kogub Eesti Raadio vastukajasid kogu maalt: 
Pärnust, Viljandist, Tallinnast. Kõige rohkem 
helistajaid on Otepäält ja Pühajärvelt. Hilisemad 
arvutused annavad keskajalehtedes teada, et 
seekordne rahvapidu (uue nimega ristitu) tegi 
siinmail kõigi eelnenud suvepidude rekordi: 
kahel juunipäeval oli Otepää-mail ligi 20 000 
külastajat ja vähemalt 4000 sõidukit.
(Valgamaalane, 14. juuni 1997).

ERO V Peaassamblee Otepääl

”14.-20. juulini saab Otepää sümboolselt maa-
ilmalinnaks: Otepää teatrimajas peetakse 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (ERO) V 
Peassamblee poolesaja delegatsiooni osalusel,” 
kirjutas ERO Tartu Koordineerimiskeskuse 
pressiesindaja Maris S.Kaasik Valgamaalasesse 
eeltutvustava artikli. 

Otepää Gümnaasium
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   Samast saab lugeda, et ERO on asutatud 11. 
veebruaril 1991 Haagis 15 rahva delegeeritud 
esindajate osavõtul. Kasvanud on see organisat-
sioon aga jõudsalt, ühendades 50 liikmesriiki või 
-rahvast kokku ligi 100 miljoni elanikuga. 
   Maailmas on 2 ERO koordineerimiskeskust: 
Washingtonis ja Tartus. Eesti osa ERO loomisel 
on olnud suur ja eeskujunäitav. Idee sündis 
aprillis 1990, mil orientalist Linnart Mälli 
külastas Tiibeti eksiilvalitsuse välisminister 
Lodi Gyari. Koos tutvustasid nad ikestatud 
rahvaste organisatsiooni loomise vajadust 
hollandlasele Michael van Waltile (praegune 
ERO peasekretär). 
   1991-1993 oli Linnart Mäll ERO esimene 
president, praegu peasekretäri asetäitja ja 
Tartu koordineerimiskeskuse direktor. Eestis 
on varem toimunud 10 rahvusvahelist konve-
rentsi ja ERO piirkondlikku nõupidamist. Nii 
kõrgetasemeline ERO üritus, nagu seda on 

eelseisev peaassamblee – maailmaorganisatsiooni 
põhikirjaline kõrgeim esinduskogu –,toimub 
aga Eestis esmakordselt.
   Otepää pole ERO juhtidele võõras paik, 
just Pühajärvel on kuue aasta jooksul peetud 
mitmeid ida-bloki piirkondlikke konverentse ja 
nõupidamisi, mis on kinnitanud, et Lõuna-Eestis 
osatakse pakkuda nauditavat külalislahkust 
erineva kultuuritraditsiooonidega ja kõikidest 
rassidest delegaatidele.

(Valgamaalane, 5. juuni 1997).

VÄNLEK ehk Eesti, Soome Rootsi, Norra, 
Taani, Saksa rahvakultuuri festival Otepääl 
28.06.-2.07. 1997 

Ühtekokku 600 esinejat, neist 250 välisriikidest. 
Soomes, Otepää sõprusvallas Vihtis sündinud 
festivalile kaasati Otepää 1989. aastal. Igal 

Projekti teostaja Palupera vallavalitsus 
sõlmis 28. mail töövõtulepingu avaliku 
riigihanke 8 pakkuja hulgast edukamaga 

– Sangla Turvas AS. 
   Vallavalitsuse partneriteks on OÜ „Palu-Teenus”, 
MTÜ „Hellenurme Mõis”, kinnistuomanikud 
Mae Juske ja Jüri Järvet. Rahaga toetab projekti 
Euroopa Regionaalarengu Fond riikliku aren-
gukava meetme 4.2 “Keskkonna-infrastruktuuri 
arendamine” kaudu. 
   Hiljemalt 30. oktoobriks 2007 tuleb teostajail 
Hellenurme paisjärve seisundit tervendada ja 
veekogu seisundit mõjutava sete likvideerida. 
Teisisõnu – paisjärv puhastada mudast, kalda-
vöönd korrastada, paisjärve suubuv jõesäng ja 
ojad ning nende kaldad korrastada. 
   Settekiht jõe sissevoolul on praegu 1,2-1,5 
m, keskosas 0,8-1,2 m, väljavoolul 0,5-0,7 m, 
koos jõesängi süvendusega kokku 63 000 m³. 
Saareke paisjärves jääb veeloomade ja -lindude 
elamispaigaks.
   Projekt näeb ette ka Hellenurme puhkeala (5 
ha) võsast ja määratud puudest puhastamise, 
et rajada park ka mõisahoonest teiselepoole 

aastal vahetus korraldajamaa, nüüd jõudis 
otepäälaste kätte võõrustamise kord. Otepää 
kaasas omakorda uue osalise – sõpruspaiga 
Saksamaalt Tarpist.
   Festivali korralduskomitee eesotsas abilinna-
pea Ain Kruusmaaga on lisaks oma piirkonna 
taidlejatele kutsunud tuntumatest muusikakol-
lektiividest esinema Torupilli ja Kukerpillid. 
   28. juunil kell 17 avatakse festival pidulikult 
Otepää raekoja ees (alumisel pildil), jätk on 
kirikus, kus esinevad suured muusikakollektiivid 
Vihtist. Õhtutundidel on teatrimajas tantsutoas 
etteasteid kõikidelt kollektiividelt. 
   29. juunil suunduvad peolised suures rong-
käigus linnast Pühajärve parki, laululaval 
algab kell 18 simmaniõhtu koos rahvuslike 
mängudega. 
   Kolmandal päeval esinevad külalised ümber-
kaudsetes valdades, külastavad käsitöölaata teat-
rimaja pargis, õhtul naudivad aga Kukerpillide 
kontserti. Neljanda päeva pärastlõunaks on 
pidulised Pühajärvel veepeol, õhtul aga taas 
teatrimajas lõpupeol.  
   Tavakohane on lõpetamine suures sõprusringis, 
igal maal oma lauluga. Kohalik muusikaõpetaja 
Varju Teder on loonud festivali seekordse 
sõpruslaulu sõnad ja viisi, festivali sümboolika 
ja kavalehed on kujundanud aga vihtilase Ari 
Peura kunstnikukäsi.
(Valgamaalane, 28. juuni, 1997).

5 aastat TAGASI (2002)

Konkursil ”Ettevõtluse Auhind 2001” tunnis-
tati viie edukama ettevõtte hulka kuuluvaks 
AS Pühajärve Puhkekodu. Konkursi võitjate 
autasustamine toimus 3. juunil pidulikul koo-
solekul Tallinnas. 
    Puhkekodu nimel võttis autasud Eesti Vabariigi 
presidendilt Arnold Rüütlilt vastu AS Pühajärve 
Puhkekodu juhatuse liige Jüri Kork. Autasusid 
tuli Pühajärvele kaks: nii turismiuuendaja kui 
ka peaauhinna kategoorias.

Voldemar Tasa sai Kaitseliidu teenetemärgi. 
Lutsu talu peremees Voldemar Tasa oli üks 
Otepää Kaitseliidu malevkonna asutajaid, on 
olnud aastaid Otepää malevkonna ning Valga 
maleva revisjonikomisjoni esimees. Ta on õpe-
tanud KL allohvitseride kursustel topograafiat,
orienteerumist ning korraldanud praktilisi 
õppusi maastikul. Kaprali auastmes Tasal on 
autasusid ka varasema tegevuse eest kaitseliit-

paisjärve. Ehitustöödega süvendatakse kogu 
objekt (veepeegel 5,5 ha). Osa väljakaevatavast 
settega (13 000 m³) täidetakse soostunud ala. 
Eelnevalt luuakse kasvama jäetud puude ümber 
kaitselehtrid. 
   Samas kaevatakse ka settebassein-puhastuslodu 
paisjärve ja sellesse suubuva läbivooluoja vahele 
(endine tiik), rekonstrueeritakse üks truup ja 
kolm ojasuuet.
   Enamus settest veetakse kahe rajatava välja-
veotee ja Särevi kruusakattega tee kaudu nn. 
Middendorffi põllule. Särevi tee korrastatakse
enne talve valla rahaga.
   Paisjärve keskmine sügavus suureneb 1,1 m 
võrra, s.o. 2,45 meetrini. 
   Uudistajaid on paisjärve kaldal viimastel 
nädalatel olnud palju. On küsitud, kuidas 
tagatakse järve parandatud ökoseisundi säili-
mine edaspidi? 
   See on aga kõigi teostajate, partnerite ja 
kohalike elanike, külastajate jt. koostöö.

Palupera vallavalitsus ja partnerid

lasena, nüüd annetas Kaitseliidu keskjuhatus 
talle võidupüha eel Kaitseliidu Valge Risti III 
klassi teenetemärgi.

”Pühajärve rannas lehvib taas sinilipp”, kirjutab 
Otepää Teataja. Ja lisab, et sinilipu liikumise 
koordinaator Eestis on alates 1994. aastast 
Ühendus Hoia Eesti merd!  
   Rahvusvaheline Sinilipu komisjon otsustas 
Pühajärve rannale omistada lipu juba teist 
aastat ühtejärge.

Otepää turismiinfokeskus tähistas 10. aastapäeva. 
Rohelise I-märgiga rahvusvaheline infopunkt, 
mille Otepää linnavalitsus avas 1. juunil 1992, 
oli Eestis esimene, käivitajaiks Jaak Uudmäe 
ja Olev Allik. 
   1997. aasta 1. aprillist kuulub Otepää turis-
miinfokeskus riiklikku turismiinfosüsteemi ketti. 
Kümnendal sünnipäeval pakuti infopunktis 
torti.

Kemplemine kultuurielu ümber 

Selline pealkiri seisab OT ühel leheküljel ja 
ühendab kolme kirjutist. Kultuurikeskuse juhataja 
Laive Poska annab oma tegevusest ülevaate, 
vallavanem Aivar Nigol teatab oma loo pealkirjas, 
et ”Otepää Nokiaks on spordiüritused” ja lehe 
toimetus lisab oma kommentaari. 
   Kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni 
on jäänud veel neli kuud, ent valimisvõitlus on 
juba suviselt palavaid tuure kogumas, nendib 
toimetus. Ja lisab arvamuse, et 100 allkirja 
kandev Tiina Aruniidu vallakodanike nimel 
esitatud avaldus volikogu esimehele Jaanus 
Raidalile ei jõudnud siiski kiiresti fabritseeritud 
umbusaldusavaldusest kultuurijuhile ja valla-
vanemale volikogu päevakorda.  
   Toimetus soovib lehelugejaile kena suve ja 
rahulikku meelt.

Otepää valla investeeringutest kirjutab valla-
vanem Aivar Nigol. Ülevaade 2002. aasta suve 
suurematest ehitustest ja projektidest avaneb 
lühimalt loo alapealkirjadest. Alustatakse Otepää 
gümnaasiumi juurdeehitust. Vahetatakse güm-
naasiumi aknad ning remonditakse välistrepid. 
Rekonstrueeritakse vana koolimaja. 
   Valgustus keskväljakul ja kõnniteede remont. 
Võrgurajooni ühendamine tsentraalse veevärgiga. 
Bussiootepaviljonide remont ja uute ehitus. 
Õlireostuse likvideerimine (end. kütteõlihoidlad 
Otepää ja Sihva katlamajas ning kütusetank 
Teedevalitsuse meistripunkti juures).
(Otepää Teataja, 27. juuni 2002).

Käivitus projekt „Hellenurme 
paisjärve tervendamine”
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Iga asi saab kord otsa, 
miski pole otsas...

Heakord ja silmailu 
Palupera vallas

Võrkpalliturniir 

PÕRSAS CUP 2007

30. juunil kell 11.00
  Nõuni palliplatsil 

Osalejad loositakse tiimidesse.

Peaauhinnaks elus põrsas.

Oodatud kõik osalejad ja pealt-
vaatajad.

Info ja eelregisteerimine tel. 
5344 1380 Ruta või pool tun-
di enne algust kohapeal.

Palupera valla elanik!

Nende luuleridadega avasid 
kolmanda klassi õpilased Palupera 
põhikooli 2006./2007 õppeaasta lõpetamise 
piduliku aktuse. Lõpusirgele jõudnud, on aeg 
teha kokkuvõtteid. 
   Kiituskirja väga heade õppetulemuste eest said 
Artur Lõhmus 3. klassist, Kaisa Lokk ja Maria 
Voolaid 5. klassist. 
   Heade ja väga heade õppetulemustega lõpe-
tasid klassi Karmen Puusalu, Merilyn Terve, 
Mikk Häätarõ, Dajana Juškin, Elari Kikkas, 
Kerdo Puusalu, Aigely Laaneväli, Tanel Riivik, 
Kristi Roodla, Paul Luik, Kristel Alatalo, Mauri 
Kozlovski, Kris Käos, Teele Tamm, Raikko Käos, 
Krista Lokk, Viktoria Huik, Lisette-Huaniita 
Sipelgas, Sander Vähi, Hele-Riin Udeküll ja 
Triinu Rannala.
   Kõik õpilased, kellel olid teisel poolaastal head 
ja väga head õpitulemused, olid kutsutud õhtul 
koos vanematega vastremonditud Hellenurme 
kultuurimajja vallavanema ja koolidirektori 
vastuvõtule. Traditsiooniliselt said aktusel tunnis-
tused kõik teisel poolaastal viite ja neljade-viitega 
lõpetajad. Diplomid anti tublidele sportlastele, 
tänukirjad näitusel „Õuepuu“ ja matemaatika-
viktoriinil “Känguru“ osalejatele. 
   Projekti „Läki õue!“ raames oli välja kuulu-
tatud fotokonkurss „Minu kodukoha loodus“. 
Asjatundliku žürii (Otepää fotograaf Valju Aloel 
ja meie valla harrastusfotograaf Kristiina Juhe) 
hinnangu põhjal kuulutati võidufotode autoriteks 
Artur Lõhmus, Birgit Voolaid ja õpetaja Marika 

Viks. Neile andis 
direktor üle raamitud 
võidufoto. 
   Aktust jäi lõpetama slaidisõu, mis meenutas 
aasta jooksul korraldatud ühisüritusi: orientee-
rumine Lutsu turismitalus, kooli 230. aastapäev, 
Otepää Looduspargiga metsloomadele jõulukosti 
viimine, vastlapäev Meegaste mäel, algklasside 
ekskursioon Valgamaale, tervisepäev Hellenurme 
mudilastega. (Alumine PILT)

Eks ole käes see hetk, kui linnupojad harjutavad 
pesast väljalendu. Nii ka meie üheksandikud. 
Slaidid meenutasid ülivahvat tutipäeva-tünnirallit 
mõisatiigil, veesõda, „kaheksandike“ paroodiat 
teemal „Oh seda üheksandat klassi!“. 
   Äratundmisrõõm paistis nii mõnegi prototüübi 
silmadest ja saalist kostvatest naerupahvakatest. 
Siin nad on, meie üheksandikud – Vaike Riivik, 
Silver Vähi, Hele-Riin Udeküll, Triinu Rannala, 
Hanna Voolaid, Pamela Reiu, Aimar Uibo, Kristjan 
Sõtnik, Karolin Laane, Triinu Kits.
(PILT loo alguses)

Kätte on jõudnud aeg oma unistused teoks teha. 
Edu teile!

Huvijuht MARIKA VIKS

7. juuni Maalehes kirjutas Jaak Allik 
VII külateatrite festivalist. 

Kohtumine andis tunnistust küla-
teatrite liikumise tugevnevast elu-
jõust. 130inimeseline külateatrite 
pere kolmeteistkümnest teatritru-
pist on vaid osake sellest toredast 
liikumisest. 
........
Väga raske ülesande oli endale võt-
nud Hellenurme näitering Muhkel, 
kes Anita Pavlova juhendamisel tõi 
lavale instseneeringu Heino Kiige 
romaanist “Maria Siberimaal”, mil-
lega seni pole julgenud jõudu kat-
suda ükski kutseline teater.
  Tolle kauge, kuid tänases situat-
sioonis ometi nii lähedase ajaloo 
leheküljed elustusid Hellenurme 
naiste esituses hingeminevalt ning 
Helle-Maia Sonni kujundus pälvis 
parima lavakujunduse preemia.

TEISED MEIST

Külateatrid Riidajas

algusega kell 10.00 toimub jalgsimatk 
„MATK MÖÖDA ILUSA OJA KOPRARADU“.
 
Kogunemine kell 10.00 Elvas Tartumaa Tervisespordi-
keskuse parklas. Sealt sõidame autodega edasi mat-
ka algusesse. Matk toimub ürgses looduses Ilusa oja 
ümbruses. Matkal otsime kopra tegutsemise jälgi ning 
tutvume niiskuslembeliste taimedega. Otsime ülesse 
metssigade supluskoha. Matk on sobilik seiklushimu-
listele matkajatele. Tuleb ronida üle mahamurdunud 
puutüvede, tükati rändame põõsaste rägastikus. 
   Retke pikkus 3 tundi, soovitav jalga panna kummikud. 
Retkejuht Siiri Kaarna. Vajalik registreerimine tel 5343 
7597 (Siiri). Osavõtutasu 25 krooni, lapsed alla 12. aasta 
tasuta.

On võimalik sõita ühiselt kahel 
korral Leigo järvemuusika kont-
sertidele Lutike külas. 
   Seekord siis 10. juubeliaasta 
üritustele! Buss alustab sõitu 
Atra bussipeatusest kell 16.00 
11. augustil marsruudil Atra-
Palupera-Hellenurme-Päidla-
Nõuni-Lutike. 
   17. augustil alustab buss oma 
teekonda kell 15.00. Õhtul tullak-
se ühiselt ka tagasi. 
   11. augustil algusega kell 
17.00  EESTI LEVIKLASSIKA – 
Liisi Koikson, LOFO ja Jaan Tät-
te, Chalice ja sümfooniaorkester, 
Rujaleidja E.Pehk ja 21.saj. or-
kester, rockbänd, solistid Nele-
Liis Vaiksoo, Chalice, Hedvig 
Hanson, Jazzi Zahharov jt. 
   17. augustil algusega kell 
16.00 MEHHAANILISED LOIT-
SUD – Raul Vaigla „Soul of 
bass“, The Dynamite Vikings 
(Eesti/Rootsi/Taani), Ultima Thu-
le, No-Big-Silence „Suurte sõja-
masinate muusika“.
   Jälgi reklaami ka lisaks www.
leigo.ee 
Järveteatris etendub sel aas-
tal Shakespeare/Keil „Rooside 
sõda“.

Edu soovides ja vallaelanike sügav 
kummardus Leigo pererahvale!

Palupera vallavalitsuse laiendatud koosseisus sõi-
tis maikuu lõpupäevil mööda koduvalda otsides 
kauneid kodusid ja asutusi. 
   Jälgiti kõike, nii positiivset kui negatiivset. Iga 
talu õuele ei jõutud ja kõikjale ei saagi, aga üld-
mulje järgi võib öelda, et koduvald on ikka kaunis 
küll. Inimeste ilumeel on viimastel aastatel tuge-
valt arenenud ja tundub, et elatustasegi tõusnud. 
Ehitustegevus on hoogustunud ja mitmed paberil 
nähtud projektid said nüüd ka kohapeal reaalselt 
üle vaadatud. 
   Iga-aastast kauni kodu albumit lehitsedes näe-
me, et latt on äärmiselt kõrgele tõstetud. Sellega 
arvestades ei leidnud me sellist kodu, mida maa-
konna tasandil hindamiseks esitada. 
   Rõõmuga saime aga tõdeda, et silma riivavat oli 
sel aastal tunduvalt vähem kui varem. Positiivne 
on seegi, et nägime palju kodusid, mida aasta-
paari pärast, kui teoksil tööd lõpule viidud, võib 
esitada erinevatele konkurssidele. Küll aga on õi-
gus igaühel, kes arvab oma kodu konkureerimise 
vääriliseks ja tahab osaleda konkursil, ise endast 
teada anda. Oma kodu on ja peabki olema igaühe 
jaoks ilus, hea ja kaunis ning ilmselt kõik ei hooligi 
võõrast tähelepanust ja teiste kiitmisest. Ja nii me 
kõik erinevad olemegi. 
   Kaunis kodu ei tähenda sugugi alati suuri inves-

teeringuid ja võimalusi, küll aga kõvasti tööd ja 
aega. Selliseid kodusid ja muid objekte märkasime 
Palupera vallas mitmeid. Need tahaksime siin ära 
märkida. 
   Järgnevalt mõningad nimed meie selleaasta-
sest ringsõidul nähtud kodudest, asutustest, mis 
teistest enam meeldisid või kus muutus eelneva 
aastaga oli märgatavam. Ilu on vaataja silmades ja 
maitsegi igal erinev, kuid kokku sai ringkäigul osa-
lejate arvamus selline: 

Kaunid kodud 2007 Palupera vallas

Atra külas- Kaja Sikk ja Urmas Puusalu 
– Väike-Sepa talu, perekond Leesik – Kaasiku talu, 
Olga ja Genadi Tõrik – Savikoja talu.
Hellenurme külas- Hellenurme kirik (Pee-
ter Sula), Ilme Hein – Jõe-5 majapidamine, Helle-
nurme mõisapark, perekond Komlev – Vahemetsa 
talu, perekond Jänessoo – Viilu talu.
Mäelooga külas- Eda Saarela ja Rein Tiimann 
– Kuuse-1 talu, Soja ja Vambola Sipelgas – Alaloo-
ga-1 talu.
Nõuni külas- Aili Killõ ja Ivo Lani – Miska-1 
talu, perekond Pettai – Kirmatsi talu.
Palupera külas Palupera Külamaja (Kalev Lõh-
mus), Palupera kooliõu koos mõisapargiga.
Pastaku külas- Anne Udeküll ja Karli Pastak 
– Silla talu.
Päidla külas- perekond Voogne – Uibo talu.
Räbi küla- Juta ja Sulev Poderat – Väike-
Kiisa talu, Kerli Pauskar – Raiga 2 talu.
Urmi külas- Valentina ja Enn Raig – Raigi 
talu.

   Kahjuks on ka negatiivset, kus tegu küll sageli 
lausa teisi riivava hooletuse või laiskusega. Palu-
pera vald on planeerinud osaleda koos teiste Val-
gamaa omavalitsustega Valga Piirkonna Keskkon-
nakeskuse kaudu keskkonna- ja heakorrainspektori 
teenust ostetavas pakkumises. Inspektori ülesan-
deks on vallas keskkonna ja heakorra alase järele-
valve tegemine, teemaks jäätmekäitlus, vesi, kana-
lisatsioon, pinnavesi, mets, õhk.   
   Inspektor omab volitusi järelevalve käigus koos-
tada ettekirjutusi, protokolle, viia läbi trahvimenet-
lust. Palupera valda jõuab Valgamaad teenindav 
inspektor üks-kaks päeva kuus. Nii hakkame lahen-
dama keskkonna- ja heakorranõuete rikkumisi.

TERJE KORSS, Palupera vallavanem

Jaanituled
Palupera pargis 22.06. kell 20
Makita külas  23.06. kell 20
Neeruti külas  24.06. kell 20

Algusega kell 23.00 toimub laternamatk 
„SUVEÖÖ ROMANTIKA JA MÜSTIKA“.

Matk on mõeldud neile, kellele meeldivad suveöö 
hääled ja lõhnad. Matk on neile, kes tahavad osa saa-
da suveöö unenäost ja avastada laternavalgel Vella-
vere maastikku. Matk lõpeb romantilise piknikuga 
veini ja juustuga. Matk algab Vellaverest, Külaaseme 
külakeskusest. 
   Matka kestus 1,5-2 tundi. Külaaseme külla saab 
sõita Tartu maanteelt Vapramäelt. Matka kestus on 
1,5-2 tundi. Retkejuhid Kristi Paatsi ja Raimond Pih-
lap. Vajalik registreerimine tel 5257 662 (Kristi). Grupi 
suurus 15 inimest. Osavõtutasu 50 krooni.

VVV matkapäev toimub pühapäeval 1. juulil
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Puka koolilõpetajad

Vasakult esireas Kaarel Kattai, Tauri Teder, Vahur Põder, Valmet Vaht, Tauno 
Teder, Kenneth Herm
2. rida: Kristiina Liiv, Kadri Jürgenson, Ivika Vutt, Kaidi Orastu, kl.juh.Tiiu 
Venski, Evelin Uibo, Merike Orlo, Piret Kurg, Anne Kull

Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!
August Orav  Soontaga  86
Helvi Põldmägi  Puka  85
Laine-Leontine Eller  Pedaste  85
Hilda Koovik   Puka  82
Veera Ubin  Puka  81
Jelisaveta Kask  Puka  80
Asta Simm  Puka  80
Evi Ivan  Puka  79
Asta Mägi  Puka  79
Salme Vaab  Puka  79
Vilma Vain  Puka  78
Evald Virk  Vaardi  78
Helju-helene Ilja  Puka  78
Aino Kardmaa  Kuigatsi  77
Pauline Slog  Plika  73
Paul Jermolajev  Puka  73
Eldor Leverdant  Komsi  73
Ants Johanson  Kuigatsi  72
Heldur-Juhan Grünberg   Pühaste  71
Tiiu Viinalass  Puka  69
Eerik Valgepea  Puka  69
Malle Tera  Puka  69
Vaino-Jaan Parts  Puka  69
Maie Tutk  Puka  68
Aita Margus  Aakre  66
Veera Komarova  Puka  65
Kalju Suija  Puka  65
Aime Pedmanson  Plika  64
Mait Mänd  Aakre  64
Valter Lepp  Rebaste  64
Aare Kruusamäe  Aakre  63
Enno Plado  Puka  63
Arno Puusepp  Puka  63
Eevi Virk  Vardi  62
Rein Juus  Kibena  62
Raimund Pedmanson    Plika  61
Ilmar Valgepea  Puka  60
Eerik Meriste  Kibena  60

Aakre kooli 2007. a. lõpetajad. Vasakult Kerli Kurg (lõpetas kiituskirjaga), 
Kristjan Pahva, Kersti Margus (lõpetas kiituskirjaga), Timo Laks, Eliise Nurme-
tu, Sander Vago ja Ingrid Tuvi, ees klassijuhataja Eha Päiviste.
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Puka keskkooli 12. klass

1. rida (vasakult): Edvin Männiste, Ain Nurmetu, Erki Ööbik, Mirko Karu, 
Henri Püüa
2. rida: Ardo Kurg, Rauno Liiva, Madis Lepasaar, Andi Sprenk, Tarmo Jõesaar, 
Ivan Semjonov, Ardi Kurg
3. rida: Karin Kärsna, Kätri Herm, Kertu Laks, Enelin Täär, Teele Tiidt, Mari 
Kaldmäe
4. rida: Kristjan Teorein, Airi Markov, Laura Tiirmaa, kl.juh. Liidia Saarmann, 
Elisabeth Possul, Kerttu Männiste, Piia Mekk, Rando Liiva
5. rida: Taavi Põder, Kuldar Põder, Valter Vaht, Kaido Plado, Rainis Osak
Pildilt puuduvad Erge Ilja ja Ragnar Kevade.

Puka keskkooli 9. klass

SÜNNIPÄEVAD  juulis

1. juunil oli pidulik ja ühtaegu kurb päev. 
Saatsime oma mõisakoolist järgmistesse 
koolidesse teele seitse 6. klassi lõpetajat, 
kes enamus on meie majas koos lasteaias 
veedetud aastatega olnud 10 aastat. See on 
piisavalt pikk aeg, et üksteisega harjuda ja 
eluaegset sõprust sõlmida. 
   Paljude külalistega aktus kaunilt kujundatud 
mõisasaalis kujunes eriliseks, oli nii pisaraid 
kui ka elevust saalis. Kõik lõpetajad olid 

tublid, õppisid võimetekohaselt. Kiituskirjaga 
lõpetasid Kerli Kurg ja Kersti Margus. Aakre 
Lasteaed-Algkooli tänukirjad said tublide 
tütarde kasvatamise eest Ana Vink ja Adu 
Kurg ning Evi ja Antti Ojamets. 
   Eriliselt meeldejääva tänukõne lõpetajate 
nimel pidas Eliise Nurmetu. Peale pildistamist 
oli kooli poolt kaetud pidulaud lõpetajate 
vanematele ja õpetajatele, lõpetajate lõpupidu 
koos 5. klassiga kestis uue päevani.

Aakre kooli lõpupidu

30. mai õhtul oli lasteaias kevadpidu, kus koolimi-
nejad esitasid näidendi „Kahe vana varese ette-
võtmine” ja koos väiksematega laulsid kevadlaule. 
Eriti tormiliseks läks pealtvaatajate kaasaelamine 
siis, kui kõik koos tantsisid „Lambarocki”. 
   Lasteaia selle peo päevakangelasteks olid sügise-
sed koolilapsed Argo Jentson, Karl Markus Krillo, 
Grete Kõks, Joonas Laks ja Kaspar Laikask, kes 
jätsid hüvasti oma kauaaegsete mängusõprade ja 
õpetajatega. Neile öeldi kooliteele kaasa häid sõnu 
ja soovitusi ning kutse tulla vahestki vanade män-
gusõpradega mängima. Järgnes ühispildistamine 
kaunis mõisapargis ja tänukohvilaud kooliminejate 
vanematele.

Aakre lasteaia kevadpidu

Puka lasteaias kollektiivpuhkus 
25. juuni - 05. august

Kiire õppeaasta lõpp 
Aakre koolis ja lasteaias

Aakre lasteaia lõpupidu 2007, Viimane 
koosistumine kaunis mõisapargis enne 
lahkuminekut, vasakult kooliminejad Karl 
Markus Krillo, Argo Jentson, Joonas Laks, 
Grete Kõks, Kaspar Laikask.

Koolis ja lasteaias on alati nii, et viimasel õppe-
veerandil on palju toimetusi. 
    Sel aastal algas kiire periood pihta emadepäeva 
tähistamise ja kevadtüdruku valimisega. Kevad-
tüdruku konkursil osales viis vaprat 1.-3. klassi 
tüdrukut: Karen-Christine Tops, Sirli Saarepera, 
Gerli Saarts, Kristiina Kingo ja Reelika Koskora. 
Tüdrukud tutvustasid ennast, näitasid oma talenti, 
kes laulis, kes luges luuletust, kes mängis plaat-
pilli. Järgnesid kantritants ja aeroobika. Konkursi 
lõpetas küsimustele vastamine. 
   Sel ajal, kui žürii tegi otsust, esinesid emadele 
laululapsed. Kõik kevadtüdruku võistlusel esi-
nenud tüdrukud olid tublid ja said osalemise eest 
diplomi ja lilled. Kõige südikama esinemise eest 
kuulus nii žürii kui ka pealtvaatajate toetus Gerli 
Saartsile. Reedese kena piduliku pärastlõuna 
lõpetas kohvilaud kringliga kooli sööklas emadele. 
Kevadtüdrukud ning nende juhendajad muusi-
kaõpetaja Eda Luht ja tantsuõpetaja Eha Päiviste 
said maiustada tordiga. 

Ka lasteaialastel olid maikuus kiired päevad. 
16. mail kuulati vanas mõisapargis linnulaulu. 

21. mail käis lasteaiapere Hummulis Vainu talu 
muinasjutumaal, eriti jäi lastele meelde poniga 
ratsutamine, karusselliga sõitmine ja nõiamaja 
külastamine. 24. mail kutsus Puka lasteaed meie 
lapsed Puka uuele staadionile sporti tegema ja 
jõudu katsuma. See oli vahva koosolemise päev 
oma naabritega. Järgmine kohtumine on Aakres.

24. mai kooli kevadpeo üllatuseks oli sel aastal 
moešõu „Suur kostüümisadu 2007”. Lapsed 
pakkusid uusimaid moetrende selleks aastaks ja 
eriti suveks. Lisaks eksootilistele kostüümidele oli 
eriline riietus ka esinemiseks. 
   Meie kooli traditsioonide kohaselt antakse 
kevadpeol kätte diplomid ja aukirjad kõige tubli-
matele õppetöös ja spordis. Kuna neid diplomeid 
ja tänukirju on palju, siis enamus neist anti kätte 
juba enne lõunat, ainult parimad said need kätte 
õhtusel peol. 
   Spordiaasta tublimateks tunnistati Edward-
Richard Rikka 4. klassist, Leana Viira 5. klassist 
ning Timo Laks, Kersti Margus ja Eliise Nurmetu 
6. klassist.
   „Känguru 2007” parimad olid Vello Eller 3. klas-
sist ja Kersti Margus 6. klassist, eriauhinna sai Lele 
Saarts 4. klassist. 
  Pranglimise peastarvutamise rahvusvahelistel 
võistlustel olid oma klassi parimad Risto Johan-
son 1. klassist, Kalmer Kõks 2. klassist, Reelika 
Koskora 3. klassist ja Priit Teder 4. klassist. Eriti 
tublid olid 6. klassi neiud Kerli Kurg, Kersti Mar-
gus ja Eliise Nurmetu, kes kutsuti maakondlikule 
lõppvõistlusele.  
   „Oskajate” võistlusklassis võitis Valgamaal 
esikoha Kerli Kurg, kellel on pikaajalised koge-
mused osavõtuga rahvusvahelistest võistlustest 
(Tartus, Tallinnas ja Riias.
   Parim „Kevadlill 2007” lillemüüja oli Eliise Nur-
metu.
   Maakondlikel õpilastööde näitusel märgiti ära 
meie õpilaste Gerli Saartsi (juhendaja õpetaja Silvi 
Johanson), Eliise Nurmetu ja Kerli Kure (juhendaja 
õpetaja Kaia Otsa) joonistused.
   Pidulik õhtu lõppes kiituskirjade kätteandmisega 
Mariliis Pahvale ja Lele Saartsile 4. kassist.

Kogu kooliaastat võib lugeda kordaläinuks nii 
lasteaias kui ka koolis. Selle eest suur tänu 

õpetajatele ja lastevanematele, kelle tihe koostöö 
loob aina uusi võimalusi, ja seda ka mõnikord 
tekkivate probleemide tõhusaks lahendamiseks. 
   Suur heameel on selle üle, et viimase õp-
penõukogu koosoleku päeval saime teada 
Tiigrihüppe SA otsusest toetada meie kooli 
infotehnoloogia kaasajastamist 24 000 krooniga. 
Aakre kooli projekt oli üks kolmest Valgamaa koo-
lide esitatud üheteistkümnest projektist, mis sai 
Tiigrihüppe sihtasutuse heakskiidu. Selle eeldu-
seks oli põhikohaga õpetajate DigiTiigri 60tunnise 
koolituse läbimine Tõrva gümnaasiumi juures.
   Töiselt kulgenud aasta lubab Aakre õpetajail 
praegu puhata, et alustada augustis uut kooliaas-
tat kogu kooli personali (pedagoogid ja teenindav 
personal) õppekäiguga Ahvenamaale.

Nemad lõpetasid klassi heade ja väga heade 
hinnetega: 1. klass Risto Johanson, Kaido Mar-
gus, Karen-Christine Tops; 2. klass Kalmer Kõks; 
Oliver Ozolin; 3. klass Kristiina Kingo, Reelika 
Koskora, Raiko Undrits; 4. klass Kristo Vago; 5. 
klass Eneliin Jürise; 6. klass Eliise Nurmetu.

Aakre, 14. juunil 2007 
ILME HÕBEMÄGI, Aakre Lasteaed-Algkooli juhataja

 Aakre kevadtüdrukud koos õpetajatega: 
ees vasakul võitjaks ja lemmikuks kuulu-
tatud Gerli Saarts, ees paremal noorim 
osavõtja Karen-Christine Tops.
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Pärimuskursus andis 
osalejaile imelisi hetki
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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“

Tere TORE PEREPÄEV 
Sangaste LASTEAIA ÕUES
(Tugeva saju korral seltsimajas)

KELL 12.00
• Rongkäik vallamaja juurest MUINASJUTU  
 ÕUELE
• KILA-KOLA LAAT
• Külas on Vigurivänt Juku
• BATUUT

Ootame vallarahvast aktiivselt vahetama, kinki-
ma, müüma ja ostma

Õhtul algusega 19.00 Sangaste lossi juures
(Tugeva saju korral lossi ruumides)

• Sõnavõtud
• Tunnustatakse Sangaste valla kaunite kodude 
omanikke
ESINEVAD

• Naisrahvatantsurühm „Tanuke“ 
• Segarahvatantsurühmad
• Memmede rühm „Rõõmurullid“
• Kõhutantsijad
• Sangaste naisansambel
• Kuigatsist „SIX EITE“ ja „Rote Hosenboden“

Esmaettekandele tuleb „Sangaste polka“
Jaanitule toob kohale  metsahaldjas
Silva-Agro Jaaniloos
Enneolematu köievedu üle tiigi „Kuidas rahvas 
võimu vette tõmbas või siis vastupidi…
Erinevad päevakohased jõukatsumised 
Lastele AARDEJAHT

Tantsuks mängib KAHTLANE SAHIN Antslast

Täpselt keskööl saab  lossipargist otsida 
peidetud sõnajalaõit.

Vallapäeva toetavad: Ravin Kaubanduse OÜ, Land-
haus OÜ, AS Sanwood,  Kesa-Agro OÜ, Sangaste 
Linnas AS, Sanlind OÜ, Silva-Agro AS, Finlaid OÜ, 
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ.

   Info Merle Tombak 5647 2632 
merle@sangastevv.ee

Mida pärimuskursus osalejale andis? 
Lapsevanema mõtisklus perest, las-
test.

Kogemust, imelisi hetki, pühendunud 
olemist just seoses rahvakalendri 
tähtpäevade läbiviimisega oma peres 

või kogukonnas. Osalejatele anti kodune 
ülesanne: valida rahvakalendri tähtpäev, 
teha õpiring oma peres või kogukonnas. 
Õpiringis uuriti rahvakalendri tähtpäeva 
sisu, kombestikku. Seejärel jagati ülesanded 
igale pereliikmele ning püha saabudes hakati 
siis pühitsema. 
   
Ühistegevus muutis inimesed õnnelikumaks: 
midagi ei läinud valesti, pere tuli kõigega 
kaasa. Lapsevanemad kogesid väärtusi, mida 
ainult perega koostegemisest saab. Lapsed 
kogesid isetegemisrõõmu, oma tähtsust 
ühistegevuses, peretunnet. 
   Osavõtjate pered panid kirja oma pere 
pärimusjutte, -laule vm. See on tulevastele 
põlvedele suunatud teadvustatud tegevus. 
Fikseerida jutud kuulsamatest sugulastest 
või esivanemate elulood kirja panna - see 
on hindamatu väärtus iseendale, lastele, 
sugulastele. 
   Perejuttude jutustamine pereringis või 
sünnipäevadel on omal kohal, sest see annab 
lastele võimaluse kujundada kindel jalgea-
lune. Perepärimus annab lastele võimaluse 
kujundada oma identiteeti.
   Perehoidjatena uut tuge, kas naisena või 
mehena, emana või isana, aga uued  teadmised 
pärimuskursuselt aitavad kindlustada ja hoida 
peretraditsioone, -väärtusi. Sa hoolid oma 
perest ja sinus tärkasid soovid, vajadused, 
et pereelus rahvakalendriga seotud pühad 
saaksid ühiselt peetud. 
   
Rahvakalender käib oma aastaringi, aastaringis 
on aktiivsemad perioodid, mis vahelduvad 
hingetõmbe aegadega. 
   Selgus, et pühade tähistamine on hädavajalik 
tegevus iseenese sisemaailma korrastamiseks, 
terve mõistuse ning  tervise säilitamiseks, nii 
ka peresisese tervise hoidmise huvides. 
   Eestlusele tuge, hea oli tunnetada, et 
eestlane olla on väärikas ja uhke; eestlane 
on mõistuseinimene; seda on hea teada ja 
meeles pidada.

Teadmisi rahvakalendri tähtpäeva-
dest 

Pühade sisu kätkeb endas kombestikku, riitusi. 
Nende tundmaõppimine ja läbitegemine 

kindlustab hea enesetunde. Tänapäeval leidub 
hulk kirjandust, kust vanu kombetalitusi 
uurida. Kogemus näitas, et alustad sellega, 
mida tead ja iga uue ringiga (aastaga),  võid 
midagi uut juurde lisada. 
   Kombestik rikastub ja täiustub, see hakkab 
sind kõnetama ja riitused (nt toosti ütlemine või 
kingituste kinkimine alias ohverdamine, andide 
viimine) muutuvad vägagi omaseks. 

Peremärkide kujundamine

 Selleni jõudsid kõik kursusel osalejad, see 
osutus üheks meeldivaimaks ülesandeks, 
pakkus kõigile mõnusaid loovushetki. Mõni 
märk sai üsna kiiresti oma lõpliku kuju, mõni 
aga vajab veel edasiarendamist. Peremärk 
kujundatakse pereliikmete eesnime esitäh-
tedest ja perekonnanime esitähest. 
   Kursusesisene märkide esitlus toimus Eesti 
Vabaõhumuuseumis. Milline hindamatu 
kingitus perele! Võid oma peremärgiga 
kaunistada tarbeesemeid või kujundada 
riietusele kaunistuselemente – saavutad oma ja 
isikupärase, kordumatult kauni kingituse! 

Sangaste Seltsimajas ja Eesti Vabaõhumuuseumis korraldatud päri-
muskursusel osalesid õpetajad ja kultuuritöötajad Valga- ja Võrumaalt. 
Juhendas Merle Tombak.

Kokkuvõtteks

Pärimuskultuuri abil on hea võimalus kin-
nitada peretraditsioone ja panna alus uutele. 
Lapsevanemana saab lastele eluks nii vajalikku 
peretunnet edasi anda. Lastel on vaja oma 
identiteet üles ehitada. 
   Enesemääratluseta inimene jääb nõrgaks 
ega suuda õigeid, arukaid ning tasakaalukaid 
valikuid või otsuseid teha. Eesti rahvakalender 
pakub meile võimalusi perega pühadeaja 
väärtuslikuks möödasaatmiseks. Rahvakalendri 
tähtpäevade põhisisu boonusena on iseenese 
või pereõnne kindlustamine.  
   Lapsevanemana tegutsed nii või teisiti 
intuitiivselt laste õnne ja tulevikku kind-
lustades. 
   Teadvustatult pakub seda ka pärimuskultuur.    
Perepärimus aitab meie lastel tunnetada 
oma juuri.
   Loodetavasti kursuslaste ettevõtmistest 
lähevad saadud head mõtted ning impulsid 
edasi ka teistesse kogukondadesse. Head 
jätku pärimuskursusele 2008. aastal. 

KOIDU AHK
14. juuni 2007

2. juunil olime valmis külaliste vastuvõtuks 
külastusmängu „Unustatud mõisad 2007” 
raames. Üles oli pandud mõisa ajaloo näitus, 
õpilastööde näitus ning valmis olid koogid ja 
kohv külastajatele. 
   Erinevus eelmistest aastatest on võimalus 
osta esimesest külastatavast mõisakoolist kaasa 
koogivihiku kaaned ja sinna vahele koguda 
erinevate mõisate koogiretsepte. 
   Aakre mõisakoolist saab koogivihikusse kaasa 
kookide  „Preili Margareta rullkook visnasahvtiga”, 
„Lahtine pirukas Aakre mõisa sepale” ja „Mõistliku 
mõisasaksa rabarberikook” retseptid. 
   Esimene päev oli mängu sissejuhatav päev, 
aga juba peale kümmet olid kohal esimesed 
külalised ja sedapuhku meie lähedalt Otepäält, 
ka teised esimese külastuspäeva külastajad olid 
lähedalt – Viljandist ja Tartust. Kontserdi andsid 
meie enda laululapsed Kristiina Kingo ja Lele 
Saarts suvelauludega ning kohalik tantsutrupp 
Vahetpole rahvalike tantsudega.
   Järgmiseks külastuspäevaks on meie kenas 
mõisaaidas-spordisaalis üles pandud vana 
käsitöönäitus koos Aakre pikaajaliste käsitööt-

raditsioonide vääriliste jätkajate tänapäevaste 
näputöödega. 
   Ootame kõiki Otepää piirkonna inimesi külla 
järgmistele mõisapäevadele! 
   „Unustatud mõisad 2007” külastuspäevad on 
30. juunil, 12., 21., 22. juulil ja 4. augustil.

ILME HÕBEMÄGI

Fotol: 2. juunil esines Aakres kohalik tantsutrupp 
VAHETPOLE – juhendaja Eha Päiviste.

Unustatud mõisad Aakres
Sügisel, kui hakkasime koostama selle aasta 
ürituste plaani, tuli mõte korraldada kontsert 
Ida-Virumaal. Olles Ida-Virumaal täiendus-
koolitusel, tekkis kontakt Püssi kultuurimajaga. 
Möödunud aastal toimus laulupidu Toilas. 
   Kontsertreisi ideest haarasid kinni veel 
Lüllemäe, Hargla, Aakre, ja nii tekkis paras 
seltskond. Hargla võttis enda peale projekti 
kirjutamise, et saada sõiduks toetust. Minu 
organiseerida oli kontserdi korraldus, aeg ja 
kokkulepped Püssi kultuurimajaga.
   Meie kontsertreis sai teoks 9.-10. juunil. 
Kui kohale jõudsime, ootasid meid juba 
sealsed taidlejad. Läks küllaltki kiireks, et 
jõuda õigeks ajaks lavale. Hargla oli  tulnud 
naisrühmaga ja kantritantsijatega, Lüllemäe 
segaansambliga, Aakre tantsutrupiga Vahetpole 
ning meilt võtsid osa nais- ja meesansambel. 
Pooleteisetunnine kontsert võeti vastu tor-
milise aplausiga. 
    Kuna sealsed taidlejad olid lõpetanud oma 
hooaja just eelmisel laupäeval, tervitasid meid 
igast kollektiivist esinejad ühe numbriga. 
Need etteasted olid suureks elamuseks, kuna 

sealsed taidlejad on vene rahvusest ja nende 
temperament ju hoopis teistsugune. 
   Naised olid ära õppinud eestikeelse laulu 
just meie pärast ning seda oli väga meeldiv 
kuulata. Nende etteaste lõppes kankaaniga, 
milleks oli valitud väga stiilne riietus. Meie 
rahva aplaus neile oli tõesti tugev.
   Pärast kontserti toimus ühine koosviibimine 
ja muljete jagamine. Kõrvu jäi võõrustajate 
arvamus, et eestlaste laulud ja tantsud on 
aeglased ja me ei näita oma emotsioone 
välja. Suutsime selle oma esinemisega siiski 
ümber lükata.
   Loodan, et sellest üritusest kujuneb hea 
koostöö, sest juba sügisel lubasid nemad teha 
meile vastuvisiidi.
   Järgmisel päeval tegime väikese ekskursiooni 
mööda mereäärt. Käisime Valaste joal. Toilas 
oli võimalus olla mere ääres, kus meie rahvas 
kasutas iga minutit. Kes polnud käinud 
Toila pargis, külastasid seda. Tutvusime ka 
Jõhvi linnaga. 
                HELGI PUNG,

Puka rahvamaja juhataja

Isetegevuslased käisid Ida-Virumaal 
kultuurireisil
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SÜNNIPÄEVAD  juulis

Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!
Sale Vill  Restu  85 
Johannes Tarik  Mägiste   84 
Leonhard Lentso  Ädu  82 
Emma Valdas  Tiidu   81 
Leonore Türn  Laukülast  81 
Ruth Tari  Sangaste  79 
Anna Liivamägi  Sarapuu  78 
August Aer  Laukülast  78 
Erland Vällo  Sarapuu   77 
Paul Kotka  Laukülast   77 
Tatjana Malahhova  Keeni    76 
Anna Herbst  Sangaste  75 
Johannes Lehes  Lossikülast 73 
Ülo Plotnik  Restu  71 
Enn Haggi  Lossikülast   70 
Aleksander Kikas  Kurevere   70 
Tiiu Ivask  Kurevere   68 
Eha Uibo  Kurevere  68 
Aino Raudsepp  Keeni  67 
Ada Orav  Mäekülast   66 
Kalju Nagel  Risttee  64 
Kustav Hõrak  Kurevere  60

SÜNNID
Rander Kaaring   20. mai 
Kerlin Poola   16. juuni

Sangaste valla raamatupidaja on 
puhkusel 09.-29.07. ja 13.-27. 08. 2007.
Juulikuu toimetulekutoetust makstakse 

23. ja 24. juulil kell 10.00-15.00.

2. ja 3. juuli, 16.-20. juuli, 13.-21. august ja 
alates 3. septembrist 2007. 
   Surma- ja sünnitunnistuste väljastamiseks 
saab sel ajal pöörduda Valga maavalitsuse rah-
vastikutoimingute talitusse aadressil Kesk 12 
Valga. Tunnistusi väljastab Asta Loorits (7666 
162) või Anne Puller (7666 105) igal tööpäeval. 
   Maavalitsus on avatud: E  8.00–17.00, 
T-N  8.00–16.30 ja R  8.00–16.00. 
   Meenutan, et surmatunnistust tuleb taotleda 
3 päeva jooksul inimese surmast ning sünni-
tunnistust 30 päeva jooksul lapse sünnist. 

Sangaste valla sotsiaalinspektor  PILLE SIKK

Sangaste sotsiaalinspektor ON 
TÖÖL järgmistel päevadel: 

KULTUURIsündmused 
Sangastes

22. juuli   eakate suvepäevad Restus
05. august   Restu spordipäev ja “Restu rammumees 

2007” 
15. august   Rukkimarjapäeva tähistamine
20. august   Valgamaa kooride päev Sangaste kirikus
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„100” 
Soovime Teile tervist ja õnne,

kauaks veel jaksu ja taibukat meelt.
Jätkugu tervist ja jätkugu jõudu 

paljudeks, paljudeks aastateks veel !

Sangaste Vallavalitsusel ja Sangaste 
Vallavolikogul 

on hea meel õnnitleda 
Sangaste valla eakaimat inimest, 

Risttee küla elanikku 

Maria Musta,  
kellel 20. juunil 2007 
täitus 100 eluaastat.

Jälle on lõppenud üks kooliaasta. Kellele viimaseks 
jääv meie koolis, kellele jätkumas sügisel. 
  Kooliaastat alustas meie koolis 146 õpilast, 
neist 144 lõpetasid klassi või kooli. Kaks õpilast 
otsustasid, et nemad kordavad klassikursust. 
   Väga edukaid õpilasi oli 17, kes pälvisid kii-
tuskirja ning kelle vanemad said vallavalitsuse 
ja volikogu tänukirja. Need olid:
I klass: Hanne Kompus, Kadi Rosenberg, 
Timea-Helen Teder, Kajar Unt
II klass: Eleen Jääge, Angela Käärik, Karli 
Roio
III klass: Cätlyn Ereline, Henri Korbun, Lella 
Pruuli
IV klass: Siiri Linde, Marge Roosild, Ivar 
Levin
V klass: Rasmus Kirsimäe
VI klass: Gerle Trifanov, Iti Uusküla
VII klass: Lenna Hainsoo

Väga hästi ja hästi õppijaid jagus aga igasse klassi 
palju rohkem. Neid tänati aine kiituskirjadega 
ja vanemaid kooli tänukirjaga. Nendeks olid:
I klass: Jaagup Hinn, Laura Jepiðova, Keren 
Juhkov, Merve Linnaste, Karmel Kala
II klass: Alar Albrecht, Anti Lohuväli, Nele 
Linde, Kristi Roosild, Mehis Uibopuu
III klass: Silver Linde, Kärt Valge
IV klass:.Mardo Kööp, Egle Praosk
V klass: Kerli Kõrkjas, Brandon Luik, Arti 
Suviste, Liisa Villemson
VI klass: Teele Jakobson, Martin Raudsepp
VII klass: Ly Albrecht, Sandra Einling, Margus 
Kirsimäe, Hanna Maria Korbun, Karin Korka, 
Marily Milter, Anu Rebane
VIII klass: Margit Juhkov, Edik  Must, Mariana 
Raudsepp, Janika Rose
IX klass: Jane Gross, Kairit Linnaste

Kõik eelnimetatud õpilased koos vanematega 
osalesid vallavanema vastuvõtul Sangaste lossis, 
kus nad said kätte pälvitud tänu. 

Koos õpilastega said vallavalitsuse ja volikogu 
tänukirjad ka aasta jooksul õpilastega edukat 
klassivälist tööd teinud õpetajad: Tiina Kukk, 
kes läbis edukalt tantsupeo eelvoorud ja pälvis 
oma kolme rühmaga 1. ja 2. kategooria ning 
läheb lastega tantsima koolinoorte laulu- ja tant-
supeole Tallinna; Maie Vill, kes õpetas tantsima 
kõige väiksemad 6- ja 7aastased ja ka nemad 
lähevad tantsima Tallinna; Anu Vares, kes oli 
edukas mudilaskoori dirigent ja kes viib lapsed 
Tallinna laulma. Nii on meie kooli esindamas 
laulu- ja tantsupeol 70 õpilast. 
   Tänu avaldati  Eve Karimõisale ja Gunnar 
Sarapuule, kelle treeningrühmadest on kasvanud 
välja tublid sportlased. Rahvastepallipoisid 
saavutasid DUMLE vabariiklikul võistlusel 1. 
koha. Kergejõustiklastest on aga tublid saavu-
tused Valgamaa koolinoorte murdmaajooksus 
oma vanuseklassis Kelli Vällo 2. koht ja Jane 
Grossi 3. koht. Valgamaa koolinoorte kerge-
jõustikuvõistlustel saavutas kaugushüppes oma 
vanuseklassis Kelli Vällo 3. koha ja Rasmus 
Kirsimäe 800 m jooksus 3. koha.

   Tänukirja said veel järgmised õpetajad: Vete 
Hainsoo noorte õpetajate juhendamise eest 
mentorina, Maire Roio õpilaste eduka juhenda-
mise eest luulekonkurssidel, Saima Tell õpilaste 
eduka juhendamise eest õpioskuste olümpiaadil 
ja kodanikuviktoriinil. Tänusõnu jagus kõikidele 
õpetajatele.

Sa ole õnnelik,
kui sul on tee, mida mööda sa käid,
kui sul on täht, mille või kelle poole sa püüad;
kui sul on unistus, mille täideviimiseks sa elad.

Tänaseks  oleme ellu saatnud 45. lennu  lõpe-
tajad.
Need olid:  
1. Kairit Linnaste, kes sai  ainekiituskirja inglise 
keeles, geograafias, bioloogias, keemias, füüsikas,
muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses, arvutiõpe-
tuses; kooli tänukirja ÕOV eestvedamise ja kooli 

eduka esindamise eest vabariiklikel  
ja maakondlikel luulekonkurssidel ja 
kiidukirja tublile rahvatantsijale.
2.Jane Gross, kes sai ainekiituskirja 
geograafias, ühiskonnaõpetuses,
muusikas,  arvutiõpetuses, kehalises 
kasvatuses, kunstis; kooli tänukirja  
kooli eduka esindamise eest maakond-
likel spordivõistlustel ja kiidukirja 
tublile rahvatantsijale.
3.Gerli Grossberg (ainekiituskiri 
muusikas, kunstis, arvutiõpetuses)
4.Silver Laadi (ainekiituskiri inglise 
keeles, muusikas, kunstis, arvutiõpe-
tuses)
5.Kätlin Milter (ainekiituskiri  muusi-
kas, kunstis, arvutiõpetuses; kiidukiri 
tublile rahvatantsijale)

6.Eva Pulver (ainekiituskiri  muusikas, kunstis, 
tööõpetuses, arvutiõpetuses)
7.Martin Zimbrot (ainekiituskiri kunstis)
8.Mihkel Talv  (ainekiituskiri  kehalises kasva-
tuses)
9.Kati Valge  (ainekiituskiri kunstis, tööõpetuses, 
arvutiõpetuses; kiidukiri tublile rahvatantsi-
jale)
10.Ramo Kaljumäe
11.Kert Kallas
12.Küllike Kallas
13.Madis Kirt  (kiidukiri tublile rahvatantsi-
jale)
14.Meriliin Kuivari
15.Marelle Nõmm
16.Rauno Ojamägi   (kiidukiri tublile rahva-
tantsijale)
Tugevat tuult tiibadesse ja õiget  lennukõrguse 
valikut!
 Kõikidele õpilastele ja õpetajatele soovin ilusat 
ja seiklusterohket suvepuhkust. 

Kohtume jälle sügisel!

DIANA SARAPUU,
Keeni Põhikooli direktor

Keeni koolis loetakse 
tibusid kevadel

Keeni kooli 7. ja 8. klass võtsid õpe-
taja Maire Roio algatusel ette reisi 
Skandinaaviamaa pealinnadesse. 
   6. juuni varahommikul kell neli star-
diti Keenist. Tallinnas astusime laeva-
le Rosella ning sõitsime Helsingisse. 
Seal korraldas meie giid Eleonora 
linnaekskursiooni Helsingi kesklinna 
vaatamisväärsuste ringil – jalutasime 
Esplanaadi pargis, vaatasime kesklin-
na kauneid kirikuid ja astusime sisse 
Kaljukirikusse ning moodsa kunsti 
muuseumi. Pärast Helsingiga tutvu-
mist suundusime bussiga Turusse, 
kus nautisime ujumist Caribian Spa 
veepargis ning uurisime linna. 
   Õhtul alustasime merereisi laevaga 
Isabella, kus veetsime ka öö. Hom-
mikuks jõudsime Stockholmi. Vaade 
linnale oli võrratult ilus! Kõndisime 
mööda kuningapaleest, erinevatest 
kirikutest ja külastasime ka muuseu-
me. Väga huvitavad olid kuningate 
tõllakuur, Riigipäevahoone, kõige kit-
sam tänav jpm. Tegime pai ka Stock-
holmi kõige väiksemale poisile – see 
on skulptuur, mida turistid ilma giidita 
küll üles ei leiaks. Nii pisike! 
   Stockholmist sõitsime Rootsi esi-
messe pealinna Sigtunasse, kus olid 
imearmsad pisikesed puust majad ja 
äärmiselt sõbralikud inimesed. 
Seejärel käisime Lovöni saarel Drott-
ningholmis, kus tutvusime kuninga-
pere elukohaga, nägime kaunist aeda 
ja palju purskkaeve. Tagasi Stockhol-
mi jõudnult käisime Vasa muuseumis 

ja erinevate kirikute juures. Päev oli 
pikk ning väsitav, aga huvitav. 
   Õhtuks jõudsime jälle sadamasse 
ning meid ootas Amorella-nimeline 
laev. Öö laeval oli rahulik – ei mingit 
tormi ega loksumist! Hommikul vaa-
tasime Turus veel mõnda huvitavat 
kohta, nagu seda on Valge Luik, kirik 
ja sõjalaevad. Siis tuli alustada taga-
sisõitu Helsingisse, et minna laevale 
Rosella. Tallinnast sõitsime bussiga 
koju.
   Sõit mere taha oli kõigi jaoks mee-
leolukas ja meeldiv. Ootame väga 
juba järgmise aasta reisi!

Reisiseltskonna nimel LENNA HAINSOO,
Keeni põhikooli 7. klass

Tore reis üle mere

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

Sangaste XI kirikupäevad 7.-8. juulil 2007

7. juuli  kell18.00  Sangaste kirikus Henri Laksi kontsert. 
Tasuta.

8. juulil kell 11.00  Jumalateenistus.
Pärast jumalateenistust kirikukohv ja piiblitund.
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Eestis valitsevat liikluskultuuritust 
on juba võrreldud meie teedel ja 
tänavatel toimuva surmaralliga. 

Sellist olukorda hindavad inimesed 
ühe suurema turvalisuse riskina meie 
riigis, sest liikluses osaleme paratamatult 
kõik – kes sõidukijuhina, mootorrat-
turina, rollerijuhina, jalgratturina või 
jalakäijana.
   Hoolimata võimalusest saada suur 
rahatrahv ja jääda kuudeks ilma juhti-
misõigusest, istuvad inimesed endiselt 
joobnuna autorooli või kihutavad arutult, 
muutudes nii endale kui ka kaasliikleja-
tele ohtlikuks. Hoolimatult arvatakse, et 
minuga ei juhtu midagi. Aga teistega?
   Iga suve alguses on politsei teinud põh-
jalikku selgitustööd, et suvisel pidude ja 
erinevate üritustega ajal tuleb olla liikluses 
mõistlik ja ettevaatlik. Erandiks pole 
käesolevgi aasta. Lõuna Politseiprefektuur 
on kuulutanud juunikuu liikluskuuks, mil 
liikluses toimuvale pööratakse senisest veel 
suuremat tähelepanu. Erilise tähelepanu 
alla võetakse piirkiiruse ületajad, joobes 
juhid ja turvavarustuse mittekasutajad. 
   Juba 24. mail alustas prefektuuri liiklus-
talitus uudse töövõttena avalikustatud 
kiirusemõõtmist kohtades, mis valiti 
välja liiklusõnnetuste statistilise analüüsi 
põhjal. Igas maakonnas on maanteedel 
ohtlikumad lõigud, kus kiiruseületami-
sest põhjustatud liiklusõnnetusi juhtub 
rohkem kui mujal. 
   Politsei loodab avalikustatud kiiru-
semõõtmisega suurendada autojuhtide 
ettevaatlikkust ja tähelepanelikkust. Sellise 
töövormi kasutuselevõtmise tingis tõsiasi, 
et lubatud piirkiiruse ületajate arv on 
aasta-aastalt kasvanud ning sagenenud 
on nn. “ühe sõiduki õnnetused”. Nende 
õnnetuste põhjuseks on valdavalt mitteso-
biv sõidukiirus. Keegi neist kihutajatest 
nagu ei viitsi mõelda lihtsale elutarkusele, 
et parem on jõuda sihtpunkti aeglasemalt, 
kui sinna mitte üldse jõuda.
   Juunikuust alates pakub Lõuna 
Politseiprefektuur kõigile liiklejatele 
võimaluse osaleda ise liikluse turvalisemaks 
muutmisel avatava liiklusliini kaudu. 
Liiklusliini numbrile 14900 oodatakse 
teateid eelkõige selliste rikkumiste kohta, 
mis politsei otsest sekkumist ei nõua, 
nagu ohtlikud manöövrid, punase tule alt 
läbisõitmine, liikluseeskirjade rikkumine 
ülekäiguradadel vms. 

   Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse 
liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga 
telefonitsi ühendust ning talle antakse 
teada, et tema poolt toime pandud 
rikkumist on märgatud. Seejärel kan-
takse rikkumine ka politsei andmebaasi. 
Politsei liiklusliin on uus vorm politsei 
„pehmeks” suhtlemiseks liikluses esine-
vate õigusrikkumiste ja muude häirivate 
tegurite põhjustajatega. Liiklusliiniga 
loodab politsei lahendada suure hulga 
vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakku-
des rikkujatele alternatiivi menetluse ja 
karistuse kõrval.
   Tulemas on Võidupüha ja jaanipäev. 
Politsei varasemad kogemused näita-
vad, et kahjuks pööratakse pidutsedes 
väga harva tähelepanu vääriti käitu-
vate kaaskodanike korralekutsumiseks. 
Paljud joobes juhtide süü tõttu juhtunud 
liiklusõnnetused võinuksid olemata olla, 
kui sellise roolikeeraja kaaslased oleksid 
õigel ajal vahele astunud. Kui näete, et 
autoga läheb sõitma  purjus inimene, 
peaksite sellest kiiresti teatama politsei 
tasuta telefonil 110 või liiklusliinile. 
   Eriti ohtlikud on noored alkoholijoobes 
sõidukijuhid. Tehkem kõik selleks, et nad 
autorooli ei satuks tavalistel päevadel 
ega pühade ajal. Politsei igapäevatöö 
kinnitab, et alaealiste poolt toime pandud 
liiklusväärtegude arv on viimastel aas-
tatel hüppeliselt kasvanud. Lõuna-Eesti 
maakondades on rooli tagant tabatud 
alkoholijoobes noorukite hulk kasvanud 
peaaegu kaks korda. 
   2006. aastal kasvas laste liiklusväärtegude 
arv eelmise aastaga võrreldes koguni 65 
protsenti ning neid registreeriti kokku 
üle 1900 juhtumi. Enam kui kolmandiku 
nendest väärtegudest panid toime lapsed 
lubadeta autojuhtimisega. Noorte liiklu-
seeskirjade rikkumiste arv jalgratturina, 
mopeedi-või rollerijuhina ning jalakäijana 
on kasvanud üle kahe korra.
   Meil kõigil on võimalik anda oma 
panus selleks, et politsei võiks pärast 
jaanipäeva avalikusele teatada, et need 
päevad möödusid liikluses rahulikult, 
sest liiklusohutus sünnib meie kõigi 
õigest käitumisest.

AGU LALL, 
Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi politseiosa-

konna pressiesindaja

Jõuame kõik elusana 
jaanitulelt koju

Lõuna-Eesti Päästekeskus juhib jaanipäeva eel kõigi inimeste 
tähelepanu ohutusnõuete järgimise olulisusele, et ära hoida õn-
netusi. Tuleohutusnõuete eiramine lõkke tegemisel võib ohtu 
seada meie endi ja kaaskodanike elu, samuti hooneid ning metsi. 
Meeles tuleb pidada ka põhitõdesid ohutuks jaanipeoks, et jaa-
niõhtu mööduks turvaliselt. 
   Lõkke tegemiseks valige selleks ettenähtud koht. Välitingimus-
tes tohib tuld teha metsast vähemalt 30 meetri kaugusel ning 
lõkkeaseme ümbruses ei tohi olla kulu, prahti ega teisi süttivaid 
materjale. Tulekolde ja hoone vaheline kaugus peab olema vä-
hemalt 15 meetrit. Kindlasti tuleb arvestada ilmastikuolusid, sest 
tugeva ja muutliku tuule tõttu võivad sädemed lennata kauge-
male. 
   Looduses tohib tuld teha üksnes selleks ettenähtud kohas! 
Lõkkeplatsiks peab olema mineraalpinnas. Lõkkeaseme etteval-
mistamisel eemaldage murukoorik ja piirake lõkkeplats kividega. 
Pidage meeles, et tuleohtlikul ajal (kevadel pärast lume sulamist 
sügisvihmade saabumiseni) on looduses lõkke tegemine luba-
matu, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.
   Tule kontrolli alt väljudes teatage sellest viivitamatult hädaa-
binumbrile 112. Kui aga olete situatsioonis, kus teie tegutse-
misest sõltub teise (teiste) inimeste elude päästmine, andke 
sellest häirekeskusele teada, mida te ette võtate. Häirekeskuse 
ja sündmuskohale sõitvate päästjate jaoks on informatsioon, et 
kohapeal on inimene, kes aidata saab, äärmiselt oluline. Samas 
arvestab häirekeskus alati olukorraga, kus ohtu võib sattuda ka 
abiandja ise. 
   Kodust eemale suunduvatel pidulistel tuleks kaasa võtta laetud 
mobiiltelefon, millega oleks vajadusel võimalik abiteade edasta-
da. Loodusesse minnes tehke endale selgeks asukoht, sest abi 
kohalesaabumise kiirus sõltub suuresti täpsetest teejuhistest. 
   Joobeseisundis ujuma minek on äärmiselt ohtlik, sest sellises 
seisundis võib vette minnes tunduda vesi soe, kuid teie keha 
reageerib siiski reaalsele temperatuurile ja selle tagajärjel võib 
juhtuda õnnetus.  
   Ärge unustage, viimane kustutab lõkke! Pidutsemise ja grillimi-
se lõpetanud seltskond peab olema veendunud, et lõke ei jääks 
pärast valveta jätmist põlema. Lõkke kustutamiseks võib kasuta-
da erinevaid vahendeid, näiteks vett, liiva või mulda. Looduses 
viibides tuleks endaga kaasa võtta ka tekitatud prügi.

LÕUNA-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Tuletame jaanipäeva eel meelde 
ohutusnõudeid

Eestimaa metsades valitseb
   SUUR TULEOHT!

Seoses suure tuleohuga Eestimaa metsades palub pääs-
teteenistus olla metsas äärmiselt tähelepanelik ning järgi-
da tuleohutuse nõudeid. 
   Tule tegemine looduses on ülimalt ohtlik! Looduses 
võib tulekahju tekitada kustutama suitsukoni, süüdatud 
lõke, maha jäetud klaasikild või auto summutajast süttinud 
pinnas.

Maakondlikule kodukaunistamiskon-
kursile laekus kaheksast omavalitsu-
sest üheksa maa- ja linnakodu, kon-
kurssidele „Kaunis omavalitsus” ja 
„Kaunis tööstusmaastik” aga kan-
dideeris sel aastal vaid üks omavalit-
sus ja üks tööstusettevõte. 
   Konkursi „Kaunis Eesti kodu 2007” 
võitjad, kes esitati ka vabariiklikule 
konkursile: Marika ja Mati Järve (Val-
ga linn), Katrin ja Urmas Palover (Ka-
rula vald), Kaja Uibu ning Ariko Oper 
ja Svetlana Oper (Sangaste vald), Car-
men ja Avo Põldsalu (Tõrva linn). 
   Maavanema tänukirja pälvivad kon-
kursil osalemise eest veel: Tuuli ja 
Rein Mekk (Hummuli vald), Maike ja 
Peeter Sillaotsa (Helme vald), Angee-
lika Suija (Helme vald), Maia Metsandi 
(Puka vald), Õie ja Leida Antsov (Tõl-
liste vald). 
   Kaunimaks omavalitsuseks sai sel 
aastal Tõrva linn, mis paistab silma 
oma loodusliku ilu ja mainekalt kujun-
datud viidamajandusega. Just see nu-
tikalt paigutatud viidamajandus aitab 
alati jõuda kiiresti soovitud kohta. Tõr-
va linna ilu on omavalitsuses püütud 
hoida aastakümneid, mida näitavad 
heakorrastatud munitsipaalhooned 
– linnavalitsus, hiljuti valminud güm-
naasiumi korpused, lasteaed ning äri-
hooned. 
   Konkursi „Kaunis tööstusmaastik” 
võitja oli Combiwood OÜ, Helme val-
las asuv puidutöötlemisettevõte.
   Konkursi „Kaunis Eesti kodu” ja 
„Kaunis omavalitsus” võitjate fotod 
kodudest ja omavalitsusest avaldatak-
se Eesti Kodukaunistamise ühenduse 
poolt avaldatavas albumis “Kaunis 
Eesti kodu 2007”. 
   Fotod konkursist nähtaval Valgamaa 
internetiportaalis www.valgamaa.ee.

Selgusid Valgamaa ko-
dukaunistamiskonkursi 
võitjad 

Fotokonkurss „Valgamaa-
Eesti lõunavärav”

Valga maavalitsus, Valga linnavalitsus, 
ajaleht Valgamaalane, internetivärav 
valgamaa.ee ja SA Valgamaa Arengu-
agentuur kuulutavad välja Valgamaad 
ja Valgamaa inimesi kajastava foto-
konkursi  „Valgamaa-Eesti lõunavä-
rav.”
   Konkursi eesmärgiks on  tutvustada 
Valgamaad  läbi  siinsete inimeste, 
sündmuste, looduse, vaatamisväär-
suste ja huvitavate kohtade. Eelkõige 
oodatakse fotosid maakonna üritus-
test. Võisteldakse kolmes vanuseast-
mes:  lapsed kuni 16aastased k.a.; 
noored 17-26aastased k.a. ja täiskas-
vanud.
   Kõigi kolme vanuseastme võitjale 
on auhinnaks Elioni firmapoe 4000
kroonine kinkekaart, mille panevad 
välja Valga maavalitsus ja ajaleht Val-
gamaalane. Parimad võistlustööd saa-
vad korraldajatelt eriauhindu.
   Konkurss kestab  20. juunist 12. 
novembrini 2007. Võistlusfotod saab 
saata fotokonkursi kodulehelt www.
valgamaa.ee/fotokonkurss alates 25. 
juunist.  Pärast 12. novembrit on sa-
mal aadressil võimalik võistlustöid 
hinnata. Publiku lemmik saab eriau-
hinna.
   Fotokonkurssi toetavad Valga maa-
valitsus, ajaleht Valgamaalane, inter-
netivärav valgamaa.ee, Valga linnava-
litsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, 
VITA Group OÜ, raadio RuutFM ja AS 
Elion.

Lõuna Politseiprefektuur avas 1. juunist 
liiklusliini, kuhu liiklejad saavad teatada 
neile silma hakanud liiklusrikkumistest. 

Liiklusliini numbrile 14900 oodatakse teateid 
eelkõige selliste rikkumiste kohta, mis politsei 
otsest sekkumist ei vaja, nagu ohtlikud manööv-
rid, punase tule alt läbi sõitmine, liikluseeskirjade 
rikkumine ülekäiguradadel vms. 
   Liiklusliini idee autori, Tartu politseiosakonna 
ülemkomissar Indrek Koemetsa sõnul soovib 
politsei anda liiklusliiniga korralikele liiklejatele 
võimaluse ise liikluse turvalisemaks muutmisel 
osaleda. „Seni on liikluskontrolliga tegelenud 
politsei. Nüüd peavad liiklejad arvestama, et 
neil hoiavad silma peal ka teised liiklejad,” ütles 
Koemets.
   Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse 
liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga telefonitsi 
ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt 
toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel 
kantakse rikkumine ka politsei andmebaasi.

   Politsei liiklusliin on uus vorm politsei „pehmeks” 
suhtlemiseks liikluses esinevate õigusrikkumiste 
ja muude häirivate tegurite põhjustajatega. 
Liiklusliiniga loodab politsei lahendada suure 
hulga vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakkudes 
rikkujatele alternatiivi menetluse ja karistuse 
kõrval.
   „Soovime võimalikele õigusrikkujatele sisendada 
mõtet, et demokraatlikus ühiskonnas ei jää ükski 
vale tegu märkamata ja reaktsioonita,” selgitas 
korrakaitseosakonna politseidirektor Tiit Allik. 
Tema sõnul pole primaarne mitte karistus, vaid 
sellest hoopis olulisem on oma väära teo tun-
nistamine, mõistmine ja hukkamõistmine ning 
võimaliku kahju heastamine.
   Liiklusliini on Lõuna Politseiprefektuuri töötajad 
testinud veebruarist alates. „Testimisperiood näitas, 
et sõidukite omanikud võtsid telefoni teel saadud 
hoiatust päris tõsiselt. Üksikuid vaidlejaid ning 
keerutajaid ikka oli, kuid valdav osa oli pigem 

meeldivalt üllatunud, et politsei ei hakkagi kohe 
trahvi määrama,” ütles Indrek Koemets.
   Politsei on arvestanud ka riskiga, et kellelgi 
võib tekkida soov näiteks kättemaksuks valeinfot 
anda. Et selliseid olukordi vältida, küsitakse kõigilt 
helistajatelt ka nende endi nimesid, anonüümseid 
vihjeid arvesse ei võeta. „Me fikseerime teabe
edastaja andmed ja see, kui keegi teeb teist inimest 
kahjustavaid kõnesid, tuleb varem või hiljem 
nagunii välja,” kinnitas Tiit Allik.
   Liiklusliin töötab vaid Lõuna Politseiprefektuuri 
teeninduspiirkonnas asuvates maakondades 
(Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru). 
Liiklusliinile helistamine on paketipõhise hinnaga. 
Lisaks liiklusliini telefonile saab vihjeid liikluses 
toimunud rikkumiste kohta saata ka e-posti 
aadressile: liiklus@louna.pol.ee.  

AVE LILLEMÄE,
Lõuna Politseiprefektuuri avalike suhete büroo juh-

tivspetsialist

Lõuna Politseiprefektuur avas juunikuust liiklusliini

http:/
http:/


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

Ostan maad looduslikult kaunis 
kohas. 5660 3678 Koit.

Müüa küttepuid. Tel. 5666 6900

Teostan vanametalli, sealhul-
gas kodumasinate lõikust ja ai-
tan realiseerida. Miika, tel. 5235 
509 ja 5678 3888.

Noor pere soovib üürile võt-
ta väiksema maja või korteri 
Otepääl või selle lähiümbruses 
(võib olla ka ahiküttega). 
Kontakttelefon 5366 8675.
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Südamlik kaastunne Viivile, 
Vahurile ja Tambetile peredega 

abikaasa, isa, äia ja vanaisa

JÜRI LEETSI
kaotuse puhul.

Naabrid Jüri, Aivo ja Kaido 
peredega.

ENN MARTSEPP
31.03.1943 - 12.06.2007

Elu on tundmatu tee, 
keegi ei tea, mil lõpeb see…

Mälestame head naabrit 

ARVU MOORITSAT
ja avaldame kaastunnet emale 

ja venna perele.

Perekond Edesi ja Gofman.

JÜRI LEETSI
17.02.1939 - 07.06.2007

kasvavat metsa ja maad, 
lehtpuu- ning okaspuupalke.
 

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

Ökoteh OÜ

OSTAB:

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati koduste seas!

REINHOLD PAAVOT 

mälestavad 5. surma-aastapäeval lesk, tütre ja poja pered.

SILVI LINNAMÄGI
06.07.1934 - 21.06.2007

Niidan 
suuri ja väiksemaid

haljasalasid 
murutraktori ja trimmeriga.

Info: tel. 5200 838

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

VAJATAKSE 

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

Info ja registreerimine 
5698 5765, Raivo Teder

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

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Teostan karjamaade 

hooldusniitmist.

Telef. 5341 5131

24.juuni kell 20.00 toimub Tõrva Kirik- Kammersaalis 

kontsert “ARMASTAME HEAD MUUSIKAT”. 

Esitajad: Monika-Evelin Liiv ( Metsosopran), Roland Liiv 
(tenor) ja Dmitry Pavlov (klaver).

BIODIISEL
HIND 11.60

Otepääl Techne tanklas

tutvustame labori analüüse ja

 võrdlusandmeid

Maasikas 
OÜst Nõuni Taime-
kasvatus.

Suuremad kogused 
toome Teile koju.
Põllul ka isekorjamise 
võimalus.

Telef. 
5349 4366; 7657 418.

Prillipood pakub tööd 

klienditeenindajale 
Otepääl ja Pühajärve SPA-s.

Ootame tööle pühenduvaid ja kohusetundlikke inimesi, 
kes on suutelised töötama täiskohaga.

Tel. 7333 258

Vaibavabrik OTEKS AS 
pakub tööd  seoses toot-

mise laiendamisega 

erinevatele töö-
kohtadele, 

väljaõpe kohapeal.
 

Info tel. 7668 540 või 
504 9989 Otepää Võru mnt. 3.

Otepää prillipood 
(Lipuväljak 7)

Maailma tuntuimate päikeseprillide 

27. juunist-7. juulini 
Esindatud on 2007. aasta mudelid Cristian 
Diorilt, Guccilt, Polarilt, Joopilt jpt. tuntud 
kaubamärke.

 Toimub ka optiliste päikeseprillide soodusmüük.
 Kõik optilised päikeseklaasid 20% parema hinnaga.

Silmaarsti vastuvõtt neljapäeviti.
Tel. 7333 258

ANNAB TEADA:

Firma pakub tööd 

greiderijuhile, 

laadur-ekskavaatori-

juhile ja autojuhile. 

Tel.
 5134 647; 5163 466.SUURMÜÜK

Avaldame kaastunnet perekond 
Mooritsale

ARVU MOORITSA
kaotuse puhul.

Jaan perekonnaga, Nelli, Hilja, 
Ülo, Tiit.

Õhtu algus 20.00   Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

JUULIKUU  mängukava:„NUUSTAKU” 
Pubi

kl. 11.00  – 24.00-ni.

R     13. juuli – ans. Reliikvia
L    14. juuli – ans. Kolmen
R     20. juuli – Raen Väikene
R    27. juuli – ans. Qvalda
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Algamas on Oti-Audentes Spordiklubi 
poolt korraldatav järjekordne 5etapiline 
suvine sarivõistlus võrkpallis.
   Nagu eelnevatel aastatel on tavaks 
saanud, moodustatakse segavõistkonnad 
kohapeal loosimise teel ning osa võivad 
võtta kõik võrkpallihuvilised. 
   Igal osavõistlusel on välja pandud au-
hinnad ning punktisüsteemi alusel selgi-
tatakse turniiri lõppedes parimad mees- 
ja naismängijad ning eraldi arvestust 
peetakse noortele.
   Võistlused algavad kell 9.30 Annimatsi 
palliväljakutel järgnevatel kuupäevadel: 
1. juulil, 15. juulil, 5. augustil, 18. augustil 
ja 26. augustil.
   Üritust toetavad Otepää vald, Eesti Kul-
tuurkapital, Annimatsi Kämping, Oti Pubi, 
Avallone Lõuna Eesti, Yes Sport, Otepää 
Seikluspark, Karupesa Hotell ja Pühajärve 
Puhkekeskus.

   Kohtumiseni palliväljakul!

Info: Neeme Ernits 5064 950.

Annimatsi Muruvolle 
suveturniir

Elion Cup Eesti Rattamaratonide sarja 
viies osavõistlus Otepää VIII Rattasõit 
toimub sel aastal laupäeval, 28. juulil. 
   Tavapäraselt viiakse läbi lastesõidud 
algusega kell 10.30 ning seejärel kell 
12.00 antakse start põhisõidule ning kell 
13.15 matkadistantsile.
   Soodushinnaga registreerumine Ote-
pää etapile lõpeb 18. juulil. 
Täpsem info ja võistluste juhend on saa-
daval www.sportinfo.ee ning Hawaii 
Express Otepää rattakaupluses.

Tulemas on Otepää VIII 
Rattasõit

12.-15. juulini on Otepää ja selle ümbrus ligi 
kahe tuhande ülemaailmsest tervisespordi 
olümpiaadist osavõtja päralt. Osalejaid on tule-
mas ligi kolmekümnest riigist. 
   1968. aastal loodud rahvusvahelise tervis-
espordiliidu (IVV) kohtumisi korraldatakse üle 
aasta 1989. aastast. Seni on olümpiaade kor-
raldanud Euroopa riigid, aga pärast Otepääd 
kohtutakse esmakordselt teises maailmajaos 
– Jaapanis. Uued paigad tõmbavad ja tervises-
port on saamas sportlikuks turismiks.
   Olümpiaadil ei võeta aega ega selgitata kohti. 
Medali, meene ja diplomi saab igaüks, kes en-
dale meelepärase jooksu-, käimis-, rattasõidu- 
või ujumisdistantsi läbib.
   Olümpiaadi kultuuriprogrammi kuuluvad 
kontserdid, tantsuõhtud ja muud ajaveetmis-
viisid. 

Neljapäev, 12. juuli
09.00-17.00 olümpiapasside väljastamine (Pü-
hajärve SPA keskus)
20.00-20.45 osalejate kogunemine (Otepää kes-
kväljak) ja paraaad Tehvandi staadionile.
21.00-21.45 X Tervisespordi olümpiaadi pidulik 
avamine Tehvandi staadionil.
22.00-23.15 õhtu(öö)käimine Tehvandi staa-
dionilt Pühajärve SPA parki (5-6 km)
Reede, 13. juuli
08.00-12.00 käimine (Pühajärve matkarada – 12 
km, Kekkose rada – 10 km ja 20 km, Tehvandi 
rollerirada – 6 km, ümber Pühajärve ja Väike-
Munamäe – 20 km).

Tervisesportlaste olümpia Otepääl
08.00-16.00 jalgrattasõit (Pühajärve SPA keskus 
– 25 km (1 ring) ja 50 km (2 ringi).
10.00-16.00 ujumine (Pühajärve SPA keskus 
– 300 m, 500 m ja 1000 m, Pühajärve välisujula,, 
Aura Veekeskus).
10.00-17.00 rannavõrkpall (Pühajärve SPA kes-
kus ja Pühajärve rand)
20.00-23.00 kultuuriprogramm – Eesti muusika 
õhtu (Pühajärve laululava)
Laupäev, 14. juuli
06.00-07.00 käimismaraton – 42 km (Pühajärve 
SPA-Annimatsi-Kõlli-Kääriku-Kekkose rada-Kää-
riku-Sihva-Pühajärve SPA).
08.00-12.00 käimine (samad rajad ja distantsid 
nagu reedel).
08.00-16.00 jalgrattasõit (samad distantsid nagu 
reedel).
10.00-16.00 ujumine (samad kohad ja distantsid 
nagu reedel).
10.00-17.00 rannavõrkpall (samad kohad nagu 
reedel).
10.00-19.00 novus – rahvusvaheline turniir (Ote-
pää kultuurikeskus)
14.00-17.00 orienteerumine (Otepää ümbrus)
16.00-17.00 jooks ümber Pühajärve
20.00-23.00 kultuuriprogramm – kantrimuusika 
õhtu (Pühajärve laululava)
Pühapäev, 15. juuli
08.00-10.00 käimine (Pühajärve matkarada – 12 
km, Kekkose rada – lühem variant, Tehvandi 
rollerirada – 6 km)
10.00 jumalateenistus (Otepää kirik)
13.00 lõputseremoonia (Pühajärve SPA keskus)

Otepää valla võistkond võitis esikoha Pukas toi-
munud Valgamaa suvemängudel. Otepää 
 kogus 159 punkti ja edestas Valgat kaheksa 
punktiga.
   Teises grupis, kus võistlesid vallad elanike 
arvuga kuni 2000 oli parim Hummuli (140 p). 
Teise koha sai Puka (136 p), 5. koha Palupera 
(16 p) ja 8. koha Sangaste (12 p).
   Kohustuslikud võistlusalad olid kergejõustik, 
kalapüük ja juhtide mitmevõistlus. Lisaks neile 
läks arvesse veel 5 paremat ala.
   Otepää sai võistkondliku esikoha viiel alal: 
orienteerumine, jalgrattasõit, kalapüük, võrkpall 
ja mälumäng. Teine koht tuli diskgolfis ning 
kolmandad kohad juhtide mitmevõistluses 
ja petankis.

Orienteerumises jõudsid medalile järgmi-
sed otepäälased: N14 1.Helen Parik, N21 
1.Kristi Vassil, 3.Kristiina Kopli, N35 2.Siiri 
Sotnik, N45 1.Liivi Parik, M14 1.Andres Saal, 
2.Rasmus Sotnik, M50 3. Anti Parik, M60 
1.Lembit Vassil.

Maastikurattasõit
N18 1.Anette Veerpalu Otepää. N21 1.Aili 
Popp Puka. N35 1.Ene Aigro Puka, 2.Marika 
Vasemägi Otepää. M18 2.Gunnar Kruus, 3.Hans 
Teearu (mõlemad Otepää). M21 3.Lembit Uibo 
Palupera. M 40 1.Meelis Danilas, 2.Ilmar Tamm 
(mõlemad Otepää). M50 1.Tõnu Jürimaa, 
2.Peeter Voolaid (mõlemad Otepää).
1.Otepää –180 p, 4.Puka – 137 p, 5.Palupera 
– 82 p.

Mälumäng
1.Otepää (Kaido Mägi, Aarne Steinbach, Mairold 
Kõrvel, Mati Lüdimois, Kristiina Kopli, 
Avo Orav, Maarika Vasemägi). 2.Puka (Eerik 
Müts, Velvo Mõttus, Ants Kallis, Agur Ostrak, 
Kristjan Moorast, Kenneth Herm).

Kalapüük
1.Otepää (Rein Mõttus, Elmo Peterson, Renno 
Manniste) 230 kala (5 790 g; 6 020 p)
5.Puka (Arno Kanarik, Kaimo Sallok, Vassili 
Metsaluik) 48 kala (1 450 g; 1 498 p).

Võrkpall
Põhiklass: 1.Otepää (Kristiina Kopli, Kristel 
Trolla, Heiki Ernits, Enno Kurvits, Ragnar 
Pähno, Ingvan Sepp, Siim Kalda). 4.Puka 
(Laura Kärson, Kaire Kuvvas, Ingemar Liigand, 
Gunnar Arak, Margus Savisaar).

Veteranid: 1.Otepää (Neeme Ernits, Jaan Kolga, 
Heido Orav, Toivo Lukka, Elmo Peterson, 
Toomas Liiva, Terje Kartau, Ülle Ernits).

Kergejõustik
Meeste 200 m – 3.Raul Lehismets (Otepää 
– 25,76). Meeste kettaheide – 3.Mati Raudsepp 
(Sangaste – 33,68). Mehed 4x100 m – 2.Otepää 
(Gunnar Kruus, Raigo Mekk, Urmas Vahtre, 
Raul Lehismets – 54,06).

Lasketeatejooks
1.Puka (Kunnar Vahi, Aili Popp, Raimo 
Koppel).

Discgolfi täpsusvisked 
2.Otepää (Ene Aigro, Avo Orav, Mati 
Lüdimois) 

Valla- ja linnajuhtide mitmevõistlus
Aladeks olid discgolfi täpsusvisked, võrkpalli 
täpsusservid ja petanki täpsusvisked.
3.Otepää (Aare Matt ja Mati Lüdimois).

Laupäeval, 14. juulil kell 16.00 algab Pü-
hajärve Puhkekeskuse pargis tänavune 
jooks ümber Pühajärve. Raja pikkus on 
umbes 10,7 km.
   Osavõtjate registreerimine internetis 
www.stamina.ee/jarvejooks kuni 12. juuli 
kell 24.00ni, telefonil 6718 548 tööpäeviti 
kella 9-16.00 või võistluspäeval stardi-
finišipaigas kella 15.00ni.

26. jooks ümber 
Pühajärve 

Valgamaa suvemängudel oli parim 
Otepää vald

6.00 Kalapüük  
9.00 – 9.30 Mandaat   
9.45              Mängude avamine 
10.30            Pendelteatejooks
11.00     Kergejõustik
 Võrkpall
 Korvpall
 Köieveo alagrupid
 Petank
12.00   Rahvastepall
 Jalgratta sõit
13.00      Sangpommi mitmevõistlus
 Vallajuhtide võistlus
 Vallasekretäride võistlus
14.00   Skulptuur
15.00  Köieveo finaal
 Sõudmine kanuudel
 Vesijalgratas
17.00 Mälumäng
17.50      Autasustamine
18.00        Taidlus
20.00 Puhkeõhtu Puka rahvamajas

Info telef. 7669 410, 7669 412

14. juulil toimuvad Pukas 
XXXVI Võrtsjärve suvemängud

Otepää ja Valga veteranide kohtumises 
selgitati võitjat mõõdulindiga.

Kohtuvad Otepää (rünnakul) ja Helme.

Kolmel päeval on maakonnakeskuse 
spordibaasid suurte spordivõistluste 
paigaks. 

Iga nelja aasta tagant toimuvatel 
maaspordimängudel võistleb üle 
3200 sportlase valdade, linnade ja 
maakondade võistkondades.

Mängudel osalevad ka meie piirkonna 
valdade sportlased nii oma kui ka Val-
gamaa võistkondades.

Valgas 6.-8. juulil

www.joud.ee

Suvine spordipidu

http://www.stamina.ee/jarvejooks" \t "_blank

