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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Homme kooli!

Otepää valla esindus käis Soomes sõprus-
valla Vihti 500. sünnipäeval

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste 
vallavalitsused õnnitlevad kõiki õpila-
si, õpetajaid ja lapsevanemaid algava 
kooliaasta puhul ning soovivad kõigile 
häid hindeid ning rõõmsat meelt!
  Õnnitlused ka Otepää Teataja toime-
tuselt.

Eesti lipp heisatakse

1. septembri, 
teadmistepäeva päikese-
tõusul (kell 6.10), kuid mit-
te hiljem kui kell 8.00 ja 
langetatakse kell 20.15.

Saverna-Pilkuse 
tee saab valmis

Konverentsi eesmärk oli rõ-
hutada eestikeelse hariduse 
tähtsust maal ning tähistada 

320 aasta möödumist B. G. Forse-
liuse seminari ja talurahvakoolide 
loomisest ning 100 aasta möödumist 
esimese eestikeelse maakeskkooli 
rajamisest Otepääl.
  Konverentsi avasõnad ütles Otepää 
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema, 
tervitusi tõid Valga maavalitsuse, 
ministeeriumi ja Forseliuse seltsi 
esindajad.
   Forseliuse seltsi esimees Madis 
Linnamägi andis Otepää endisele 
kunstiõpetajale, praegusele koolimuu-
seumi perenaisele Tiiu Maasikale seltsi 
teenetemärgi muuseumi kujundamise 
ja kooli ajaloost ulatusliku näituse 
organiseerimise eest.
    Konverentsil oli 120 osalejat ning 
kuulati seitset ettekannet. 
   Teemal ”Forselius Otepääl – 
aegade side” rääkis Aivar Põldvee. 
Seltsiliikumisest ja koolist venestamis-
vastaste relvadena (1860. aastatest 
1917. aastani) rääkis Endel Laul. 
   Veronika Nageli teema oli 
”Pildikesi tsaariaegsest koo-
list Oskar Nageli pilgu läbi.”  
Marga  Lvova  e t tekanne o l i 

Otepää rõõmsameelne seltskond alustas 
oma teekonda Vihtisse reedel, 24. au-
gusti varahommikul. Sõit oli küll väsi-

tav, aga Vihti 500. aastapäevale pühendatud 
juubeliüritused korvasid kõik. 
   Kahjuks ei olnud Otepää esindusel võimalik olla 
kohal pühapäevani, suure pidustuse 
lõpuni. Jäime väga rahule ka esimese 
päevaga, kus Vihti vallavalitsuse ja 
kiriku esindajate vastuvõtt oli väga 
tore ja muljetavaldav. 
   Otepää vald kinkis Vihti vallale savist 
vaagna, mis valmis Sihva savikojas, 
lisaks otsustas vallavalitsus tõsta esile 
ja tänada heade sõprussidemete alustamise ja 
hoidmise eest meie kahte soome sõpra, Valve 
Valolahtit ja Päivi Veikolainenit ning kinkida 
neile Otepää medalid.
   Päeva teine pool jätkus Vihti kirikus, kus 
kogesime võrratut kirikukonserti, mis jät-

tis meie hinge kaunid helinad pikaks ajaks.  
   Tore oli näha Vihtis päris suurt hulka Otepää 
inimesi. Sellest võib järeldada, et meie sõprussi-
demed on tugevad ja tehakse erinevat koostööd 
paljudes valdkondades.
   Paljud neist osalesid ka laupäevastel ja püha-

päevastel üritustel. Siis etendus näiteks vaba-
õhulaval kolmetunnine Vihti Rahvateatri 
lavastus Vihti ajaloost. kahel päeval oli 
kogu kirikuküla muutunud keskaegseks 
laadaplatsiks. Oli mitmesuguseid näitusi 
ja muid üritusi. 
   Koos meiega käisid Vihtis ka Palupera 
vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas ja 

vallavanem Terje Korss.
   Tänan kõiki otepäälasi, kes käisid Vihtis ja pidasid 
oluliseks meie sõprusvalla 500. aastapäeval meie 
hõimlasi tervitada ja kõige hea eest tänada.

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

”Aleksandrikool – esimene samm 
eesti rahvusliku koolini. 
Valter Haamer rääkis majandusolu-
dest koolide tekke tegurina ja Maigi 
Vija Eesti keele(s) õpetamisest.
   Pärast lõunat said konverentsil 
osalenud kuulda teiste hulgas Otepää 
gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi 
Truu ettekannet “Esimene eestikeelne 
maakeskkool Otepääl.” See oli ula-
tuslik ülevaade siinmail tegutsenud 
nimekatest haridus- ja kultuurite-
gelastest alates Jakob Hurdast ja 
lõpetades Heino Mägiga.
  Täispika tööpäeva kestnud konve-
rentsi lõpetas Hardo Aasmäe juhitud 

Otepää gümnaasiumis 
toimus kolmapäeval hari-
duskonverents ”Eestikeelne 
keskharidus maal – juured 
ja tulevik”. 

Saverna-Pilkuse tee sai tolmuvaba kat-
te ning koos sellega paranesid Valgjär-
ve kandi inimeste võimalused Otepääl 
käia. Ühtlasi tekkis lisaks Kanepisse 
suunduvale teele teine huvitav Ote-
pääd Põlvaga ühendav tolmuvaba tee. 

   Ehtajaks oli riigihanke võitnud AS 
Põlva Teed. Tööd algasid aprillis ja 
nüüd on ees piduliku avaürituse.
   Reedel, 7. septembril on tee avami-
ne. Esialgsete kavade kohaselt algab 
see üritus Savernas kell 16.30. Valgjär-
ve vald on kokku seadnud suurejoo-
nelise programmi. Teel kohtuvad Koi-
dula ja Kreutzwald, tantsivad lüpsjad, 
tantsitakse jenkat, lapsevankrite ralli 
noortele vanematele, mängivad puh-
kpilliorkestrid jpm. Maakondade piiril 
kontrollib dokumente Miilits ja Co. 
   Viimane lõik läbitakse kepikõnniga. 
Pilkuse teeristil ootavad tulijaid Otepää 
vallavalitsuse esindajad ja Pilkuse küla 
rahvas. Oodatud on teisedki.
   Ametlik avatseremoonia on kell 17 
Valgjärve külaplatsil. Seal lõigatakse 
lint läbi ja peetakse tähtsaid kõnesid.

AILI MIKS

diskussioon keeleküsimustest. Arutleti 
emakeele säilitamise ja võõrkeelte 
õppimise ja valdamise vajaduse 
üle.
   Madis Linnamägi rõõmustas kõiki 
konverentsil osalenuid trükivärske 
Väljaandega “Forseliuse Sõnumid”, 
mis on järjearvult juba 15. seltsi 
väljaanne. 
   Konverentsi, mis oli Otepää güm-
naasiumi 100. sünnipäeva tähista-
mise avaüritus, korraldas Otepää 
gümnaasium koos EV Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Forseliuse 
Seltsiga. Toetas hasartmängumaksu 
nõukogu. 

Esineb Otepää gümnaasiumi 
ajalooõpetaja Heivi Truu 
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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 14. septembril.

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.

O  T  E  P  Ä  Ä

TEISED MEIST

27. juuni Tartu Postimehes kirjutas Raimo 
Hanson Sinilipuga tunnustatud Pühajärve 
rannast. Ta kõrvutas kiidetut Verevi, Ropka, 
Saadjärve, Haage ja Anne kanali randadega.

Randade iludusvõistluse 
võitnud Pühajärve rand 
edestab teisi pikalt

Otepää Lionsklubil on alanud uus hooaeg, 
ühtlasi vahetus president. Sel aastal on juhiks 
klubi ainuke naisliige Ivika Nõgel. Klubi tradit-
sioon on alustada uut hooaega presidendi aia-
peoga, kus lionsaasta avatakse meeleolukas 
vormis. Tänavu peeti aiapidu 22. augustil Vid-
rike uue ajamuuseumi juures ning külaliseks 
oli sõprusklubi Võrust. 
   Ivika Nõgeli kinnitusel oli möödunud tege-
vusaasta klubile edukas. Eelmise presidendi 
Pekka Mononeni eestvedamisel saadi tõsiselt 
jalad alla heategevusele. Korjanduskastide 
abil suudeti Maarja külale vähem kui aastaga 
koguda 6000 krooni, mis on tänaseks ka üle 
kantud. Heategevuseks raha kogumine jätkub 
kindlasti sel aastal. 
   Lisaks on plaanis üritused oktoobris üle-
eestilise lionsnädala raames, mille eesmärk 
on tutvustada laiemalt lionismi. Sel talvel 
soovitakse ellu viia ka mullune plaan Kuldkala 
üritusel: oma müügileti ja korjanduskasti abil 
kogutakse puuetega inimeste jaoks toetusra-
ha. Tänavu jäi idee Kalapeo ärajäämise tõttu 
teostamata. 
   Otepää lionsid tänavad kõiki, kes Otepää 
Kaubakeskuses ning Pühajärve Puhkekesku-
ses olevasse korjanduskasti tegid oma panu-
se. Nende seas on nii Otepää elanikke, inimesi 
mujalt Eestist kui ka teiste riikide kodanikke. 
“Raha kulus hea eesmärgi nimel,” rõhutab 
Nõgel. 

EGON VALDARU

Otepää lionsitel oli 
kordaläinud aasta

Aasta alguses külastas 
Otepää valda riigikontroll

Minu talu asub siit ainult mõniteist kilomeetrit 
Elva-Pangodi suunas, kus olen elanud pea 10 
viimast aastat.
   Kartsin siia tulla, sest olen võõras. Ja ega 
omaks nii kergesti kedagi ei võeta. Kartma peab-
ki, sest Otepääl tehakse vahvaid asju ja Otepää 
on kuulus. Kui siin nüüd midagi ära rikun, siis 
tuleb jama!
   Olen jõudnud paljudega tuttavaks saada ja 
mind on hästi vastu võetud. Mulle meeldib, kui 
ümberringi on ilus ja turvaline. Tahan seda tunda 
oma kodus, tööl ja inimeste keskel. Luua ilu enda 
ümber ja arendada elutervet kultuutikeskkonda 
– see ongi minu töö sisu. Ma ei taha tegeleda tü-
histe asjade ja ettevõtmistega, mis rikuvad enda 

ja teiste närve.
   Oleks lahe, kui ma saaksin korda selle suure 
maja, kus asub mu töökoht ja kus aegajalt sajab 
saalis vihma.
   Sain 12. augustil vanaemaks. Usun, et järgmi-
sel aastal tähistame Otepääl vanaemade päeva. 
   Mulle meeldib Otepää naiste käsitöölembus. 
Ehk järgmise suve käsitöölaat, pillimehed ja ka 
hea meelelahutus noortele leiaksid aset Otepää 
Pähklipäevade ajal. Ja meestele teeks konkursi 
“Pähklikorv kõige kallimale”.
   Loodan, et juuli teisel nädalal saab olema Pär-
nu filmifestivali väärtfilmide programm Otepää
kultuurikeskuses.
   Kahju, et sumedal suveõhtul pole kuskilt kuul-
da head jazzi ja noored istuvad kaubakeskuse 
treppidel. Ma mõtlen selle üle.
   Juhtisin enne siiatulekut 9 aastat Haapsalu 

Algamas on Otepää valla 2008. aasta 
eelarveprojekti koostamine. 
   Kultuuri- ja spordiorganisatsioonidel, 
sihtasutustel ja mittetulundusühingu-
tel, kes taotlevad tegevustoetust 2008. 
aastaks, tuleb esitada vormikohaselt täi-
detud blanketid 25. septembriks 2007. 
a. vallavalitsuse kantseleisse. 
   Blankette saab Otepää vallavalitsuse 
kantseleist ja valla koduleheküljelt aad-
ressil: www.otepaa.ee.

Raha taotlemine 
Otepää valla 2008. 

aasta eelarvest

Sirje Ginter töötab 10. juulist Otepää 
valla kultuurijuhina

Riigikontroll kontrollis kokku 30 oma-
valitsust, nende hulgas oli ka Otepää 
vald.

   Kontrolliti omavalitsuse investeeringute 
kavandamist ning 2006. aasta esimeses kolmes 
kvartalis tehtud investeeringute vastavust 
kavandatule. 
   
Selleks analüüsiti investeeringute kavandamise 
kvaliteeti, eelarve ja tehtud investeeringute 
tuginemist arengukavale ning investeeringutoe-
tuste taotlemise ja kajastamise praktikat. Samas 
kontrolliti põhjalikult ka 2005. majandusaasta 
aruannet.

   Riigikontrolli esindust võtsid vastu Aivar 
Pärli, Kristjan Rõivassepp, Ülle Veeroja ja 
volikogu liige ning valla revisjonikomisjoni 
esimees Jüri Kork.
   Üldkokkuvõttes jäädi valla senise tegevusega 
rahule, väiksemaid vigu sisaldas majandusaasta 
aruanne, kus olid põhiliselt sisukorra vead. 
Märkus tehti arengukava täitmise osas, kuna 
Otepää valla arengukava ei kajasta reaalseid 
muutusi igal aastal oktoobris volikogus vastu 
võetud muudatuste või muutmata jätmise 
otsuste kohta.

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Olen pärit Valgamaalt, aga viimase kümnendi 
oma elust veetsin Tartus, kuhu läksin güm-
naasiumisse ja hiljem ülikooli. Olen lõpetanud 
Eesti Maaülikoolis maastikukaitse ja -hooldu-
se bakalaureuse õppe ja käesoleval aastal 
lõpetasin sealsamas ka keskkonnakaitse ma-
gistrantuuri. 
   Ametis olen olnud Keskkonnaministeeriumi 
Info- ja Tehnokeskuses ja Eesti Maaülikooli 
kunagise Keskkonnakaitse Instituudi erineva-
tes projektides. 
   Otepääga tutvusin lähemalt kooliajal loo-
duspargis praktikal olles. Sellest ajast olen 
mõlgutanud mõtteid siia elama asuda, seetõt-
tu on Otepää valla arengusuunad mulle väga 
olulised. 
   Soovin anda siinse keskkonna arengusse 
oma panuse ja loodan, et minust on siin kasu.

Valla maanõunik 
Maris Õunsaar

Kuursaali. Olen juhtinud ka Pärnu Kuursaali, töö-
tanud endises Tartu Noortemajas “Sõprus”ja 
Tartu Rahvakultuurikeskuses. Südamelähedane 
on mu “Illegaardi” jazzklubi Tartu südalinnas. 
Kuulun Tartu Hansa Rotary Klubisse.
   Mulle meeldib ette võtta tegemata asju ja need 
ära teha. Meeldib ka suurelt unistada. Talvepea-
linna Otepääle unistan juba selleks aastaks Eesti 
Jõulukuuskede Keskust, särisevaid vorstipanne, 
kuuma jõulujooki ja mõnusat seltskonda. Ja et 
jõuluvana saaks saata suudlusi läbi jäätanud vaa-
teakende...
   1. septembril kutsun kõiki Põltsamaale, kus 
koos Põltsamaa Roosiaia perenaisega korraldan 
Roosifestivali ja õhtul roosipeo sealses kultuuri-
keskuses.

Otepää vallavolikogu algatas 26. mail 2005. aastal 
Otepää valla üldplaneeringu. Selle algatamise 
põhjuseks oli kogu valda hõlmava ühtse planee-
ringu puudumine, seni kehtinud planeeringud 
olid ajast maha jäänud. 
   Kaasaegse üldplaneeringu vajadust tingib 
kasvav kinnisvaraarendus ning muu ehitus-
tegevus vallas. Kehtiv regulatsioon aga jätab 
mitmed arendustegevust suunavad asjaolud ja 
ehitustegevust puudutavad reeglid täpsemalt 
sätestamata. 
   Valla üldplaneeringu koostamisel on oluline 
roll majandustegevuse piiride määratlemisel, 
samas on planeerimisprotsess hea võimalus 
piirkondlike väärtuste selgitamiseks ning nende 
säilimise tagamiseks. Nüüdseks on vallavalitsus 
jõudnud uue üldplaneeringu koostamiseni.  
   Selles töös on väga oluline vallaelanike arvamus, 
kuna koostatav planeering mõjutab ja suunab 
kogu valla elu ning arengut. Vallavalitsus 
soovib, et kõik asjakohased ettepanekud ja 
soovid saaksid üldplaneeringu koostamise 
käigus läbi arutatud ja olgu neid ettepanekuid 
vallaelanikelt rohkelt!
   Nii kutsumegi kõiki aktiivseid ja valla arengust 
huvituvaid vallakodanike planeerimisprot-
sessis osalema! Otepää valla üldplaneeringu 
koostamise protsess on üles ehitatud selliselt, 
et vallaelanikel oleks arvamuse avaldamine 
võimalikult lihtne. Arvamuse teadasaamiseks 
viiakse läbi kohtumised rahvaga, toimuvad 

avalikud arutelud, ajurünnakud. Aktiivsematel 
vallakodanikel on võimalus osaleda moodus-
tatavates töörühmades.
   Esimese etapina viime läbi kohtumised val-
larahvaga külades ehk siis tuleme ise kohale 
valla erinevatesse piirkondadesse. Arvestades 
valla külade elanike arvu ning erinevate külade 
mõju teistele, on valla nn. maapiirkonnad 
jaotatud gruppidesse. Teisisõnu öeldes: teatud 
piirkonna külade elanikud kogunevad oma 
arvamuse avaldamiseks kokku ja me kuulame  
mitme küla rahvast. 
   Vallavalitsus soovib piirkondlikud kohtumi-
sed läbi viia septembri teise poole ja oktoobri 
alguse jooksul.
   Esimene kohtumine hõlmab Vana-Otepää, 
Pilkuse, Kastolatsi ja Otepää külade inimesi 
ning nendes piirkondades huvi omavaid isikuid. 
Kuna sügis ja kooli- ning tööaasta algus on pal-
judele väga kiire periood, on hetkel konkreetse 
kohtumiskoha ning -aja määramine keeruline. 
Seega anname kohtumise toimumisest teada valla 
kodulehe kaudu ja teistel võimalikel moodustel. 
Kindlasti on külaelanikel võimalik saada teavet 
oma külavanematelt ning vallavalitsusest. 
    Kõikide järgmiste kohtumiste ajakava ja 
toimumiskohad teatame järgmises Otepää 
Teatajas ning samamoodi valla kodulehel ja 
kindlasti ka külavanemate abiga!
   Küsimustega palume pöörduda valla kantse-
leisse tel. 7664 800 või e-kirjaga vald@otepaa.
ee või mati@otepaa.ee. 
   Andke oma panus Otepää valla arengusse 
ja osalege aktiivselt!

Otepää vallavalitsus

Lugupeetud 
vallaelanikud!

29. juunil teatas Tartu Postimees: Täna ava-
takse ainuke Lõuna-Eesti täismõõtmeline 
18rajaline golfiväljak. Samas artiklis kirjutas 
Ketlin Beljajev, et Otepää kuppelmaastikul 
asuv väljak on oma 10kilomeetriste radadega 
Eesti pikim.

Otepää Golf laieneb

Mis tuleb endisele turuplatsile?

Otepää abivallavanem Kristjan Rõivassepp:

“Otepää keskväljaku projekti raames ehi-
tatakse sinna turupaviljon. Ehitab Otepää 
Ehitaja OÜ ja lepingu järgi peaks töö tehtud 
olema 30. septembriks.”

LUGEJA KÜSIB

Otepää vallavalitsus müüb 
kirjalikul enampakkumisel 

väikebussi Volkswagen Caravelle 
(v.a. 1989.a; töömaht 2,1 liitrit, 9 kohta. 
NB! Tagumine käik puudub, tehniliselt mitte-
korras) alghinnaga 500 (viissada) krooni (alus: 
Otepää vallavalitsuse 16.08.2007.a otsus nr 487).   
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millel 
märksõna "Väikebuss" hiljemalt 10.09.2007 
kell 11.00 Otepää vallavalitsusse, Lipuväljak 
13, Otepää. Tagatisraha 50 krooni tasuda a/a: 
10202008200001 SEB Eesti Ühispank hiljemalt 
09.09.2007.a. Pakkumiste avamine toimub 
10.09.2007.a. kell 11.10. 

   Täpsemalt www.otepaa.ee.

mailto:vald@otepaa.ee
mailto:vald@otepaa.ee
mailto:mati@otepaa.ee
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AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsuses

PLANEERINGUD

 Otsustati keelduda kasutusloa väljastamisest Sihva külas 
Kaalukoja maaüksusel asuvale majandushoone-elamule.
 Otsustati sõlmida S. H.ga sotsiaalkorteri üürileping keh-
tivusega 1 aasta.
 Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reservfondist 
projekti “Otepää piirkonna noorte teavitamine, suunamine 
ja motiveerimine läbi praktilise kogemuse väärtustama oma 
elukeskkonda looduskeskkonnas” kaasfinantseerimiseks 8,8 
tuhat krooni; projekti “Sihva küla reoveepuhasti ja kanalisat-
siooni rekonstrueerimine” elluviimiseks 4,5 tuhat krooni.
 Otsustati anda luba MTÜle Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsioon korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 
toimumiskohaga Tehvandi Spordikeskus ja Otepää linn aja-
vahemikus 02.09.2007-09.09.2007.a XII. IBU Suvebiathloni 
MM võistlused. Anda luba korraldada 03.09.2007. a. Otepää 
linna keskväljakul ürituse avatseremoonia ning sulgeda seal 
liiklus avatseremoonia ajaks.
 Otsustati anda luba OÜle Uus Maa paigaldada rek-
laamstend suurusega 2x2 m Tartu maanteele automaattankla 
vastu ajavahemikul 01. aprill 2007.-31. oktoober 2007.a; 
OÜle Uus Maa paigaldada reklaamstend suurusega 1x1 m 
Kopli 2a kinnistule ajavahemikul 27. juuli 2007.a.-31. det-
sember 2007; Tatjana Kovaljovale paigaldada reklaamstend 
suurusega 1x1,5 m aadressile Savikoja 8 ajavahemikul 01. 
august 2007.a.-31. oktoober 2007; ASle Otepää Golf paigal-
dada reklaamstend suurusega 2x2 m Pühajärve-Pukamõisa 
maanteele Looritsa bussipeatuse taha alates 01. aprillist 2007.
a. määramata tähtajaks. 
 Otsustati anda nõusolek Hansa Ilutulestikud OÜle korral-
dada ilutulestik 11. augustil 2007. ajavahemikus 23.00-23.30 
Pühajärve ääres, Pühajärve Puhkekeskuse taga.
 Otsustati seada Vatu kinnistu kasuks teeservituut.
 Otsustati suunata teenistuslähetusse Vihti valda (Soome 
Vabariik) 24.08-25.08.2007.a vallavanem Aivar Pärli ja 
vallasekretär Urmas Jaagusoo seoses Otepää vallavalitsuse 
delegatsiooni visiidiga Vihti kihelkonna 500. aastapäevale.
 Otsustati väljastada kasutusluba Otepää linnas Saare 
ja Sireli tn side lokaalvõrgule, ehitise omanik AS Elion 
Ettevõtted; Otepää linnas Lipuväljak 24a asuvale sidevõr-
gu konteinerile, ehitise omanik AS Elion Ettevõtted; OÜle 
Jaotusvõrk Pikalombi 10/0,4kV alajaama F-1 kaabelliini 
püstitamiseks Otepää linn Pikk tänav 11; OÜle Jaotusvõrk 

kuuluvatele Kuuri 10/0,4 kV mastalajaamale ja 0,4 kV kaa-
belliinidele seoses Aasa ning Päikeseoru maaüksuste liitu-
misega; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Hariduse 10/0,4 kV 
alajaama 0,4kV kaabelliinile Otepää linnas Tehvandi tn 9, 
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Kalda 10/0,4kV alajaama 0,4kV 
kaabelliinidele seoses Oru tn 1 ja 2a liitumisega Otepää lin-
nas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Aedlinna 10/0,4kV komp-
lektalajaamale ning 0,4 kV kaabelliinidele Otepää linnas 
seoses Aedlinna madalpingevõrgu rekonstrueerimisega; 
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Kalda 10/0,4 kV alajaama 0,4 
kV fiider F-5 rekonstrueerimisel Otepää linnas Pikk tn 41.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Veiko Meemale sauna 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Vana-Laane 
maaüksus; Jaak Eensalule lambalauda püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Arula küla Annamäe maaüksus.
 Otsustati väljastada ehitusluba ASle Viiburi Kinnisvara 
suvila püstitamiseks Pilkuse külas Otimäe maaüksusel; OÜle 
Pro Fixum puitmaterjalide varikatuse püstitamiseks Otepää 
külas Saeveski maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk Mee 10/0,4kV 
alajaama F-2 pingeparanduse kaabel- ja õhuliinide ning 
mastalajaama püstitamiseks Märdi külas; OÜle Jaotusvõrk 
Vihtjärve mastalajaama 0,4 kV F-4 kaabelliini püstitami-
seks seoses Salumäe kinnistu liitumisega Vana-Otepää külas; 
OÜle Jaotusvõrk 10 ja 0,4 kV kaabelliinide püstitamiseks 
seoses Lille tn 4 kinnistu liitumisega Otepää linnas; Madis 
Kullile elamu püstitamiseks Otepää linnas Kase tn 9; Annika 
Kuimetile majandushoone püstitamiseks Otepää linnas 
Tiigi tn 6; ASle Hüdroehitus tiigi püstitamiseks Tõutsi kü-
las Ülenurme maaüksusel; Mati Ormile majandushoone 
püstitamiseks Kastolatsi külas Metsaveere maaüksusel.
 Otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel vallavara väi-
kebuss Volkswagen Caravelle.
 Otsustati jagada Tuisu, Tõuvälja katastriüksus. 
 Otsustati algatada Vahe-Kellamäe kinnistu asukohaga 
Nüpli küla Otepää vald detailplaneering.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust kahele vallakodani-
kule.
 Otsustati kanda maha kasutamiskõlbmatu karusell inv nr 
991001. Müüa otsustuskorras vallavara – Pühajärve vaate-
ratas (karusell) kohustusega vaateratas demonteerida ja ära 
viia BLRT Grupp Refondale kui parima pakkumise teinud 
isikule.
 Otsustati moodustada vallavara, Pilkuse vallamaja kinnis-
tu ja Voki katlamaja kinnistu, müügiks läbiviidava kirjaliku 
enampakkumise toiminguteks komisjon koosseisus: Aivar 
Pärli, Ülle Veeroja, Urmas Jaagusoo. 
 Otsustati omistada Otepää medal alljärgnevatele isikutele 
Valve Valolahti, Päivi Veikkolainen. 
 Otsustati pikendada Otepää vallavalitsuse ja OÜ Esno 
vahel 10.09.2004 sõlmitud õpilasreveo lepingut ühe aasta 
võrra s.o. kuni 30.06.2008.a.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Forest & Landhouse 
tiigi püstitamiseks Ilmjärve külas Silla maaüksusel. 
 Otsustati pikendada OÜle Masterinvest antud reklami 

paigaldusluba reklaamtahvlite suurusega 1,4x2,1 m paigal-
damiseks Tartu mnt 1a ja Virulombi 15 maja seintele ajava-
hemikul 01.08.2007-30.11.2007. 
 Otsustati kehtestada Otepää küla Järvekalda kinnistu 
detailplaneering.

Otepää vallavolikogus
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää linnas Kesk tänav 21, Kolga tee 15 ja Kolga tee 17 
kinnistute detailplaneering.
 Otsustati algatada Nüpli külas Hage, Põllumäe, Kirsi, 
Ingermanni, Saareranna ja Ees-Palava kinnistute detailp-
laneering. 
 Otsustati kehtestada Nüpli küla Alamäe kinnistu detailp-
laneering. 
 Otsustati algatada Vidrike külas Laasi ja Väike-Laasi kin-
nistute detailplaneering. 
 Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse 
Otepää linnas Oru tänav 5 asuva hoone alune ja seda tee-
nindav maa.
 Otsustati anda nõusolek Otepää vallavalitsusele sõiduauto 
Citroen Berlingo 1,6 HDi Family kasutusrendi lepingu sõl-
mimiseks. 
 Otsustati suunata Otepää vallavolikogu esimees Aivar 
Nigol teenistuslähetusse Vihti valda (Soome Vabariik) 24.08-
25.08.2007.a seoses Otepää vallavalitsuse delegatsiooni visii-
diga Vihti kihelkonna 500. aastapäevale.

Alljärgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid sisaldab järgmisi andmeid:
1. Ametiisiku ees- ja perekonnanimi 2. Ametikoht 3. Asutus (tööandja) 4. Ametipalga aste 
ja ametipalk 5. Kinnisvara 6. Registrisse kantud sõidukid 7. Väärtpaberid 8. Pangaarved 
9. Võlad pankadele 10. Muud varalised kohustused. 

Otepää Vallavolikogu esimehe Aivar Nigoli ja vallavanem Aivar Pärli majandus-
like huvide deklaratsioonid avaldatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 
15 lg 2 Riigi Teataja Lisas.

1) 1. Kaja Aidla 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Korteriomand Otepää linnas  6. Sõiduauto Volkswagen Vento 7. Ei ole 8. SEB 
Eesti Ühispank - hoiuarve 2 tk 9. Ei ole 10. Ei ole

2) 1. Andres Arike 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Korruselamumaa Otepää vallas, 1/2 maatulundusmaa Palupera vallas, elamu-
maa Otepää linnas 2 tk 6. Renault Megane Scenic 7. AS Avallone Lõuna- Eesti 
A-aktsia, 10 tk, nimiväärtus 25000 krooni, OÜ Avallone Klubid A- aktsia, 9 tk, 
nimiväärtus 50 000 krooni, OÜ Aripalte osak 1 tk, nimiväärtus 15 000 krooni, OÜ 
Kagu Mets osak 1 tk, nimiväärtus 1 500 000 8. SEB Eesti Ühispank -arveldusarve, 
Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank väärtpaberikonto 9. SEB Eesti 
Ühispank 673 505, 23 krooni 10. Ei ole

3) 1. Alar Arukuusk 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 
5. Elamumaa Tartumaal 6. Mercedes- Benz C180 2001 7 Ei ole 8. SEB Eesti 
Ühispank - arveldusarve, Hansapank- arveldusarve 9. SEB Eesti Ühispank 70 
030.33 eurot 10. Ei ole 

4) 1. Jaanus Barkala 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Maatulundusmaa (abikaasade ühisvara) Valgamaal Otepää vallas, elamumaa 
(abikaasade ühisvara) Tartumaal, Piirissaare vald, elamumaa (abikaasade ühisvara) 
Tartumaa, Tartu linn, elamumaa (abikaasade ühisvara) Tartumaal Rannu vallas, 
maatulundusmaa (abikaasade ühisvara) Valgamaal Otepää vallas, Kaurutootsi 
k, maatulundusmaa (abikaasade ühisvara) Valgamaal Otepää vallas, Vidrike k 6. 
Sõiduauto Suzuki Vitara 1994, väikelaev Bayliner 1989, väikelaev Cursus 440 2005 
7. OÜ Loveland osak 40 000 krooni 8. Hansapank- arveldusarve, Hansapank- 
laenukonto, Hansapank- kogumispensioni konto, Hansapank väärtpaberikonto, 
SEB Eesti Ühispank - arveldusarve 9. Hansapank eluasemelaen 15187 eurot, 

Hansapank õppelaen 94 500 krooni, Hansapank - hüpoteeklaen 159 881 eurot 
10. Hansaliising- sõiduauto kasutusrendileping.

5) 1. Silver Eljand 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elumaja 
Otepää linnas 6. Toyota Corolla 1998 7. Ei ole 8. Hansapank - arveldusarve, SEB 
Ühispank - arveldusarve 9. Hansapank 10. Ei ole

6) 1. Peeter Kangur 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Maatulundusmaa Otepää vallas 6. Sõiduauto Opel Omega 1995 7. Ei ole 8. 
Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank - arveldusarve 9. Eluasemelaen 
9863 eurot 10. Ei ole 

7) 1. Jüri Kork 2. Volikogu liige 3. Otepää vallavolikogu 4. Puudub 5. Maaomand 
Otepää vallas 5 tk 6. Ei ole 7. Pühjärve Puhkekodu AS lihtaktsia 638 tk, nimiväärtus 
1000 krooni, Otepää Golf AS A aktsia 36 tk, nimiväärtus 1000 krooni, Pühajärve 
Paat OÜ 1 osak 8. Hansapank arveldusarve 2 tk, SEB Eesti Ühispank - arveldusarve 
2 tk, Nordea pank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole

8) 1. Jaan-Kaarel Kukk 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Elamumaa Otepää vallas 3 tk 6. Veoauto PJSUNU 1984 7. Ei ole 8. Hansapank 
- arvelduskonto 9. Ei ole 10. Ei ole

9) 1. Helle Kuldmaa 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Korteriomand Otepää vallas 6. Sõiduauto Mazda 626 7. Ei ole 8. Hansapank- 
arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 

10) 1. Olev Matt 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Maatulundusmaa Tartumaal Nõo vallas 6. Ei ole 7. OÜ Ökoteh osakud, 350  tk, 
nimiväärtus 1000 krooni. 8. Hansapank 2 arveldusarvet 9. Ei ole 10. Ei ole

11) 1. Aivo Meema 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Elamumaa Otepää linnas; ärimaa Otepää linnas 6. Sõiduauto Ford Focus 2002 7. 
Ei ole 8. Hansapank-laenukonto, Hansapank - arveldusarve, Hansapank -kogu-
mispensioni konto. 9. Hansapank 24 945 eurot 10.Ei ole 

12) 1. Evi Lill 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 6. Ei 
ole 7. Ei ole 8. Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve 9. 
Ei ole 10. Ei ole

13) 1. Miia Pallase 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 
6. Ei ole 7. Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Hansapank arveldusarve 
9. SEB Eesti Ühispank, laenujääk 584 232, 95 krooni 10. Ei ole 

14) 1. Jaanus Raidal 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 
5. Elamumaa Otepää vallas, korteriomand Tõrva linnas 6. Ei ole 7. Ei ole 

8. Hansapank- arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve 9. Ei ole 10. 
Liisinguleping

15) 1. Luule Saar 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 
6. Ei ole 7. Otepää Oskar OÜ osak 53 tk, nimiväärtus 3000 krooni. 8. SEB Eesti 
Ühispank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 

16) 1. Enn Sepma 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Korteriomand Otepää linnas (abikaasade ühisvara), maaomand Otepää vallas 
(abikaasade ühisvara), maaomand Lääne -Virumaal  6. Ford Sierra 1992, veo-
auto ZIL 1983 7. Ei ole 8. SEB  Eesti Ühispank - arveldusarve, Hansapank 
- arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 

17) 1. Külli Uibo 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. 
Korteriomand Otepää vallas, korteriomand Otepää vallas 6. Sõiduauto Mazda 
Premacy 2004 7. Pedajamäe kodumajutus OÜ 1 osak väärtusega 40 000 krooni 
8. Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank a- arveldusarve 
9. Ei ole 10. Sõiduauto liisinguleping

18)1. Ivari Viigimets 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei 
ole 6. Sõiduauto Opel Vectra 1997 7. Ei ole 8 Hansapank - arvelduskonto, SEB 
Eesti Ühispank - arvelduskonto 9. Ei ole 10. Ei ole

Otepää vallavalituse liikmed
1) 1. Ülle Veeroja 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää Vallavalitsus 4. Puudub (val-
lavalitsuse liikmetele ei ole tasu määratud) 5. Korteriomand Haapsalu vallas 6. 
Ei ole 7. OÜ Frant osak 2 tk, nimiväärtusega 100 krooni 8. SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve, Hansapank - arveldusarve, SEB Eesti Ühispank - krediidiarve, 
Hansapank - krediidiarve 9. Ei ole 10. Ei ole 

2) 1. Kristjan Rõivassepp 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää Vallavalitsus 4. Puudub 
(vallavalitsuse liikmetele ei ole tasu määratud) 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. SEB 
Eesti Ühispank - arvelduskonto, Hansapank - arvelduskonto 9. Ei ole 10. SEB 
Ühisliising liisinguleping

3) 1. Aare Matt 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää Vallavalitsus 4. Puudub (vallava-
litsuse liikmetele ei ole tasu määratud) 5. Elamumaa Otepää linnas 6. Sõiduauto 
Honda 2002 a 7. Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank - arveldusarve, Hansapank - ar-
veldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole

4) 1. Marika Ein 2. Vallavalituse liige 3. Otepää vallavalitsus 4. Puudub (val-
lavalitsuse liikmetele ei ole tasu määratud) 5. Maatulundusmaa Otepää vallas, 
Maatulundusmaa Võru maakonnas, Korteriomand Võru linnas 6. Ei ole 7. Ei ole 
8. Hansapank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks

Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse 
liikmete 2006. aasta MAJANDUSLIKE 
HUVIDE DEKLARATSIOONIDE 
avalikustamine 

Planeeringud Otepää vallas

Algatatud on järgmised detailplaneeringud:

 Vidrike küla Männiku kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu algatamise taotleja on Lignator Mets OÜ. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise 
võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määrami-
ne, maa sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus 
on 12,04 ha.
 Nüpli küla Allikamäe kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu algatamise taotleja on Dubatex OÜ. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramise või-
malikkuse väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus on 1,56 
ha.
 Mägestiku küla Markuse kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu algatamise taotleja on Andreas Henn Otsmaa. 

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise või-
malikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, 
maa sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus on 
27,6 ha.
 Pedajamäe küla Aasa, Tiigi, Päikeseoru kinnistute de-
tailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kehtiva Marsina 
detailplaneeringu muutmine nimetatud kinnistute osas. 
Taotletakse detailplaneeringuga määratud lubatud hoonete 
kõrguse muutmist kuuelt meetrilt üheksale meetrile.
 Pedajamäe küla Kaevu kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu eesmärgiks on kehtiva Marsina detailplanee-
ringu muutmine Kaevu kinnistu osas. Taotletakse kinnistule 
ehitusõiguse määramist. Planeeringu algatamise taotleja on 
Andu Puhkekeskus OÜ. Planeeritava ala suurus on 1 ha.
 Nüpli küla Vahe-Kellamäe kinnistu detailplaneering. 
Planeeringu algatamise taotlejad on Indrek Puhalainen, 
Lili Vaiksaar. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu krunti-
deks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine kaasomandi 
lõpetamise eesmärgil, ehitusõiguse alade määramine, maa 
sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus on 3,05 
ha.
 Algatamata jäeti Nüpli küla Kaga kinnistu detailp-
laneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Planeeringu eesmärgiks on tingimuste loomine olemaso-
levate metsata nõlvade kasutuselevõtuks laskumisnõlva-
dena talispordi arendamiseks, parkla ning teenindushoo-
ne ehitamiseks. Detailplaneeringu algataja ja koostamise 
korraldaja on Enn Mõttus (Kaga talu, Nüpli küla, Otepää 
vald). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää valla-
valitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna ka-
vandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmisega. 
 Otepää vallavolikogu on vastu võtnud ja suunab avalikule 
väljapanekule Otepää linna Kesk tänav 21, Kolga tee 15, 
Kolga tee 17 kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistute liitmine, maa sihtotstarbe muut-
mine, ehitusõiguse alade määramine kuni kolme ridaelamu 
ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 3480 m².
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07. septembrist 
kuni 21. septembrini 2007 Otepää vallavalitsuse kantseleis. 
Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 24. septembril 2007 
kell 16.00
 Kehtestatud on Otepää linnas Pühajärve tee 6 kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on eelmise 
Pühajärve tee 6 detailplaneeringu muutmine, ehitusõiguse 
määramine kaubandus- ja majutusasutuse projekteerimiseks 
ning maa sihtotstarbe muutmine.
 Kehtestatud on Otepää külas Järvekalda kinnistu de-
tailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse alade määra-
mine.
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SÜNNIPÄEVAD  septembris

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!

Liis Jürgenson   25. juuli
Aleyna Batakcioglu 16. juuli

Otepääl on Arco Vara aktiivselt te-
gutsemas aastast 2003, kuid seni 
kohapealset kontoripinda omamata. 
Arco Vara Kinnisvarabüroo Otepää 
esinduskontor asub aadressil Tartu 
mnt. 1A ja on avatud igal argipäeval 
kell 9.00-16.00. Firmal on Eestis 11 
esinduskontorit.
   Arco Vara Kinnisvarabüroo Otepää 
esindaja, maakler Janek Morose sõ-
nul võimaldab uus kontor senisest 
veelgi paremal moel ja mugavamalt 
oma seniseid ja tulevasi kliente tee-
nindada. „Kliendibaas on pidevalt 
kasvanud, elatustaseme kasv on 
pannud mitmeid mõtlema puhkamis-
võimalustele. Otepää pakub selleks 
nii suvel kui talvel parimaid võimalu-
si,“ sõnab ta.
   Arco Vara AS on 1992. aastal Eestis 
asutatud Baltimaade juhtiv kinnisva-
raettevõte, mille tegevus hõlmab nii 
kinnisvara vahendus-, arendus- kui 
ka ehitustegevust. Firmal on esin-
dused 29 linnas Eestis, Lätis, Leedus, 
Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias. 
Grupis ja selle ühisettevõtetes töötas 
esimese kvartali seisuga kokku 546 
inimest. Arco Vara AS 2006. aasta 
auditeeritud konsolideeritud käive 
moodustas 484 miljonit krooni ning 
grupi puhaskasum oli 217 miljonit 
krooni. Arco Vara AS on noteeritud 
Tallinna Börsil.

Arco Vara avas 
esinduse Otepääl

Sotsiaalne suhtlus kõigi inimeste va-
hel eeldab üksteisest lugupidamist, 
lubaduste täitmist, üksteise soovide 
arvestamist ja teise inimese arvesta-
mist tema vajaduste rahuldamisel.
   Pole harv juhus, kui üks inimene 
annab teisele laenu. Muidugi tuleb 
vastastikusel kokkuleppel laenuks 
antud raha teatud aja jooksul kasvõi 
osade kaupa tagasi maksta. On üld-
teada tõde, et „iga lubadus on võlg“, 
aga raha saamisel topeltvõlg.
   Inimene arvab, et kui jätan maks-
mata, saan raha endale (suur saak), 
aga Kõrgema Võimu teed on ime-
lised, mida oma tegude puhul ki-
putakse unustama. Saades suure 
loteriivõidu, meid katsutakse, kas me 
väärime ootamatut tulu. Samas aga 
saatuse käigud kord annavad, kord 
võtavad. Hoitagu meid kõiki selle 
eest, et raha pärast kaotame midagi 
eluliselt hoopis väärtuslikumat.
   „Kõik see, mida saame raha eest, 
on odavalt saadud“, ütleb filosoof.
Suhteliselt väike raha, Tarmo Kihu, 
tuleb endisele tööandjale ära maksta 
ja tööraamat ära viia uuele ettevõtja-
le, muidu pead mustalt töötama.
   Inimesed, olge ettevaatlikud laenu-
tahtjate vastu. Mõni osutub petturiks, 
nagu on Tarmo Kihu.

Sullerit usaldanud MAIE NIIT

Seda ütlust teame kõik, et kui 
tahad arsti juurde minna, pead 
olema väga terve inimene. Selles 
on oma tõetera sees, sest täna-
päeva arstiabi on üles ehitatud 
nii, et raske põhitöö jääb ikka ja 
ainult perearsti õlule. Ja mõelge, 
kui palju on ühe perearsti nimis-
tus patsiente! Kui veel kõik suvat-
sevad korraga haigeks jääda, siis 
ei maksa kiruda arsti ukse taga 
ootamise aega.
   Kui te lõpuks oma arsti juurde 
jõuate, olete õnne tipul. Otepää 
perearst Evi Lill on just üks selli-
ne, kelle juurde pääsenuna võid 
loota, et saad ka tagasi oma ela-
misväärse tervise (päris terveks 
ei tee isegi jumal taevas!). 
   Evi Lill on hooliv ja sõbralik, 
tal on aega patsienti ära kuulata, 
kohe haarab ta telefoni, et leida 
võimalikku abi mujalt, st. saata 
sinna, kuhu vaja. Ja kuna tal on 
tark pea ja osavad käed, saab ta 
kiiresti haigusele jälile. Saad ravi 
ja asi oleks nagu korras.
   Siis aga algab kadalipp Tartu 
arstide juures, kes oma kallite 
aparaatidega peavad kas kinnita-
ma või ümber lükkama perearsti 
pandud diagnoosi ja ravivõtted. 
Olles ise üle poole aasta vähe-
malt seitse korda Tartus käinud, 
võin öelda: haigena on see kohu-
tav katsumus!
   Tagasi saadetakse ju perearsti 
juurde, kes peab kogu ülejäänud 

töö ikkagi ise ära tegema. No mil-
leks kulutada haigete ja riigi raha? 
Selleks, et kinnitada seda, mida 
kohalik arst oma pea ja kätega on 
suutnud juba selgeks teha.
   Sagedastest käikudest kogunes 
arvamusi Tartu Maarjamõisa hai-
gla ja polikliiniku töötajate kohta. 
Neid saab liigitada kahte lehte. 
Ühed on tõesti abivalmid ja sõb-
ralikud, teised teevad oma tööd 
ilmselt ainult raha pärast. Nad on 
tigedad ja näevad igas patsiendis 
vaid simulanti ja rahurikkujat.
   Kiita tahan Tartu onkoloogiahai-
glat, kus kõik olid toredad ja lah-
ked ning hoolitsesid ühtviisi hästi 
kõigi haigete eest. Sealt sain ma 
ka lõpuks abi oma kasvaja tuvas-
tamisel ja operatsioonil. Olen nei-
le väga tänulik!
   Selle kasvaja avastas tegelikult 
dr. Evi Lill juba aprillis. Ent üks 
üks Tartu Maarjamõisa hinnang 
nimetas seda “luuluks”, soovita-
des mul pöörduda hoopis psüh-
hiaatri poole. Ma kujutavat endale 
ette, et mul on kasvaja kõhus. 
   Tänu Evi Lillele, kes mu suu-
renevaid vaevusi nägi, ja lõpuks 
minu enda järjekindlusele leidsi-
me abi Tartu onkoloogiakliinikust, 
kus 7. augustil see kasvaja ope-
reeriti. Kõik ilus ja hea … Aga jälle 
see tänapäeva meditsiini “ime”: 
juba järgmisel päeval pärast ope-
ratsiooni oled kodus. Oled kodus 
ega tea, kuidas haava puhastada, 

mida süüa ja kuidas üldse olla.
   Jälle armas perearst aita! Ja ta 
aitabki. Kui suudad kaks päeva 
pärast operatsiooni 30 kraadises 
kuumuses, veel narkoosist ja 
opist õieti toibumata tema ukse 
taha jõuda. 
   Siinkohal tahakski öelda suure 
tänu dr. Evi Lillele ja õde Mari 
Treufeldtile, kes mind kõik need 
kuud nii enne kui ka pärast oppi 
on alati ravinud ja abi andnud 
ja minusse igati hästi suhtunud. 
Olete tõelised meditsiinitöötajad!
   Tänan ka Otepää vallavalitsust, 
kes mind on rasketel hetkedel 
aidanud. Tänu kõigile, kes mind 
sel raskel ajal aitasid. Lõpetuseks 
ütlen: kui ei ole surmatõbi, siis 
saab ikka perearstilt abi!

Paljude kaaskannatajate nimel
SILVIA LÄNIK

Tänapäeva meditsiini head ja halvad küljed

Südamelt ära

LUGEJA KIRJUTAB

Kallid ringijuhid!

Ringijuhtide ümarlaud toimub 
kolmapäeval, 5. septembril 
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. 
Paneme paika proovide ajad ning 
arutame järgmise aasta plaane.
   Teid ootama jäädes,

Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter

Kaunis maaliline loodus ning 
vaikus ja rahu ootavad Otepää 
külalist. 
   Otepää pakub parimaid puhke- 
ja vabaaja veetmise võimalusi, 
milles on suur osa vastvalminud 
Otepää Golfikeskusel. See asub
unustamatus looduskeskonnas, 
kus golfirajad läbivad ürgseid
metsi, kauneid järvekaldaid ning 
lillerohkeid aasasid.

Väljakutset pakkuv golfiväljak
Golfi on Eestis mängitud juba
14 aastat, kuid esimene väljak, 
mis asub Lõuna-Eesti kuppel-
maastikus, on Otepää golfiväljak.
Ainulaadsete pinnavormide, 
metsiku looduse ning uskumatute 
kõrguste vahede poolest tuntud 
18rajaline väljak avati tänavu 
juunis. 
   Soomlasest arhitekti Pekka 
Wesamaa poolt projekteeritud 
väljakut peetakse keskmisest 
raskemaks, kuid ühtlasi ka põne-
vaimaks. 
   Mainimist väärib kindlasti 
ka unikaalse arhitektuuriga 

klubihoone, mis valmis samuti 
käesoleval aastal. Hoone, mida 
iseloomustavad märksõnad: 
naturaalne, looduslähedane, 
õhuline, on ideaalselt sobitatud 
looduskeskonda. Hoones tegutseb 
aastaringselt maitseelamusi pakkuv 
restoran, kust avanevad vaated 
kaunile Mäha järvele ning golfi-
väljakule. Lisaks üllatab Otepää 
Golfikeskuse klubihoone laste
mängutoa, massaažiteenuste, 
saunade, seminariruumide, golfi-
poe ning golfisimulaatoriga. Siin
leiab tegevust igaüks.

Ainulaadsed üritused
Otepää Golfikeskuskorraldab tra-
ditsioonidega üritusi, kus tegemisi 
jätkub ka mittegolfaritele. 
   Otepää WinterGolf on oma-
laadne nädalalõpp, kus jõudu 
katsuvad nii professionaalsed kui 
ka amatöörrid nii Eestist kui ka 
mujalt Euroopast ja uskuge või 
mitte – seda tehakse golfiväljaku
lumistel nõlvadel. Talvel saavad 
oma golfioskusiproovilepannaka
kõik need, kellel puudub varasem 

kokkupuude selle mänguga. 
Võistluste parimad saadetakse 
soojale maale golfama, kõik osa-
lejad saavad omale unikaalsed 
Otepää Golfi meened. Lastele
on avatud lumelinn ja kelgu- 
ning suusarajad. Õhtu lõpetab 
tants.
   Otepää Golf+1 aasta – usku-
matu golfinädal, mille vältel
toimub Otepää Golfiväljakulpalju
sündmusi. Näiteks naistepäev, 
täis üdini naiselikke tegevusi 
nii golfihuvilistele kui ka lihtsalt
neile, kes soovivad veeta ühe 
mõnusa päeva värskes õhus; 
meestepäev, kus saab kuulda 
harivat ja õpetlikku juttu nii 
golfist kui ka maailmast.
   Kindlasti käivad sinna juurde 
ka saun ja õlu, rohkelt show-
esinemisi sisaldav proffide päev,
mis tipneb nii amatööridele kui 
ka profesionaalidele mõeldud 
võistlusega ja perepäev, kus lapsi 
ootavad batuut ja sõber Jeti.
   Otepää Valgete Ööde Turniir 
on suvine kuni pimeduseni kestev 
golfivõistlus, mida kroonivad
rikkalik õhtusöök, suurejoo-
neline ilutulestik ning mõnus 
muusika. 
   Otepää Golfi Maraton – või-
meid ja võhma proovile panev 
ülipõnev golfivõistlus, mis kestab
ühtekokku kaks päeva. Osalejaid 
oodatakse nii Eestist kui ka välis-
maalt. Parimatele on suurejoo-
nelised auhinnad.
   Otepää Golfikeskuses  on või-
malik pidada ka suurepäraseid 
pidusid kaminasaalis või lihtsalt 
välja puhata pika päeva õhtul. 
   Ja loomulikult on meil kõik 
vajalik harjutamiseks-mängimi-
seks-lõdvestumiseks tõsisele 
golfarile.

Loe lisa: www.otepaagolf.ee

Otepääl on golf kätte-
saadav kõigile

Toimetuselt

Järgmises lehes loodame 
jätkata eeltoodud teemal, 
kuna mitmed meie piirkonna 
elanikud on murelikult kirjel-
danud oma ekslemisi arstide 
otsinguil.
   Kommentaare asjatundjailt 
püüame samuti järgmisse 
lehte saada.



31. august 2007 5O  T  E  P  Ä  Ä 

Otepää gümnaa-
siumi õpilased 
suvemängudel  
Meri ja Päike

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää kultuurikeskuses

Noortekeskus Karm 
Jänes avas hooaja oma 
sünnipäevaga

  6. sept. kell 20.00  Otepää kultuurikeskuses kino
  “Kõikvõimas Evan”. Pilet 20.-

13. sept. kell 20.00  Otepää kultuurikeskuses kino
  “Harry Potter”. Pilet 20.-

27. augustil tähistas Otepää noortekeskus 
Karm Jänes oma 3. sünnipäeva. Nüüdseks 
juba traditsiooniliseks saanud üritus toimus 
aga neljandat korda, sest sündimise päev sai 
ka väärikalt tähistatud. 
   Toimusid sportlik-lustlikud jõukatsumised. 
Kolm aastat tagasi võtsid omavahel mõõtu 
vallavalitsuse ja noorte esindused. Möödunud 
aastal lisandus vapralt ka Pühajärve põhikool. 
Sel aastal osalejate arv kahekordistus, hooli-
mata sellest, et koolidel polnud võimalik oma 
esindustega välja tulla (ebasobiv kuupäev!). 
Osales kaks noortevõistkonda, politsei esindus, 
lasteaia „Pähklike” võistkond, muusikakooli 
esindus ja vallavalitsuse võistkond. Kõik 
võistkonnad olid kolmeliikmelised.
   Võitjaau sai endile politsei esindus, teise 
koha saavutas vallavalisuse võistkond ja 
noortevõistkond tuli tublile kolmandale 
kohale. Kõik võistlejad andsid endast parima 
ja tundus, et tundsid ka jõukatsumisest 
rõõmu. 
   Võistlust aitas veelgi meeleolukamaks muuta 
noortekeskuse suur sõber Veikko Täär oma 
kommentaaridega. Pärast võistlust said kõik 
osalejad ja pöidlahoidjad noortekeskuses 
maiustada küpsisetordiga. Torditegemisel 
olid ametis Carol, Eike, Liina ja Piibe. Tublisid 
abilisi oli veelgi ja kõigile suur, suur aitäh! 
   Kella kuuest algas kultuurikeskuse saa-
lis klubiõhtu, mille muusikavalik oli DJ 
Marjusassilt ja Otilt ning Svenilt.Tantsima 
oli tulnud kahjuks vähe noori, hoolimata 

sellest, et üritus oli kõigile tasuta. Kes käisid, 
jäid rahule.   
   Auhinnalaua eest aitasid hoolt kanda 
Indrek Taukar, kes pani välja seiklusraja 
külastuse kolmele (võitis politsei esindus); 
Jüri Kork, kellelt oli viie korra ujula pääse 
kolmele (võitis vallavalitsuse võistkond); Avo 
Orav, kellelt oli kahe korra jõusaali pääse 
kolmele (võitsid noored) ja Katrina Liiva ning 
Karupesa poolt olid taskulambid, millede 
omanikeks said kuuenda koha saavutanud 
noortevõistkonna LMT võistlejad.
   Usun, et Karmi Jänese sünnipäevapeo võib 
kordaläinuks lugeda ja järgmistel kordadel 
on osavõtjaid veelgi enam. Suur aitäh – te 
olete parimad! 
   Noortekeskus on noortele esialgu avatud 
esmaspäevast neljapäevani kell 13-18. 
Oodatud on kõik heade mõtetega asjalikud 
noored. Veel on uudiseks see, et lähema kuu 
jooksul on meil lootus saada piljardilaua 
omanikeks. 
   Üritustest on septembris plaanis väike 
matk Otepää kultuuriloolistesse punktidesse 
ja lõkke ümber vorstikeste küpsetamine. 
Loodame ka sinna kaasata huvilisi täiskas-
vanuid. 
   Kõigile kaunite värvide ja positiivsete 
emotsioonide rohket sügist soovides 

kõige karmim jänes ehk noorsootöötaja 
MARIKA SOIDRA

Eesti Koolispordi Liit korraldas 20.-23. augustil 
Hiiumaal koolinoorte II suvemängud “Meri ja Päi-
ke“, kus osales 264 õpilast 16 maakonnast kogu 
riigist. 
   Eesmärk oli kaasata koolinoori üle Eesti ja tut-
vustada erinevaid sportlikke võimalusi vabaaja 
aktiivseks kasutamiseks ja arendada noorte kesk-
konnateadlikkust. 
   Otepää gümnaasiumi 13 õpilasel oli hea või-
malus ürituses osaleda. Esimesel päeval võisteldi 
pendelteatejooksus, kombineeritud teatejooksus 
ja võrkpallis. Õhtul oli rongkäik staadionilt läbi 
Kärdla  keskväljaku linnaparki, kus toimus suve-
mängude avamine. Iga delegatsioon esitas oma 
maakonda tutvustava kava. Õhtu lõppes ilutules-
tikuga. Järgmisel päeval toimusid spordivõistlus-
ed merevees (veejalgpall ja -korvpall) ning õhtul 
põnev maastikumäng. Peale sportliku tegevuse 
käisid noored kuulamas keskkonnateemalist 
loengut. 
   Kolmapäeva hommikul ärkasime äikese ja 
vihmaga, mis hiljem vaibus. Toimus väljasõit 
erinevatele maastiku- ja looduskaitsealadele. Val-
gamaa ja Ida-Virumaa noorte tee viis Ristna mi-
litaarobjektile, kus pidime korjama turistide ma-

hajäetud prügi. Meiega oli kaasas giid, kes rääkis 
huvitavat sealse paiga kohta. Lapsed said käia 
Ristna majaka tornis, kust avanes kaunis vaade 
merele. Õhtupoolikuks jätkus erinevaid sportlikke 
tegevusi. Igal õhtul oli noortele disko ja seltskon-
namängud Villa Laos. Viimasel päeval toimus 
linnaorienteerumine Kärdlas ja suvemängude 
lõpetamine linnapargis.
   Neli kaunist päeva möödusid kiirelt – särkidele 
korjati uute sõprade autogramme, vahetati tele-
foninumbreid. Ja algaski tagasisõit.
   Hiiumaal toimunu andis enne algavat kooliaas-
tat positiivse elamuse.

Nii me endast laulsime:

Hommikul me kuue ajal,
startisime Hiiumaale.
Tutvuda me soovime,
sõpru leida proovime.

Valgamaaalt me tulime,
spordisõbrad oleme,
sporti teeme täies hoos,
seda naudime kõik koos.

Otepää gümnaasiumi õpetaja MAIVE PULLES

Pühajärve põhikooli 1. klassis alustavad kooli-
teed 8 õpilast:

Jane Ilves Ekke Kaha
Laur Kangur Anet Künnapuu
Mirjam Leopard Laura Mootse
Liis Prans Romet Reino

Olge tublid tarkust taga nõudma!

Sellest õppeaastast on meil ka üks uus õpetaja 
- eesti keelt ja kirjandust hakkab õpetama Ülle 
Tomson.

Pühajärve kooli bussiringid 1. septembril:

8.40 Kannistiku-Otepää-Sihva-Vidrike-I
    lmjärve-Sihva
9.00 Sihva-Kääriku-Arula
9.30 Sihva-Luiga-Kassiratta
   Peale koolipäeva bussid tagasi:
11.30 Otepäält
11.45 Sihvalt

Pühajärve koolist

Otepää gümnaasiumi uue õppeaasta avastart 
antakse traditsiooniliselt 1. septembril kell 
9.00. See on ülemaailmne teadmiste- ja 
tarkusepäev, mistõttu ei tohiks kedagi häirida 
ka laupäevane kooliaasta algus.
   Meie kooli I klassides alustavad oma 
kooliteed 28 pisikest tüdrukut-poissi, kelle 
klassijuhatajad on Kaja Oja ja Kaire Ojavee. 

Kümnendates klassides (klassijuhatajad Silva 
Hinnobert ja Marge Kaiv) alustab õpinguid 
56 noort, kuigi soovijaid oli rohkem. Uute 
õpetajatega meie lapsi sel aastal rõõmustada 
ei saa.
   Suvi oli, vaatamata pikale puhkusele, 
väga tegus. Toimus ju Tallinnas järjekordne 
koolinoorte laulu-ja tantsupidu, kus osalesid 

Otepää gümnaasiumi juubeliõppeaasta võib alata
Laulame ja tantsime,
hoolega me õpime.
Tehvandil me suusatame,
uisutame, rullitame.

Tulge külla Otepääle,
Pühakale, Linnamäele.

parimad. Meie koolist pääsesid sellele suurüritusele 
kõik 5 kollektiivi, kelle hulgas olid nii mudilas-, 
poiste- kui ka lastekoor (kõik I kategooria koorid) 
ning võimlejad ja IV klassi rahvatantsijad.
   Otepää gümnaasiumile on algav aasta sündmus-
terohke. Kooli 100. sünnipäevale orienteeritud 
ettevõtmised said alguse juba 29. augustil peetud 
konverentsiga ”Eestikeelne keskharidus maal 
- juured ja tulevik” 
   Pühapäeval, 2. septembril sõidavad 27 saksa 
keele õppurit ja 3 õpetajat Saksamaale Tarpi 
järjekordsele nädalasele keelepraktikale. 
   3. oktoobril toimub kooli sünnipäeva pidulik 
aktus, millel osalemisest on teada andnud ka 
vabariigi president. Üritustesari kulmineerub 
6. oktoobril kooli kokkutulekuga. Kuna juubeli 
puhuks avatakse mitmeid näitusi ja väljapanekuid, 
on kõik asjast huvitatud linnakodanikud ja endised 
õpilased oodatud 1.-6. oktoobrini kooliruumidesse 
uudistama. Täpsem info juubeliüritustest tuleb 
edaspidi.
   Loodame, et uus kooliaasta toob nii tõsist töö-
pinget kui ka päikeselisi peohetki kõigile, kes on 
vähegi meie kooli tegemistega seotud.

Otepää Gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA

 Lasteaia Pähklike õppeaasta 
avaaktus 
toimub 3. septembril kell 10.00.
Ootame kõiki, ka uude rühma järjekorras 
olnud, lapsi ja lapsevanemaid.
Info tel 765 5363

 Otepää muusikakooli avaaktus 
I klassi astujatele, ettevalmistusklassi esimese 
aasta lastele ning nende vanematele toimub 
1. septembril kell 12.00.

Kell 13.00 kogunevad erialaõpetajate juurde II-VII 
klassi ja ettevalmistusklassi teise aasta õpilased.

Keelelaager „Eesti keele õpe 
olgu loomulik ja vaba“ 

Keelelaager toimus 6.-17. august Pühajärve 
põhikoolis. Laagri eesmärk oli õpetada vene 
rahvusest lastele eesti keelt. Sellest laagrist 
võtsid osa ka Pühajärve kooli õpilased, kes 
olid tugiõpilasteks. Koos külastasime põne-
vaid kohti Lõuna-Eestis. 
   Ka Pühajärves sai mitu korda suplemas 
käidud. Iga päeva lõpus toimusid eesti keele 
tunnid, kus mängiti ja kirjutati. Laagris oli hea 
võimalus õppida eesti keelt ja suhelda teisest 
rahvusest lastega.

KEITY KIMMEL
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Sangaste lastesaagast 
ilma uudist müümata

Kenal hapukurgihooajal on Sangaste 
nimi olnud meedias üsna sageli esit-
letud. Sedakorda ühe laste perest 

eraldamise saagaga. Tegemist on delikaatse 
teemaga, nagu üks lapsi puudutav pereteema 
üldse olla saab ning asi on terade-sõkalde 
eraldamise faasis. 
   Sellegipoolest on nii meedias kui ka poeuste 
taga kõlanud hinnanguid ja süüdistusi seinast 
seina. Selliseid raskeid ja tundlikke uurimisi 
on üle Eesti käimas praegu ja olnud enne. 
   Hea tavana on ametnikud hoidunud 
kommenteerimast uurimise ajal uurimise ja 
asjaosaliste huvides üksikasju ja detaile. 
   Seekord on aga ,,paljastuste-süüdistuste 
seltsimeheliku kohtu voor“ käivitunud enne 
igakülgse ja pädeva uurimise lõppu. Seda 
tingib tõenäoliselt tänapäevasest elutempost 
tingitud tarbijamentaliteet ja vajadus ,,pip-
rase kiirtoidu“ järele. Kahju on vaid sellest, 
et ,,ajakirjanduslikud kiirmenetlused“ on 
jõudnud aladele, kus on suur tõenäosus 
sattuda elevandiks portselanipoes.
   Usun siiralt meedia juhtivasse rolli õiglasema 
ühiskonna loomisel ja siirastesse kavatsustesse 
ka antud loos. 
   Häda on vaid selles, et niisugustel puhkudel 
võivad vaid inimese primaarreaktsioonidele 
orienteeritud ja hästi müüvad uudised 
mõjutada kohtupidamist ja kahjustada 
lapsi. 
   Kära nende ümber mõjutab igati nende 
tavaelu, vaatamata sellele, millised otsused 
kohus langetab või milline on tõde. Kuna 
selles loos on süüdistatud ka valda ja valla 
töötajaid tegematajätmistes, suutmatuses jms., 
annan ülevaate juhtumist vallamajast nähtuna 
selles osas, mida on õigus avaldada.
   Kas keegi on midagi tegemata jätnud või 
mitte, sellele annab parima selgituse uurimine. 
Asjade käik iseenesest on järgmine. Peale 
uudiskeskmesse sattunud pere kolimist valda 
(maja ostis pere vallalt avalikul oksjonil) sai 
vald järgnevast aastast alates aeg-ajalt vihjeid 
väidetava karistuse piiride ületamisest laste 
kohtlemisel peres.

   Alates esimesest vihjest on valla sotsiaalko-
misjon ja sotsiaaltöötaja seadustes lubatud 
piires teinud järelvalvet pere olukorra üle. 
Selleks on olnud koduvisiidid, vestlused, 
arstlikud ülevaatused jne. On vormistatud 
aktid tulemuste kohta, kuid midagi sellist ei 
täheldatud, mis oleks andnud õiguse lapsed 
perest eemaldada. 
   Valla sotsiaaltöötajal ei ole õigust teostada 
läbiotsimisi, sisenemisi ilma loata jne. Seadused 
on lapsi ja nende vanemaid pandud kaitsma 
põhjusel, et ei tekiks emotsioonidel või koguni 
kuritahtlikkusel põhinevat olukorda, kus lapsed 
näiteks tigeda naabri kaebuse tõttu kümneks 
päevaks alusetult ära viiakse. 
   Mõelgem, mida tunnevad vanemad ja 
lapsed, (kui nad on tegelikult süütud) sellisel 
juhul?! Kuigi õiglus kohtus taastatakse, on 
haavad löödud!   
   Just seetõttu ei saa selliseid asju teha kümme 
korda mõõtmata ja veenvate tõenditeta. 
Vallal pole olnud siiani neid ette näidata. See 
tähendab, et kergekäeliselt võetust ja hagi 
teha ei saa, kohus seda ei aktsepteeriks. See 
tähendanuks laste naasmist koju. 
   Kui pere on süütu, on tegu kohutava veaga. 
Kui aga tõestamatult süüdi, siis niipea midagi 
eriti keegi teha ei saaks. Mõelgem sel juhul 
taas laste olukorrale! Sellistest kaalutlustest 
lähtudes pole olnud võimalik teha kardinaal-
seid otsuseid.
   Valla sotsiaalkomisjon on seisukohal, et 
lastekodu on viimaseim variant, sest pere ei 
ole vaid isa ja ema, pere on ka õed-vennad, 
vanavanemad, koer ja kass, kodukoht, sõbrad 
jne. Et mõista, tulebki mõelda laiemalt. Laste 
eraldamine on ju kõige selle kadu.
   Nii need asjad siis käisid, kuni X päevani. 
Kahjuks oli ka selle päeva kajastamine moo-
nutatud, kuna TV3s on näidatud justnagu 
tegutsenuks maavalitsuse töötaja ja vald 
eraldi.  
   Tegelikult helistas nimetatud töötaja mulle 
ja teatas, et on tulnud järjekordne siganaal 
laste lukustamise kohta. Ta lubas minna seda 
ise koos sotsiaaltöötajaga kontrollima. 

   Kuna sotsiaaltöötaja oli puhkusel ja viibis 
eemal, leppisime kokku, et minnakse koos 
kahe politseinikuga ning otsus tehakse vastavalt 
oludele kohapeal. 
   Sealt teatati mulle telefoni teel otsusest 
laps turvakodusse viia, mida aktsepteerisin 
tingimusel, et otsuse tegid isikud, kellel on 
vastav pädevus ja kui olukord seda nõuab. Vald 
omalt poolt nõustus esitama hagi ja tasuma 
kõik kulud turvakodus ja ka kooliminekuks 
ettevalmistamise kulud.  
   Mõned nädalad hiljem jõudis asi meediasse 
ja ratas hakkas pöörlema. Kõik edasised väi-
ted ja kirjeldatud olukorrad võetuse hetkest 
ja alakaalulisusest on uurimise tuvastada ja 
väitjate vastutusel. Perearstid on nimetatud 
lapsi ka eelnevalt kontrollinud, kuid väär-
kohtlemise ja alakaalulisuse tundemärke 
tuvastanud pole. 
   Kuna tegu on väikest kasvu lapsega, (mis 
ei ole ju ometi aluseks laps ära võtta!), on 
teoreetiline võimalus saavutada selline olu-
kord koolivaheaja jooksul, mil kooliarst ei 
ole kaalukontrolli teinud. Seegi tõde on 
spetsialistide selgitada.
   Sangaste vallavalitsus soovib väga, et sellise 
sündmuste survestamise järel meedias ei 
hakata omavalitsustes tundliku ja iga juhtumit 
eraldi käsitleva asjaga tegelemise asemel üle 
reageerima. Või koguni mõne signaali põhjal 
kohe lapsi turvakodudesse kokku korjama! 
   Usun, et sellist Eestit ei taha meist keegi! Ka 
vanad eestlased ei pannud mõne kirbu pärast 
kasukat põlema! Probleemid on selles vallas 
ühiskonnas olemas, kuid kampaanialahendeid 
siin olla ei tohi.
   Tänan kodanikujulguse eest neid inimesi, 
kes annavad teavet võimalike väärkohtlemiste 
kohta, kui nad teevad seda heas usus ja pare-
mat soovides. 
   Tänan meediat tema rolli eest probleemi 
tõstatamisel ja valgustamisel, kui see tuleb 
heast tahtest ja missioonitundest. 
   Kuid ma palun vältida enneaegseid hin-
nanguid ja kohtumõistmist, sest tegu on 
perekonnaga, lastega ja keeruliste eluliste 
suhetega, mitte mõne tuntud tegelase spor-
tauto ostuga. 
   Loodetavasti selgub tõde ja langetatakse 
õiged otsused mõne aja möödudes.

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

2007. aasta alguses käivitas Valgamaa 
Partnerluskogu projektikonkursi kõikide 
valdade õnnetumas olukorras olevate külade 
tegevuse aktiviseerimiseks.

   Sangaste vallas osales projektis „Valged laigud“ 
Restu küla. Taolise konkursi eesmärgiks on 
õpetada ja innustada külaelanikke ise raha-

Restu küla ei ole enam valge laik
taotlusi kirjutama. Võimalus oli saada 9000 
krooni toetust, kusjuures omafinantseeringut
ei nõutud. 
   Maie Plaado eestvedamisel moodustati 
Restu külaseltsing, tema kirjutas ka projekti 
Valgamaa Partnerluskogule. Nimetatud summa 
eest ehitas külarahvas külakiige, kusjuures 
perekond Zimbrot lubas lahkelt seda teha 
oma maale. 

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil toimus 
Restu küla kiigeplatsi pidulik avami-
ne. Külla oli kutsutud folkloorirühm 

Setomaalt, kõikidele pakuti maitsvat tangu-
putru ja rukkileiba, mille valmistasid Sirje 
Koriškevitš ja Lea Korbun.
   Juba on külaseltsingul plaan korraldada 
1. septembril koolilastele väike pidu. See, 
et Restus toimub igakuine rallivõistlus, on 
ilmselt kõigile teada. Ning Restu spordipäeva 
korraldamisel on Restu küla mehed aastate 
jooksul väga palju aidanud.
   Märkamatult on Ädu küla kõrval saanud 
Restust Sangaste valla üks aktiivsemaid kogu-
kondi. Palju edu eestvedajatele ja hoidke ikka 
ühte! Nii on küla tugevam ja elujõulisem!

MERLE TOMBAK

5.august 2007

Pallivise
TÜDRUKUD   
Kerli Kõrkjas 34 
Siiri Linde 22 
Marge Roosild 22 
Sigrid Saaremäe 20 
Birgit Kannes 14 
Eliisa Alliksaar 12 
POISID 
Ingvar Aer 54.5 
Tormi Oja 50.5 
Sander Teder 50 
Rasmus Kirsimäe 45 
Andreas Kullerkann 39 
Ken Kõrkjas 39 
Urmas Liiv 44 
Egert Pärtel 35 
Silver Linde 34 
Mardo Kööp 32.5 
Hendo Peterson 29.50 
Karl Uiboleht 29.50 
Sten Oliver Haugas 24.50 
Markus Arak 17.50 
Jaagup Hinn 16.50 

60 m jooks 
TÜDRUKUD  
Sigrid Saaremäe 10 
Kerli Kõrkjas 10,3 
Siiri Linde 10,8 
Birgit Kannes 10,84 
Marge Roosild 11,1 
Eliisa Alliksaar 12,4 
Kristin Kannes 13,4 
Triinu Lamp 14,5 
POISID
Tormi Oja 9,6 
Andreas Kullerkann 9,9 
Ingvar Aer 10 
Karl Uiboleht 10,5 
Egert Pärtel 10,7 
Mardo Kööp 10,8 
Markus Arak 11,1 
Silver Linde 11,2 
Sander Teder 11,4 
Jaagup Hinn 12,3 
Sten Oliver Haugas 12,3 
NEIUD
Carolyn Korp 9,2 
Mari-Liis Jõgeva 9,4 
Kelli Vällo 9,5 
Elen Kurvits 9,5 
Kristiina Must 9,7 
Kerttu Vatter 10,1 
Eve Kurvits 10,3 
Kristi Zimbrot 10,3 
Elin Hinn 10,3 
Sirle Peterson 10,6 
Marit Külv 10,9 
NOORMEHED
Sten Põder 7,8
Siim Kolga 8,6
Timo Kaasik 9,1
Margus Kirsimäe 9,2
Caspar Ojamägi 9,4
Riko Toom 10,2
NAISED
Ave Vainula 9,6
Maia Looskari 11,8
Katri Korbun 12,4
MEHED
Allar Staškevitš 7,7
Andrus Looskari 7,9
Jüri Rea 8,3
Siim Krull 8,5
Lauri Nämi 8,5
Jaanus Hiiemäe 8,7
NAISVETERANID
Mari Piir 8,7
Tiiu Kannes 9,9
Nadežda Alliksaar 11,3
Beloona Elvet 15,4
MEESVETERANID
Tõnu Ainsoo 7,9
Avo Orav 9,2
Enno Raudsepp 10,7
Enn Vainula 13,3

800 m jooks 
TÜDRUKUD  
Marge Roosild 3.10,7
Birgit Kannes 3.18,6

Sigrid Saaremäe 3.33,3
NEIUD
Mari-Liis Jõgeva 3.03,3 
Kelli Vällo 3.05,8 
Elen Kurvits 3.31,1
NAISVETERANID
Tiiu Kannes 3.08,6
Beloona Elvet 4.50,6

1000 m jooks
POISID
Rasmus Kirsimäe 3.42,0
Tormi Oja 4.03,3
Andreas Kullerkann 4.08,9
Silver Linde 4.10,9
Mardo Kööp 4.21,8
Sander Teder 4.41,1
NOORMEHED
Siim Kolga 3.26,6
Sten Põder 3.31,0
Karl Ehatäht 3.43,6
Timo Kaasik 3.46,8
Margus Kirsimäe 3.50,2
Caspar Ojamägi 3.54,9

1500 m jooks
MEHED
Allar Staškevitš 5.34,5
Margus Haugas 5.43,8
Tõnis Urbanik 6.01,0
Siim Krull 6.43,2
MEESVETERANID
Kuuno Rätsep 0.22,7

Kaugushüpe
TÜDRUKUD 
Kerli Kõrkjas 3.30
Sigrid Saaremäe 3.07
Siiri Linde 2.95
Marge Roosild 2.62
Birgit Kannes 2.34
Eliisa Alliksaar 2.04
POISID
Rasmus Kirsimäe 3.69
Andreas Kullerkann 3.61
Tormi Oja 3.59
Ingvar Aer 3.54
Egert Pärtel 3.12
Silver Linde 3.09
Karl Uiboleht 2.99
Ken Kõrkjas 2.91
Mardo Kööp 2.72
Hendo Peterson 2.69
Markus Arak 2.28
Sten Oliver Haugas 2.20
Jaagup Hinn 2.14
NEIUD
Mari-Liis Jõgeva 3.60
Kelli Vällo 3.38
Carolyn Korp 3.37
Kerttu Vatter 3.34
Sirle Peterson 3.26
Marili Vihmann 3.23
Kristi Zimbrot 3.22
Elen Kurvits 3.18
Eve Kurvits 3.13
Elin Hinn 3.06
Kristiina Must 2.65
NOORMEHED
Sten Põder 5.10
Edik Must 4.90
Siim Kolga 4.64
Kristo Koik 4,28
Keven Kaljumäe 4.14
Timo Kaasik 4.12
Margus Kirsimäe 4.04
Riko Toom 3.40
NAISED
Karin Kõiv 3.45
Maia Looskari 3.18
Katri Korbun 3.04
MEHED
Allar Staškevitš 5.46
Andrus Looskari 5.35
Riivo Tutk 4.41
Jaanus Hiiemäe 4.12
NAISVETERANID
Mari Piir 3.99
Tiiu Kannes 3.38
Nadežda Alliksaar 2.75
Loore Jõela 2.69
Beloona Elvet 1.78
MEESVETERANID
Tõnu Ainsoo 4.92

Restu spordipäeva 
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Katrin Korn on tantsulapsi juhendanud üle 
kümne aasta. Eelmisel aastal sattus ta õnneliku 
juhuse tõttu ka Sangaste valda, kus tal on 
täiskasvanute ja koolinoorte rühm.
   2007. aasta alguses küpses plaan korralda 
tantsulaager Valga linna ja Sangaste valla 
tantsuhuvilistele. Kohaliku Omaalgatuse 
programm toetas laagri korraldamise ideed 
ning ettevalmistused võisid alata. Tänu 
projekti rahastamisele oli laager lastele täiesti 
tasuta: hommiku- ja õhtusöök valmistati 
seltsimaja kööginurgas, lõunatamas käidi 
Rukkimajas.

   15.-18. augustini treenis 25 tantsulast 
Sangaste seltsimajas, tunde viis läbi Katrini 
poeg Bert Põder. Ühistööna ja endavalmis-
tatud kostüümidega kanti ette 18. augustil 
Silva-Agro õuel kuue minuti pikkune tant-
suetendus. 
   Suur tänu Silva-Agro rahvale mõistva 
suhtumise ja abi eest, sest päris mitmel korral 
harjutati tantsu nende kliendiparklas.
   Enamikule lastele meeldis tantsulaager 
väga, sügisest algavad taas treeningud Valgas 
ning Keenis. Osalenute sõnul ootavad nad  
pikisilmi järgmist tantsulaagrit.

Stuudio „Hikaro“ tantsulaager 
on selleks korraks läbi

Traditsiooniliste üritustega algav kooliaasta 
ei tule meie koolis kindlasti eelnenuga 
sarnane.
   Suvisest koolinoorte laulu- ja tantsupeost 
Tallinnas võttis osa lausa pool kooli. Oleme 
väga tänulikud tublidele tantsuõpetajatele 
Tiina Kukele, Maie Villale ja koorijuht Anu 
Varesele.  Tänuväärset tööd tegid ka laste 
saatjad-õpetajad Saima Tell, Maire Roio, 
Vete Hainsoo, Airi Korbun, Tiina Liivamägi ja 
Teeli Roht. 
   1. septembril koolitulijatele toimus vahva 
laager augustis Väike-Trommi talus. Seal 
saadi sõpradeks ja koguti julgust ning tar-
kust. Kõige tähtsam oli aga olla iseseisev ja 
toime tulla ilma ema-isata. Projekti rahastas 
Lastekaitse Liit, eestvedaja oli õppealajuha-
taja Saima Tell. Laagris abistasid tulevane 1. 
klassi juhataja Maie Vill ja abiõpetaja Marina 
Varjun. 
   Õpetajatega läbiti kursus „Õpetaja suhete 
keerises“. Bakalaureuseõppe ülikoolis lõpe-
tas abiõpetaja Marina Varjun.
   Kevadel lõpetas kooli 16 õpilast, 1. klassi 
astub 19 õpilast. See näitab, et oleme 
elujõulised. Meie loodusainete õpetaja läks 
magistriõppesse ülikooli ja inglise keele 
õpetaja Norra ülikooli õppima. Neid aineid 
hakkavad õpetama Eda Selgis (loodusained) 
ja Ülvi Kann (inglise keel).
   Koolimajas on tehtud remonti arvutiklassis 
ja matemaatikaklassis. Viimane sai uue 
mööbli, aula aga uued valgustid. Ootame 
staadioniehituse algust. Uuele õppeaastale 
läheme vastu lootuses parematele õpitule-
mustele, õpilaste tõsisemale suhtumisele 
õppimisse ja lastevanemate aktiivsemale 
koostööle. 
   Soovime kõikidele naaberkoolide õpilaste-
le ja õpetajatele ilusat uut kooliaastat ja väga 
häid töötulemusi!
   Keeni kooli õpilaste, lastevanemate ja 
õpetajatega kohtume aga 1. septembril 
kell 10.00.

Armilda Hirv  Restu 92 
Liidia Elbreht  Keeni  90 
Aksel Tiimann  Sarapuu  85 
Hilja Sorga  Sangaste  83 
Aino Piho  Keeni  82 
Elviire Kängsepp  Risttee 82 
Helmi Grossberg  Ädu  80 
Linda Liibert  Keeni 80 
Leida Järvmägi  Kurevere 73 
Albert Kallas  Lossiküla 70 
Mati Parkja  Sangaste 70 
Kalju Roio  Restu 70 
Jüri Rebane  Pringi  68 
Ilmar Korbun  Lossiküla 68 
Uno Valgepää  Pringi 67 
Arvo Kõiv  Mäeküla 66 
Aime Lepa  Vaalu  66 
Maimu Lütt  Sangaste 65 
Tiina Kõiv  Mäeküla 65 
Hellar Karjus  Keeni 64 
Olga Zimbrot  Restu 64 
Ene Hirv  Restu  63 
Lea Rannik  Sangaste  62 
Saima Jänes  Tiidu  61 
Arno Kõiv  Keeni 61 
Ivan Levin  Keeni 61 
Urmas Lill  Mäeküla  60 

SÜNNIPÄEVAD  septembris

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!

 S A N G A S T E 

LISANDUSI

10. augusti Otepää Teatajas Lea Korbuni 
artiklis “Kolme valla eakate suvepäev” 
on välja jäänud üks oluline lõik: Tõlliste 
eakad tutvustasid oma kodukohta ja te-
gemisi Riina Pilli slaididega. Järgnesid 
naisansambli ja tantsurühma esinemised. 
Kena luuletuse esitas Elvi Täht.
   Kuna mina toimetan käsikirjalisi tekste, 
mis mõeldud avaldamiseks Otepää Tea-
tajas, siis vabandan südamest taolise 
eksimuse pärast.

Merle Tombak

Teine Valgamaa kooride päev on 
peetud. Idee ühendada koorilaul 
Eesti iseseisvumispäevaga tuli eelmisel 

aastal Tõlliste-Puka ühendatud kooril, siis 
oli see sündmus Laatre kirikus.
   Sel aastal osalesid Valga segakoor Rõõm, 
Tõrva Rahvakoor, Otepää segakoor Eveko, 
Sangaste kirikukoor, Tõlliste-Puka-Sangaste 
ühendatud koor. Esinesid ka külalised – sega-
koor Ave Elvast ning segaansambel Uisa-Päisa 
Türilt. Külalisdirigent oli EELK Viljandi 
Pauluse koguduse segakoori dirigent Külli 
Salumäe, kelle juhendamisel õpiti vajalikke 
oskusi hääle kasutamisel.
   Sündmuse avas palvusega EELK Sangaste 
Püha Andrease koguduse õpetaja Ivo 
Pill. Ürituse patroon, professor Ants Sööt 
dirigeeris kontserdi alguses ühendkoore. 
Laulurahvast tervitasid Valga maavanem 
Georg Trašanov ning Sangaste vallavanem 
Kaido Tamberg.
   Uisa-Päisa kinkis suure elamuse kõigile, 
pakkudes põnevaid muusikalisi lahendusi 
rahvalaulust ja kaasaegsest loomingust. 
Kontsert kogus hoogsalt võimu ja väge kui 
ühendkooride ette astus Külli Salumäe, et 
esitada Kadri Hundi „Üksteist peab hoidma“ 
ning Ülo Vinteri „Kodulaul“. Emotsioonid 

tõusid haripunkti. Suur tänu Koidu Ahkile, 
kes valis ühendkooride repertuaari.
   Kontserti lõppedes suundusid osalised lossi 
keha kinnitama. Suur tänu Enno Morelile ja 
kogu lossirahvale meeldiva vastuvõtu eest. 
Kõik koorid said tänutäheks portselantald-
riku, millele temaatilise maalingu olid teinud 
Lea Korbun ja Kati Velner. Heili Freimanis 
valmistas kõigile ilusad kimbud põllulilledest, 
samuti kaunistas ta kiriku taimeseadetega 
pidulikuks. Riina Pill esitles sisukat slaidipro-
grammi Sangaste ja Tõlliste vallast. 
   Suur tänu Helve Braunile, kes oli abiks hüva 
nõuga ning Valga maavalitsusele rahalise 
toetuse eest. Täname ka Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgruppi, kelle toetusega saime 
kooripäeva korralda pidulikult ja hästi.
   Koosviibimisel Sangaste lossis anti kooride 
päeva korraldamise teatepulk edasi. Aastal 
2008 on korraldajaks Otepää vald. 
   Õhku visati küsimus, kas kokkusaamise 
kuupäevaks jätta 20. august või teha seda 
oktoobris, mil tähistatakse rahvusvahelist 
muusikapäeva. Kui otsus sündinud, antakse 
sellest teada.

MERLE TOMBAK

Koorilaulu võim ja võlu

Uus õppeaasta Keeni 
põhikoolis

Enno Raudsepp 2.99
Enn Vainula 2.50

Odavise
NEIUD
Kerttu Vatter 25.76
Marili Vihmann 22.37
Marit Külv 19.41
Karin Kuus 18.84
Cätlin Peterson 18.06
Kersti Kirsimäe 17.88
Jane Krull 17.41
Mari-Liis Jõgeva 17.12
Elin Hinn 16.06
Moonika Raudsepp 11.00
NOORMEHED
Siim Kolga 42.80
Sten Põder 40.54
Keven Kaljumäe 39.38
Kristo Koik 37.03
Timo Kaasik 35.64
Mikk Vihmann 35.35
Erik Toomemägi 22.43
Caspar Ojamägi 21.36
Margus Kirsimäe 20.71
NAISED 
Karin Kõiv 24.30
Maia Looskari 24.10
Triinu Hurt 20.43
Piret Nämi 19.38
MEHED
Mati Raudsepp 42.84
Andrus Looskari 42.06
Riivo Tutk 40.27
Jaanus Hiiemäe 39.44
Allar Staškevitš 38.47
Andres Lohuväli 34.08
Egon Soesoo 31.98
Jüri Rea 31.14
Silver Jürimäe 29.20
Marek Aer 25.61
NAISVETERANID
Tiiu Kannes 20.10
Mari Piir 19.24

Loore Jõela 18.80
Piibe Vällo 15.10
Nadežda Alliksaar 11.85
MEESVETERANID
Avo Orav 39.34
Enno Raudsepp 20.55
Enn Vainula 17.01

Kuulitõuge
NAISED
Maia Looskari 9.15
Mailis Palm 9.02
Piret Nämi 7.26
Ave Vainula 7.24
Triinu Hurt 7.05
Karin Kõiv 6.76
Marit Külv 5.72
MEHED
Aleksei Krainov 12.57
Andrus Looskari 11.17
Lauri Nämi 11.65
Jaanus Hiiemäe 11.29
Riivo Tutk 11.03
Kaido Kook 11.00
Tiit Hiiemäe 10.87
Egon Soesoo 8.11
Meelis Osi 6.14
NAISVETERANID
Mare Külv 9.95
Mari Piir 9.25
Nadežda Alliksaar 7.74
Tiina Mõts 7.34
Loore Jõela 7.13
Piibe Vällo 6.23
Tiiu Kannes 6.15
Anneli Meier 5.95
MEESVETERANID
Avo Orav 10.03
Tõnu Ainsoo 8.91
Enno Raudsepp 7.56
Enn Vainula 5.68

1.Rauno Heinla (Kõrveküla) 13 p
2.Peeter Aan (Elva)  15 p
3.Meelis Pungits (Vastseliina) 16 p
4.Gert Goršanov (Antsla)  26 p
5.Urmas Saimre (Viljandi)  28 p
6.Markus Männik (Võru)  32 p
7.Mario Sild (Kohtla-Järve)  38 p
8.Riivo Tutk (Puka)    48 p

KIVIDE ÜMBERLAADIMINE (110; 135; 145 ja 160 kg 
kivid tuli viia 5 m taha ning 178 kg kivi tuli tõsta 75 cm 
paku peale).
1.R.Heinla 44.58 (kõik), 2.M.Pungits 45.99 (kõik), 3.P.Aan 
51.72 (kõik), 4.U.Saimre 40.00 (4 kivi), 5.M.Männik 
1:11.00 (4), 6.M.Sild 1:20.27 (4), 7.G.Goršanov 2:02.09 
(4), 8.R.Tutk 19.30 (1).  

KUMMI KANTIMINE (10 korda)
1.R.Heinla 36.93, 2.P.Aan 37.02, 3.U.Saimre 39.65, 
4.G.Goršanov 40.50, 5.M.Pungits 43.20, 6.M.Männik 
49.96, 7.M.Sild 1:02.19, 8.R.Tutk 2:00.00 (6 korda).

KOHVRITE KANDMINE 
1.P.Aan 63.00 m, 2.M.Pungits 60.00 m, 3.G.Goršanov 
45.10 m, 4.M.Männik 38.50 m, 5.U.Saimre 30.90 m, 
6.R.Heinla 20.70 m, 7.M.Sild 00.10 m, 8.R.Tutk 00.00 
m. 

PALGI TÕUKAMINE (SURUMINE) MAKSIMUM 
RASKUSELE
1.P.Aan 150 kg, 2.R.Heinla 145 kg, 3.M.Pungits 140 kg, 
4.M.Sild 140 kg, 5.G.Goršanov 135 kg, 6.U.Saimre 135 
kg, 7.M.Männik 115 kg, 8.R.Tutk 90 kg.

MEREMEHE KÕND (350 kg raskustega tuli läbida 30 
m)
1.M.Pungits 23.91, 2.R.Heinla 31.36, 3.P.Aan 35.82, 
4.U.Saimre 54.18, 5.G.Goršanov 1:06.97, 6.M.Männik 
7 m, 7.M.Sild 10 cm, 8.R.Tutk 0.

KARUSELL
1.R.Heinla, 2.G.Goršanov, 3.M.Pungits, 4.M.Männik, 
5.P.Aan, 6.U.Saimre, 7.M.Sild, 8.R.Tutk
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Homme alustab Palupera põhikoolis 
uut õppeaastat 73 õpilast 

Esimesse klassi astuvad tarkusepäeval, 1. septembril Angee-
lika Helimets, Kerttu Lemberg, Dagmar Lillevere, Andre 
Lõhmus,Ave Riivik, Triin Tiimann, Gretten Gelis Vesso, Janno 

Vähi ja Kaupo Väli. Esimeseks õpetajaks on neile Relika Kalbus.
   Soovin esimese klassi õpilastele toredaid koolielamusi ja reibast 
meelt pikal kooliteel!

Koolipersonal on täienenud uute liikmetega. Huvijuhina ja õppea-
lajuhatajana alustab tööd Reet Allak, inglise keele õpetajana Kai 
Kivipõld, vene keele õpetajana Maie Juhanson, remondimeistrina 
Aivar Moorits. Logopeedina jätkab Maire Lemberg, lapsepuhkuselt 
naases käsitööõpetaja Kaire Kompus.

   Õpetajatele on olnud käesolev suvi oluline enesetäiendamise aeg. 
On läbitud vajalikke kursusi, valmistumaks uueks õppeaastaks. 30. 
augustil toimub CHB läbiviidav tuletõrje ja evakuatsiooni alane 
sisekoolitus kooli kõigile töötajatele.
   Õpilastele on septembri alguses kahepäe-vane metsalaager Lutsu 
talus, mis lõpetab möödunud õppeaasta projekti „Läki õue!“
   Päikesepaisteline suvi on meid kõiki kosutanud, et vastu minna 
töörohkele ja edukale õppeaastale.
   Õnnitlen kogu kooliperet ja lapsevanemaid algava õppeaasta 
puhul ning soovin tegusat ja rõõmurohket aastat!

Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

P A L U P E R A

Palupera vallavalitsuses  

14.08.2007
 Lubada vallavanemal sõlmida Palupera vallale kuuluva 
Jaanuari katastriüksuse 58201:001:1382 vahetamise leping 
Lustimäe tee katastriüksuse 58201:001:0295 osas Eldur 
Huik´iga.

21.08.2007
 Pidada võimalikuks Astuvere külas asuva Allekase kinnistu 
nr.2199240, katastritunnusega 58201:002:1583 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Allekase, 
suurusega 2,83 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastriük-
sus Alle, suurusega 2,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
 Pidada võimalikuks Atra külas asuva Miku-Petruse kinnistu 
nr.1527840, katastritunnusega 58201:002:1991 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Miku-
Petruse, suurusega 9,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja 
katastriüksus Sepa, suurusega 8,14 ha, sihtotstarve maatulun-
dusmaa.
 Pidada võimalikuks Hellenurme külas asuva Viilu kinnistu 
nr.705840, katastritunnusega 58201:001:0550 jagamist kaheks 
eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus Viilu, suuru-
sega 52 019 m², sihtotstarve maatulundusmaa ja katastriüksus 
Saare, suurusega 10 000 m², sihtotstarve maatulundusmaa.
 Pidada võimalikuks Nõuni külas asuva Vana-Haga kinnistu 
nr.1576040, katastritunnusega 58202:002:1131 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus Vana-
Haga, suurusega 9,19 ha , sihtotstarve maatulundusmaa ja 
katastriüksus Muna, suurusega 5,54 ha, sihtotstarve maatu-
lundusmaa.
 Pidada võimalikuks Miti külas asuva Palu kinnistu 
nr.1027940, katastritunnusega 58201:002:1242 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Palu II 
maatükk, suurusega 16777 m², sihtotstarve maatulundusmaa 
ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXXI, suuru-
sega 3945 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Palupera külas asuva Piiri kinnistu 
nr.940340, katastritunnusega 58201:002:1060 jagamist ka-
heks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Piiri 
maatükk, suurusega 29,3 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja 
katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXIII, suurusega 
2200 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Miti külas asuva Aakre M-6 kü, ka-
tastritunnusega 58201:002:2300 jagamist kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Aakre M-6, suuruse-
ga 44,73 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastriüksus 
Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXVIII, suurusega 3351 m², 
sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Miti külas asuva Aakre H-7 kü, ka-
tastritunnusega 58201:002:2310 jagamist kolmeks eraldi 
katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus Aakre H-7, suu-
rusega 60,61 ha, sihtotstarve kaitsealune maa, katastriük-
sus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXX, suurusega 5261 m², 
sihtotstarve transpordimaa ja Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. 
XXXVI, suurusega 85 m², sihtotstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Miti külas asuva Aakre H-10 kü, 
katastritunnusega 58201:002:2340 jagamist kaheks eraldi 
katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Aakre H-10, suu-
rusega 48,67 ha, sihtotstarve kaitsealune maa ja katastriüksus 
Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXIX, suurusega 4645 m², sih-
totstarve transpordimaa.
 Pidada võimalikuks Miti külas asuva Aakre M-9 kü, katastri-
tunnusega 58201:002:2330 jagamist kaheks eraldi katastriük-
suseks järgnevalt: katastriüksus Aakre M-9, suurusega 56,85 
ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja katastriüksus Rõngu-
Otepää-Kanepi mnt. XXVII, suurusega 753 m², sihtotstarve 
transpordimaa.
 Saata volikogu esimees ja vallavanem komandeeringusse 
Soome Vihti valla 500. aastapäeva pidulikule vastuvõtule 24. 
augustil 2007.a.
 Kinnitada munitsipaalomandisse taotletava Haljala põllu 
maaüksuse, pindalaga 19 105 m², maa maksumus.
 Lubada vallavanemal sõlmida leping Hellenurme reo-
veepuhasti tööprojekti koostamiseks OÜ Aqua Consult 
Baltic´uga.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuste saajate nimekiri kogu-
summas 600 krooni ja toimetuleku saajate nimekiri kogusum-
mas 7537 krooni.
 Anti kolm ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas 
1375 krooni ja kaks sünnitoetust.

AMETLIK INFO

 Palupera kooli avaaktus 
toimub 1. septembril kell 13.00.

Bussiring: Nõuni 11.50, Päidla 11.58, Mäelooga 
12.08, Hellenurme 12.23.

Ka sel õppeaastal on õpilaspäevik õpilastele 
kooli poolt!

23. augustil toimus Nõuni piirkonna õpilaste 
ekskursioon Ida-Virumaale tutvumaks sealsete 
vaatamisväärsustega. 
   Eesti Energia toel saime teada, kus toode-
takse elektrit, kust tuleb põlevkivi ja kuidas 
on võimalik tuulejõul energiat toota. 
   Kõigepealt käisime Kohtla-Nõmmel põlev-
kivimuusemis. Seal selgitati, kuidas põlevkivi 
kaevandatakse ja seejärel ka nägime seda. 
   Kui kõik olid end varustanud kaevurile 
kohaselt sooja jopi, kiivri ja kaevurilambiga, 
laskuti maa alla. Asjaliku giidi selgitusel saime 
teadmisi kaevurite raskest elust. Palju elevust 
tekitas sõit pisikese elektrirongiga. 
    Maa peale jõudnult olid kõigil silmad kissis 
ja põsed punased, sest maa all on temperatuur 
stabiilselt 7 kraadi sooja. 
   Edasi tõttasime Eesti Elektrijaama poole, 
mis asub Narva külje all. Seal ootas meid juba 
giid Andres Kurling. Nüüd tuli lapsed kahjuks 
jagada kahte gruppi, sest elektrijaamaga 
lastakse tutvuma alates 14ndast eluaastast. 

Suuremate grupp varustati jälle kiivritega 
ja algas ekskursioon mööda jaama. Näidati 
mitmeid generaatoreid ja katlaid, saadi teada, 
et põlevkivi põletades jääb pool sellest ikkagi 
tuhana järele. 
   Meile oli uudis, et Narva lähistelt tuleb 
elekter Valgamaale kõigepealt Tsirguliina 
ja alles sealt meie kodudesse.
   Väiksemate laste seltskonnaga käisime 
samal ajal Narva-Jõesuus, nägime omapärast 
“Musumändi” ja kastsime jaladki merevees 
märjaks. 
   Pärast elektrijaamas käiku täiendasime 
Sillamäel oma toiduvarusid ja suundusime 
Toila-Oru parki piknikule. Ilm oli imeline 
ja park koos lillede, terrasside, koobaste ja 
lehtlatega samuti.
   Pärast väikest einet jalutasime pargis ja suun-
dusime siis mööda Põhja-Eesti pankrannikut 
Viru-Nigula poole. Peatusime Eesti kõrgeima, 
Valaste joa juures ja käisime ka Ontika pangal, 
mööda treppe laskusime mereni. 

   Kerge oli alla minna, aga oi kui raske oli 
jälle mööda treppe üles tulla. Siiski olid kõik 
tublid ja kõndisid vapralt tagasi bussini. 
   Jõudes Viru-Nigula tuuleparki tõdeti suurt 
tuulejõudu. Nägime ringlemas tiivikuid, mille 
diameeter on sada meetrit.
   Ja oligi käes aeg hakata kodu poole liikuma. 
Kõikide soov oli siiski veel ära käia Kuremaa 
kloostris, mis lummas meid säravate kirikukup-
litega, puhtuse ja kaunite lillepeenardega.
   Pikk päev oli seljataga, see väsitas kõvasti, 
kuid ikkagi oli lastel sära silmis. Arutlesime, 
et koos veedeti tore päev ja seda võiks teinegi 
kord teha. 
   Kogu see reis sai teoks tänu AS Eesti Energia 
ja Tiit Milleri abile, kes maksid transpordi 
eest. Kuna Eesti Energia koosseisus on teisigi 
huvitavaid ettevõtteid, loodame, et koostöö 
nendega jätkub. 
   Toimunu eest neile suur-suur aitäh!

Nõuni kultuurimaja arendusjuht 
KALEV LÕHMUS

Nõuni lapsed käisid elektrijaamas
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Argo Roodla 23. juuli
Kersti Ragun   2. august

Energiaaudit on põhjalik analüüs hoone 
energiakasutusest, mis hindab senist 
energiakasutust, püstitab energiasäästu 

eesmärgid ja annab vajalike investeeringute 
plaani. Energiaauditiga saadakse selgus, kui 
palju on vajalik ning mõistlik planeerida va-
hendeid energiasäästuks. Audit toob välja, 
millises järjekorras ette võtta tööd ja kui palju 
iga säästumeetmetele kulutatud kroon hiljem 
hoone energiakuludest maha näpistab. 
   Alates 2009. aastast hakkab kehtima seaduslik 
nõue, et kinnisvaratehinguteks peab olema hoonel 
energiamärgis, mis näitab kui energiasäästlik 
või raiskav on antud hoone.
   
Lähtudes olukorra tõsidusest, on energiasäästu 
edendamine riiklik prioriteet. Riigikogu võttis 
27. septembril 2006 vastu ehitusseaduse muu-
datuse, mis teeb hoone omanikule kohustuseks 
energiamärgise väljaandmise, kohustades seega 
teada andma hoone/korteri aastase energiatar-
bimise. Energiamärgise väljaandmine toimub 
tavaliselt hoone energeetilise auditeerimise 
aruande põhjal. Hoone renoveerimiseks laenu 
taotlemisel tekivad tõrked, kuna pangad nõuavad 
energiaauditi aruannet. Renoveerimise tehnilise 
projekti koostamisel on energiaauditis loetletud 
soovitused väga kasulikud. Seega on auditee-
rimisel kaks peamist eesmärki: energiamärgise 
väljaandmine ja hoone renoveerimine. 
   Hoonete energeetilist auditeerimist toetab 
riik SA KredEx kaudu auditeerimise poole 
maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 
7000 krooni ulatuses. Toetatakse korteriühis-
tut, korteriomanike ühisust või hooneühistut, 
kes haldab enne 1990. aastat (kaasa arvatud) 
ehitatud korterelamut.
   Korteriühistu mõiste on tuttavam, aga korterio-
manike ühisus? Korteriomanike üldkoosolekul 
või vähemalt kõigi korteriomanike kirjalikul 
seisukohal põhinev seisukoht, milles näidatakse 
ära elamu valitseja valik, majanõukogu valik ja 
valitsejaga sõlmitakse leping. Võib kinnitada ka 
majandamiskava. 
   Nimetatud leping ongi nn. korteriomanike 
ühisuse põhikiri ehk pooltevaheline kokkulepe. 
Üldkoosoleku toimumise korral loetakse otsus 
vastuvõetuks, kui on olemas korteriomanike 
häälteenamus, ainult kirjalikku seisukohta omaval 
otsusel on jõud siis, kui kõik korteriomanikud 
on nõus. Igal korteriomanikul on talle kuuluvate 
korteriomandite arvust sõltumata üks hääl. Kui 
korteriomand kuulub mitmele isikule, teostavad 
nad hääleõigust ühiselt ning nendel on mitme 
peale üks hääl. 
   Elamu valitseja saab valida tema nõusolekul kuni 
5 aastaks, see võib olla haldusfirma või ka mõni

füüsiline isik, oma majast usaldusisik, asjaajaja. 
Tähtis on, et lepingus pannakse paika, mis on 
kellegi kohustus, õigus jne. Laenu vormistamine 
näiteks nõuab siiski korteriühistu, juriidilise isiku 
olemasolu, kuid ka korteriomanike ühisust võib 
pidada üheks võimalikuks vormiks ühismajas 
ühiselt majandada ja võimalikuks eeletapiks 
korteriühistu loomisele.
   Hooneühistu on tulundusühistu, juhindub 
Tulundusühistuseadusest ja on samuti juriidiline 
isik, mis on kantud mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrisse.
   Arvestades kütuste ja energiahindade tõusu 
ning säästutegevuse riigipoolse toetusega, on ka 
Palupera vald valmis korterelamute huvi korral 
energiasäästu-alast tegevust rahaliselt toetama. 
Korterelamute auditeerimist toetatakse kuni 
3000 krooni ulatuses. 

Pakume sellist finantseerimise skeemi: 
Energiaauditi keskmine maksumus ühele korte-
relamule koos käibemaksuga on 12 000 krooni. 
SA KredExi (riigi) toetus korteriühistule (50% 
maksumusest) 6 000 ja kohaliku omavalitsuse 
osalus 3 000. Korteriühistu omafinantseering
energiaauditi tegemiseks on 3 000 krooni. 
   Skeem on arvestatav auditeerijale siis, kui 
kohalikust omavalitsusest osaleb vähemalt 10 
korruselamut. Seega peaksid Palupera vallas 
osalema kõik korterelamud! Aidakem kõik ühiselt, 
ka naabriks olevas korterelamus otsustada.
   Paberimajandust on tagasihoidlikult: esiteks 
leping korterelamu ja audiitori vahel; teiseks 
leping audiitori ja kohaliku omavalitsuse vahel; 
kolmandaks korterelamu poolne taotlus KredEx-
le toetuse saamiseks (vorm on üleval KredEx 
kodulehel). 
   Korterelamu peab arvestama ka sellega, et 
esialgu tuleb kogu arve tasuda siiski endal ja 
alles siis saab taotlemist alustada. Muide, KredEx 
toetab ka ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti 
koostamist, kuid see eeldab energiaauditit.
   Palume kõikide korteriühistute ja korteriomanike 
ühisuste esindajail saata Palupera vallavalitsusele 
elamu auditeerimise soov hiljemalt 2007. aasta 
septembrikuu jooksul, lisades aadressi, kontak-
tisiku nime ja auditi läbiviimise orienteeruva 
aja. Auditi soovid SA KredExis rahuldatakse 
nende saabumise järjekorras ja seni, kuni jätkub 
toetamiseks raha. 

Info: Palupera vallavalitsus, vallavanem Terje 
Korss (7679 501, terje@palupera.ee) või või-
malik koordineerija Eino Rebane, Välja 13, 
68205 Valga. Tel 7663 621. 5047 840, e-mail: 
einorebane@hot.ee.

Palupera vallavalitsus

Elamu energeetiline auditee-
rimine on vajalik ja korteri-
omanikele eriti soodne 

Olen sündinud 1964. aastal Otepääl, lõpetanud 
Palupera põhikooli ja Otepää keskkooli. Kogu 
teadliku elu olen elanud kodukandis, töötanud ko-
halikus majandis. 1991. aastast olen olnud eraette-
võtja, FIE-na vedasin Palupera valla lapsi kooli 16 
aastat.
   Paraleelselt sellega olen tegelenud kolmanda 
sektoriga ja nii püüdnud arendada kodukanti.
Koos sõpradega moodustasime MTÜ P-rühm, mil-
le eesmärk on arendada kohalikku elu ja kultuuri. 
Aastaid oleme korraldanud jaanipäevi ja olnud 
abiks Palupera kooli tegemistes.
   Kolmanda sektori tegemised on mulle olnud alati 
südamelähedased ja sellepärast olen püüdnud en-
nast selles suunas ka arendada, käinud läbi aran-
gukava- ja arengustrateegiakoolitused, külaturismi 
koolituse jne.
    Selle tulemusena on valminud Palupera küla 
arengukava, mille abil oli vallal võimalik leida va-
hendeid Palupera kooli staadioni ehitamiseks ja 
pargi korrastamiseks. Külla on endise pritsikuuri 
asemele kerkinud nägus külakeskus. Koostatud on 
külaturismi pakett, matk Palupera ja Hellenurme 
vaatamisväärsuste radadel.
   Aastaid olen olnud kaastegev Otepää piirkonna 
suurüritustes, Pühajärve Beach Party, kalapidu, 
Tartu maraton, telesaade ”Laulge kaasa” jne.
   Sellepärast arvan, et nende oskuste ja teadmis-
tega suudan ka Nõuni piirkonnas tööd teha. Ainult, 
et seda ei saa teha üksi, seda saab teha ainult koos 
teiega, head Nõuni kandi inimesed ja ma usun teis-
se.
   Hakkame koos tööle ja teeme veel toredamaks 
meie kodukoha , kus on kena elada ja on midagi ka 
külalistele näidata.

VVV matkapäevad jätkuvad 

Pühapäeval, 9. septembril kell 10.00 toimub 

JALGRATTAMATK Päidla järvedele. 

Matka kestus 3-4 tundi. Retkejuhid Annereet Paatsi ja Kristi 
Paatsi. Vajalik eelregistreerimine tel. 5206 651 (Annereet). 
Samal telefonil täiendav info. Osavõtutasu 25 krooni, lap-
sed alla 12. aasta tasuta.
Algusega kell 14.00 toimub sügisene

 loodusretk Vitipalus 
teemal „Tutvume sügiste marjade ja viljadega“. 
Kogunemine Viti matkaraja alguses varjualuse juures. 

Matkale on oodatud kõik, kes tunnevad huvi metsas leidu-
va vastu. Soovi korral kaasa võtta oma jook. Matka kestvus 
2-3 tundi. Retkejuhid Külli Kalamees ja Karin Raud. Vajalik 
eelregistreerimine telefonil 5178 912 (Karin). Kohtade arv 
piiratud. Osavõtu tasu 25, lapsed alla 12. aasta tasuta. 

Kalev Lõhmus on 
Nõuni kultuuri-
maja arendusjuht

Ümarlaud Nõunis

Kolmapäeval, 12. septembril 
kell 18.00 toimub 

Nõuni kultuurimajas

piirkonna ümarlaud teemal

Kuidas arendada edasi Nõuni 
kultuuri- ja spordielu

Oodatud on kõik huvilised.

Info: 5139 071

Käesoleval suvel oli Leigo Järvemuu-
sika esimene juubel. Tundub, et maa-
liline Lõuna-Eesti maastik meelitab 
rahvast ikka endiselt tulema linnast 
maale järve kaldale istuma ja muuis-
kat kuulama ning vaatama tuleshowd 
Leigo moodi.
   Rahvast oli turismitallu kogunenud 
nii palju,et kõikidele autodele parkla-
tes ruumi ei jätkunudki. Teisel kont-
serdipäeval jätsid mõned külalastajad 
oma autod koguni tee äärde. Nii-
moodi on järvemuusika ajal juhtunud 
ennegi. Aastaid tagasi ulatus autode 
järjekord lausa Lutikelt Makitani, mis 
teeb üle 2 kilomeetri.
   Juubelisuvel korraldati neli kontser-
ti ning nende esinejad olid väga eri-
nevad. 10. augustil kostis Leigo järvel 
orelimuusikat ja toimus Urmas Sisas-
ki „Sümfoonia nr. 3“ maailmaesiet-
tekanne. Juba järgmisel õhtul esines 
seal Liisi Koikson oma kontsertkavaga 
„Väike järv“. Pärast Koiksoni päästis 
oma häälepaelad valla viimasel ajal 
rohkem saatejuhi rolliga tuntud Jaan 
Tätte. Erinevalt Koiksonist, kes esines 
koos 7 bändiliikmega, esitas Tätte 
oma loomingut kitarri saatel.
   11. augustil esines rohkem noore-
male publikule tuntud Jarek Kasar 
alias Chalice ning hilistel õhtutundidel 
kostusid saarelt Liisi Koiksoni, Hedvig 
Hansoni, Jassi Zahharovi, Jarek Ka-
sari ja Hanna Liina Võsa esituses an-
sambel Ruja laulud. Lauljate järjestus 
oli väga õigetsi valitud – esimesena 
õrnakõlaline Koikson, siis ilusate ja 
kohati nukrate lugudega Tätte, kol-
mandana pisut rokilikum Kasar ja 
seejärel Ruja ilusad ja kustumatud 
viisid õhtu lõpetuseks.
   17. augustil möllasid ümber järve 
tankid ja kopad, taevas lendas re-
aktiivlennuk ja kõlasid suured pau-
gud – toimus „Suurte Sõjamasinate 
Muusika“ koos No-Big-Silenci ja Tiit 
Kikasega. Erinevalt kahest eelmi-
sest kontserdist oli veel enam vaeva 
nähtud valgustuse ja heliga. Öö hakul 
kaunistas taevalaotust ilutulestik ning 
prozhektorid valgustasid erinevate 
värvidega kogu ümbrust, helid kõla-
sid kõikjal ja küllaltki valjult.
   18. augusti kontserti nimetati tan-
goööks ning seal esinesid välismaalt 
pärit muusikud ja nendega koos ka 
mõned eestlased.
   Tegevust jätkus igatahes kõigile. 
Kes nosis kaasa võetud toitu, kes 
vestles sõpradega, kes kuulas lihtsalt 
kontserti. Kui neist tegemistest ära 
väsiti, sai koos seltskonnaga või ka 
üksi pilti teha, sest kohal oli 2 foto-
graafi, kes tegid kohe klõpsatuse ning
lõbus õhtu saigi jäädvustatud.
   Kõik neli augustiõhtust kontserti 
lõppesid tulevärgiga Leigo moo-
di. See tähendas elavat tuld kõikjal 
– küünaldega vees, õhupallidega ta-
evas, lõketena maal. Õnneks saatis 
selle aasta kontserte ilus päikesepais-
teline ilm ning mõne kontserdi ajal 
olid isegi täehed taevas.

MERIKE ENNOK

Kümme aastat 
Leigo Järvemuusikat

Elektrikatkestus 3. septembril 

Esmaspäeval, 3. septembril kell 8-17 
on 9tunnine elektrikatkestus Astuve-
re, Miti ja Palupera küla Astuvere, 
Mitiküla, Männipalu, Oinamäe, Palu-
veski ja Talli alajaama klientidel.
Sel ajal kõrvaldatakse liinidele oht-
likke puid ja laiendatakse trassi. 

Hellenurme-Palupera spordiajalugu 

Spordiaktivist ja külaelu arendaja Sulev Pallon ko-
gus materjali, et välja anda Hellenurme-Palupera 
spordiajalugu kajastav raamat. Raamatu käsikiri on 
olemas, nüüd on oodatud toetused selle trükkimi-
seks.

Info: Terje Korss, tel. 5174 740.
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Puka valla teed saavad 
sügisel paremaks

Puka vallavalitsuses 
augustis

 Anti nõusolek Kolli külas asuva Katla 2 
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks 
maaüksuseks: Katla 2 maaüksus, sihtotstarbega 
maatulundusmaa ja Kuninga maaüksus, sih-
totstarbega elamumaa. 
 Toimetulekutoetust otsustati maksta augustis 
viiele isikule. 
 Otsustati maksta sünnitoetust ühele isikule 
3000 krooni ja ühekordset toetust kokku 1200 
krooni ulatuses.
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erasta-
miseks: Vello Matjunin Plika külas asuv Pargi 
puurkaevu maaüksus 519 m²; Pauline Slog, 
Leili Slog, Jana Lilienthal ja Helju Madiste 
Plika külas Pargi elamu maaüksus 5900 m²; 
Jaan Sibul, Eve Čaklais Puka alevikus Otepää 
mnt 9 maaüksus 4118 m².
 Alustati toiminguid Pukamõisa puhastus-
seadmete ja biotiikide teenindamiseks vajaliku 
maa (I maatükk 18159 m² ja II maatükk 3,49 
ha) taotlemiseks Puka valla munitsipaaloman-
disse.

Lapsed turvaliselt kooli

 P U K A   

SÜNNIPÄEVAD  septembris

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!

Puka vallavalitsus sõlmis töövõtulepingu 
osa-ühinguga Valga Teed valla teede 
remontimiseks. Töö maksumuseks on 

planeeritud ligikaudu 1 139 230 krooni. 
   Kruusateedest korrastatakse Valga maantee 13 
kinnistu juurest Kolli küla poole kulgev metsa-
vaheline teelõik 2700 m², Põru külas Pihlo-Musti 
teelõik 5144 m², Vaardi külas Vaardi-Tursti teelõik 
2400 m², Meegaste külas Meegaste turismitalu 
poole suunduv teelõik 4200 m², Puka alevikus 
Pargi tänav koos uue truubiga 2000 m², Kuigatsi 
külas Kase-Viki teelõik 4200 m², Puka kalmistu 
lähistel kulgev tee 2500 m², Aakre külas Kaarna 
tee 2400 m². 
   Pindamised tehakse Puka keskkooli juures 
2960 m² ja Puka lasteaia juures 1200 m² suuru-
sel pinnal, samuti Nooruse tänaval 1334 m² ja 
Tööstuse tänaval 1200 m² ulatuses. Väiksemate 
lisatööde osas sõlmitakse eraldi kokkulepped.   
   Teede ehitustööde kavandatav lõpptähtaeg 
on käesoleva aasta 31. oktoober.

Leida Milvek  Purtsi  84
Lidia Peterson  Puka   83
Laine Brikker  Komsi   82
Selma Lõhmus  Ruuna   81
Anne Looskari  Aakre   80
Aino Jõemets  Rebaste  78
Sonja Mõtsar  Palamuste  78
Einar Leppund  Puka    78
Arno Leesik  Purtsi   78
Ilmar Uffert  Vaardi  76
Hilda Hunt  Puka   76
Aksel Aug  Kibena  74
Viivi Lepik  Aakre  71
Kalev Treial  Kähri  69
Heldur Kiivit  Komsi  68
Uno Rääk  Ruuna   68
Elvi Raudsepp  Kibena  67
Helmuth Reidolf  Puka   67
Kaul Konrad  Puka  66
Aino Kase  Kolli  64
Anette Härm  Puka   64
Maimu Kurg  Rebaste  64
Elmar Koppel  Puka   64
Antanas Rudzenskas  Vaardi  63
Astrid Vink  Plika   61
Asta-Vainula Kattai  Aakre   61
Henn Renter  Puka   61
Helle Kull  Aakre   60
Maie Mesipuu  Puka   60

AMETLIK INFO

 Kristina Kingo  23. juuli

SÜNNID Puka Vabakoguduse kirikumäel
31. aug. - 2. sept., reedest pühapäevani

Rõõmupäevad
Koolilastele

kl. 16.00-19.30
Külas tädi Luule Torontost.
Kavas: Jumala sõna, laulud, mängud, kä-
sitöö, näks, lõkkeõhtu ja palju rõõmu. 

Puka uuel staadionil on sel aastal toimunud juba 
viis suuremat üritust. Suvi algas vallapäevadega, 
siis olid vabariiklikud maavalitsuste suvemän-
gud, maakonna valdade võistlused, Võrtsjärve 
suvemängud. 
   25. augustil toimusid Puka valla lahtised kerge-
jõustikuvõistlused. Vallavanema eestvõtmisel 
ja vedamisel on need võistlused kogunud aina 
enam osavõtjaid. Seekord oli juba võistlejaid 
Keenist, Valgast, Tõrvast, Otepäält, Tallinnast 
ja muidugi meie oma valla rahvas. Võistelda 
sai kaugushüppes, jooksudes, odaviskes, kuu-
litõukes, lapsed palliviskes ja uue alana sel aastal 
kettaheites. 
   Kõikide nende võistluste kordaminekule on 
andnud suure panuse kogenud kohtunikud 
Valga staadionilt eesotsas Lembit Leppiku ja 
Kalev Lutsuga.  

   Hommikused vihmapilved ei hirmutanud 
võistlejaid ja tuli välja, et ka ilmataat soosis 
meid ning võistlused said peetud. Selleks ajaks, 
kui vallavanem hakkas autasustama paremaid, 
paistis juba päike.
   Oli hea koostöö kohtunike ja sekretariaadi 
vahel ning kogu võistluspäev möödus viperusteta. 
Jäi kõlama teade, et järgmisel aastal kohtume 
jälle. Võistluste tulemused on vaadatavad meie 
kodulehel: www.puka.ee. 
   Spordipäev on meie suve viimane üritus. 
Punkti sai see meie uuel laululaval suvelõpu 
peoga. Ilm soosis ka seda üritust ning pidu 
kestis kella üheni öösel. 
   Aitäh kõigile osalejatele, kohtunikele, val-
lavanemale ja sekretariaadile, et selline päev 
meil toimus.

Korraldajate nimel rahvamaja juhataja 
HELGI PUNG

Spordipäev Pukas

Puka keskkool alus-
tab õppetööd 
laupäeval, 1. septembril 

kell 9.00.

Aakre lasteaed-algkooli 
õppeaasta avaaktus on 

laupäeval, 1. septembril kell 11.00.

Puka Kunstikool alustab 
tööd 
esmaspäeval, 3. septembril.

Suvine koolivaheaeg on õpilastele olnud 
kindlasti muljeterohke, meeled on alles 
ärevil nii suvest kui ka algavast kooliaas-

tast. Eelnevate aastate praktika aga näitab, et 
lapsed ei ela kiiresti koolirütmi sisse. Võrreldes 
aasta ülejäänud kuudega, võib just septembris 
juhtuda õpilastega rohkem õnnetusi. Lastega 
toimunud liiklusõnnetuste analüüs näitab, et 
lastel puuduvad liiklusharjumused, mis oleksid 
kooskõlas liikluseeskirja ja ohutu liiklemise 
põhimõtetega.

Varu aega ja ole tähelepanelik!
Paljudele on 1. september päris esimene suur 
algus pikal kooliteel. Koolitee on aga teine-
kord täis ootamatusi ja ohte, seda eriti väikese 
jalakäija jaoks. Esmakordselt kooli minejaile 
on kindlasti toeks lapsevanemad, kes on juba 
lapsega valinud kõige ohutuma koolitee, selle 
koos läbi käinud ja lapsele ka selgitanud, mil-
lised ohud võivad seal varitseda. Pole ka paha 
lapsevanemal koos lapsega veel kord meelde 
tuletada, et tark jalakäija ei tekita ohtu endale 
ega teistele, kui ta:
- varub aega ega torma;
- on tähelepanelik ja ettevaatlik;
- õpib ära liiklusmärkide tähendused;
- pimedal ajal kannab vähemalt ühte 
helkurit, mille riputab külje peale vähemalt 
põlve kõrgusele;

- maal, kus ei ole kõnniteid, kõnnib alati 
maantee vasakul teepeenral; 
- käib kõnnitee parempoolsel poolel ja 
jälgib liiklusmärke ja valgusfoore;
- ületab teed ainult selleks ettenähtud 
kohas;
- enne sõidutee ületamist vaatab mitu 
korda vasakule ja paremale;
- ei jookse üle sõidutee;
- ei jää sõiduteele asjatult seisma;
- bussi pealt maha tulekul läheb üle tee 
alles siis, kui buss on ära sõitnud;
- ei mängi sõidu- ega kõnniteel;
- on teistele heaks eeskujuks.

Jalgrattaga kooli
Jalgratas on sobiv sõiduvahend koolis käimiseks. 
Seejuures tuleks manitseda nii lapsi kui ka 
lastevanemaid, et jalgratta liikluskultuuri tuleb 
õppida ja austada. 
   Jalgratturid häirivad oma lohaka sõiduga 
kaasliiklejaid. Samuti põhjustavad jalgratturid 
sagedasti liiklusõnnetusi, mille ohvriks langevad 
enamasti ratturid ise. Jalgrattaga võib laps 
tänaval sõita alates 10. eluaastast ja seda siis, 
kui ta on sooritanud jalgrattasõidueksami ja 
saanud vastava tunnistuse. 
   Jalgrattaga sõit eeldab liikluseeskirjast ranget 
kinnipidamist. Soovitame jalgratturil kanda peas 
ka kaitsekiivrit. Kiiver ei hoia küll õnnetust ära, 

kuid kaitseb lapse pead õnnetuse või kukkumise 
korral. Mopeedijuhil ja rollerijuhil on kaitsekiivri 
kandmine KOHUSTUSLIK. 
   Sageli unustatakse jalgrattaga liigeldes kõige 
elementaarsemad liiklusreeglid. Jalgrattaga 
sõidetakse kõnniteel, segades ja ohustades 
jalakäijaid; tänava ületamiseks ülekäigurajal ei 
viitsita jalgrattalt maha tulla  ja sõidetakse oota-
matult teed ületama. Siinjuures tasuks meelde 
jätta, et autojuht ei oska sellega arvestada, sest 

tema tähelepanu ülekäiguraja läheduses on 
suunatud jalakäijatele, kes liiguvad aeglaselt 
ja on varem märgatavad. 
   Jalgrattur on samuti juht ja peab täitma liiklu-
seeskirju. Kuna jalgrattal puuduvad suunatuled, 
tuleb teistele liiklejatele, just autojuhtidele, anda 
käega märku tehtava manöövri suunast. Nii 
teeb jalgrattur ennast liikluses arusaadavaks ja 
nii on ohutu ka ratturile enesele.
   Ülalmainitud reeglite riikumise korral on 
seaduseandja ette näinud ka karistuse nii jala-
käijale kui ka jalgratturile.
   Lõpetuseks kutsume üles lapsevanemaid ja 
ka teisi täiskasvanuid näitama liikluses eeskuju 
ning tõstma liikluskultuuri. On ju lapsed väga 
emotsionaalsed ja vastuvõtlikud. Matkides 
ümbritsevate inimeste käitumist ja tegevust, 
omandavad nad harjumused, mis tihti jää-
vad püsima kogu eluks. See aga tähendab, et 
eeskujuliku liikluskultuuriga me kujundame 
ka lastes õiged liiklemisharjumused, mis on 
liikluseeskirja täitmise aluseks.
 
Ja veel
Lapsevanem peaks selgitama, et kooli võetakse 
kaasa ainult vajaminevaid esemeid, koduvõt-
meid ja mobiiltelefone järelvalveta jätta ei tohi 
ning parim on mobiiltelefoni ja võtmeid hoida 
kindlalt suletavas taskus, kotis lukustatud sahtlis 
või kaelapaela küljes, ent riiete all. Kindlasti 
tuleb lastele meelde tuletada, et koju ei kutsuta 
juhututtavaid ega võõraid. 

Ohutut liiklemist ja turvalist kooliteed!

Otepää konstaablijaoskond

Politsei soovitused seoses uue õppeaasta algusega 



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

Müüa kuivi lõhutud küttepuid 
(kask, lepp). Ostja vedu. Tel. 
5839 8346.

Müüa küttepuud (~ 40 cm ca 
25 m³. Hind 300 EEK/m³. Tel. 
5347 0798

Müüa maakive; löön laastu-
katust, teostan san.tehnilisi- ja 
ehitustöid. Tel. 5383 1054

Müüa maja Põlvamaal Karstes. 
Kinnistu 1500 m², 3 tuba, köök, 
vesi, kanalis. Hind 500 000 EEK. 
Tel. 5656 6710.

Ostan 3- 4toalise korteri Ote-
pääl, KIIRE! Tel. 5837 1095

Soovin osta maad Valga-, Võru- 
Põlvamaal. Tel 5660 0738

Teostame ehitus- ja sise-
viimistlustöid. Info 5202 870, 
5661 0665

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

Üürile anda 2 tuba ahiküttega 
majast Otepääl (eraldi sisse-
pääs). Tel. 5807 9415, 5815 
8903.

Ostan ilusa korras maja 
Otepääl järve ääres või Aedlin-
nas. 5158 137
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Mälestame heatahtlikku ja alati 
huumorimeelset naabrit

PAUL HELLENURME 
ja tunneme kaasa kõigile 

omastele.
Valve, Raimond, Ruth, Lembit, 

Eha ja Karl.

LINDA VIRKS
23.01.1919 - 15.08.2007

Kaotus on valus 
mälestus jääb…

Sügav kaastunne abikaasa 
Annale ja poja perele

HEINO HÜTT´i 
kaotuse puhul.

Mälestavad naabrid Rootsma, 
Kaup ja Koosa.

Laurson Kinnisvara
aitab lahendada kõik kinnis-
varaga seotud küsimused:

- müük
- ost
- rent/üür
- konsultatsioonid

Võtame omanikult lepingu-
ga müüki kinnisvara. 
Hea hind ja kiire müük!

Asume Otepääl Lipuväljak 13, 
III korrusel, kab. 307.

Evi Soone, tel. 5177 208

Ootame Teid!

Müüa maja Otepääl Kalda tn., kogu-
pind 205 m², krunt 1212 m², ehitatud 
1975, 4 tuba, 2 korrust, puitmaja, va-
jab kerget san. remonti. 
Hind 2 990 000.
Info: Mari Lume, 5147 071, 
mari@domuskinnisvara.ee

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” 
Pubi

kl. 11.00  – 24.00-ni.

SEPTEMBRIKUU  kava:

L     1. sept. – ans. Nööp
R    7. sept. – Raen Väikene
L     8. sept. – ans. Mini MTJ
R  14. sept. – ans. Variant E
L  15. sept. – alates 16.00 re-  
                    serveeritud
L  22. sept – ans. Nööp
R  28. sept. – Raen Väikene
L  29. sept. – ans. Plingera

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Marguse Puhkekeskus Otepääl 
võtab töökoor-
muse suure-
nemise tõttu 
tööle:

-kokk
-ettekandja–klienditee-
 nindaja
-nõudepesija–koka abi
-toateenija 

Info tel. 7679 650, 5561 3469 
või saata CV: mirell@marguse.ee

Hotell Karupesa 
võtab tööle 

administraatori. 

CV palume tuua või saata: 
Tehvandi 1A, Otepää või 

e-mail: kerli@karupesa.ee, 
hiljemalt 07.09.2007.

ASTA KÄÄRIK
16.04.1921 – 18.08.2007

Mälestame sügavas leinas endist 
kauaaegset toidukaupluse juhatajat 
ja avaldame siirast kaastunnet poja 

perele.
Kaubandustöötajate a/ü, endised 

töökaaslased Otepää TK-st 
Koidula, Helge, Anu ja Kaarin.

Töökat naabrimeest 

HEINO HÜTTI
12.12.1938-22.08.2007

Mälestab ja tunneb kaasa 
abikaasale ja Toomase perele 

perekond Viigimets.

KUTSE

MTÜ „Jätkusuutlik Otepää“ teabepäev 
toimub esmaspäeval, 3. septembril 2007. a. 

algusega kell 15.00 Otepää raekoja saalis.

Päevakorras:
1.Ülevaade MTÜ senisest tegevusest   
   Aarne Saar

2.Valla arengukavast ja arengu põhiprintsiipidest  
   Aivar Pärli

3.Otepää valla külavanemate statuudi läbivaatamine 
   Jüri Kork

4.Poollooduslike rohumaade ja metsa majandamise 
põhimõtetest Otepää looduspargis   
   Urmas Roht

OOTAME OSALEMA!
Aarne Saar,

juhatuse esimees

Sügav kaastunne Aili Nimbachile 
kalli venna 

KALJU LAAVINGU
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Anne, 
Mare ja Eda

Ilmub kaks korda 
kuus.

Lehes saab avaldada  kuulutusi ja reklaame. 

2007. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg  290x380 mm    5000 kr
½ lk          142x380,  290x190   2500 kr
1/3 lk        290x130, 93x380    1750 kr
 ¼ lk      142x190,  290x95, 191x144  1300 kr
1/8 lk         93x144, 142x95,   290x46     700 kr
1/12 lk       93x95, 190x46,   44x190    500 kr
1/24 lk      93x46, 44x95       300 kr
1/48 lk      44x46       150 kr
Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel 
on soodustus 10%. 

 reakuulutus maksab 20 krooni rida.
 leinakuulutus 40 krooni, koos salmiga 60 ja

 koos fotoga 100 krooni. 
 
Reklaame Otepää Teatajasse saab saata e-kirjaga
 aadressil: teataja@otepaa.ee. Kuulutusi samal aadressil või pos-

tiga Lipuväljak 13, Otepää 67405. Kuulutusi võtavad vastu ka 

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsused.

Täname sugulasi, 
naabreid, sõpru ja 

tuttavaid, kes olid toeks 

ASTA KÄÄRIKU

mulda sängitamisel.

Poeg Heiki perega.

Õuekasel pikad juuksed
leinalooris ripuvad,

 tema rohelised silmad
täis on valupisaraid.

Mälestame muhedat naabrimeest 
HEINO HÜTTI

Sügav kaastunne Annale ja 
Toomasele perega. 

Naabrite R.Ladva, A.Ladva, Oja, 
Villemsoni pered.

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.

AS Pühajärve Puhkekodu 
võtab tööle

koka

ettekandja

köögi abitöölise.

Info tel 522 6234.

Finlaid OÜ höövli-
tööstus müüb 

Sangastes

hööveldatud 
 puitu 

- puitbriketti

Hinnad ja kogused 
vastavalt kokku-

leppele.

Tel 767 9120, 
53 334 346

finlaid@finlaid.ee
Finlaid OÜ, Tiidu küla, 

Sangaste vald.

E-R  9.00-18.00
L 9.00-15.00

           Tel. 7655 007

Hella lisatuled ja tarvikud sõidu- ja veoautodele,
Centra akud, 
Comma õlid, määrdeained ja autokeemia,
Mann filtrid,
Dyna, Champion ja Bosch kojamehed.

Otepää kaupluses  J.Hurda 1A
saadaval

Karter OÜ 

Otepää kaupluses  J.Hurda 1B, 
E-R  9.00-18.00
L  9.00-15.00

saadaval 
Metabo elektrilised tööriistad,
Irwin kvaliteetsed käsisaed,
Tork tööstus- ja hügieenipaberid.

Uudisena kontoritarbed.

Kääriku Puhke ja Spordikeskus 
otsib oma meeskonda 

toateenijaid,
saunade perenaist ja 
elektrikku.

Töö Käärikul on huvitav, mitmeke-
sine ning väga mõnusas  sportlikus 
ja looduslikus keskkonnas.

Info: kaariku@ut.ee
mob. 5098 622

Otepää Reisibüroo
avatud E-R 9-12 ja 13-16

Lipuväljak 11 Otepää

LAEVAPILETID
KUULUTUSED
LIIKLUSKINDLUSTUS 
( Inges )

REISIKINDLUSTUS 
( Salva )

OÜ Otepää Oskar 
pakub tööd

loomade 
hooldajale.
Info tel. 5163 232.

Kiire!

Südamlik kaastunne Leo 
Serglovile

EMA
surma puhul.

Sõbrad Konnast

Lasteaed Võrukael

pakub tööd: 

-lasteaiaõpetaja 
(1,0 kohta).

Info telefonil 5193 5151.

Lasteaed Pähklike pakub tööd 

majahoidjale. 
Info tel. 765 5363 või kohapeal aadressil Pühajärve tee 22 Otepää 

Tel. 7655 007
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Tähelepanu kepikõndijad!

Ameerika autode kokkutuleku 
POWER CAMP raames toimub 

autode paraad 
Otepää keskväljakul kolmapäeval, 
8. septembril kell 13.

Värskelt rahvusvahelise B-klassi akrediteeringu 
saanud Otepää lasketiir võõrustab septembri esi-
mesel nädalal maailma suvebiatloni tippe. 3.-8. sep-
tembrini toimuvad Eestis esmakordselt selle ala maa-
ilmameistrivõistlused. (IBU 12. suvebiatloni MM).
   Võistluste peakorraldaja Aivar Nigol kinnitas val-
misolekut MM-ks ning andis teada, et Otepääle on 
tulemas ligi 220 sportlast 21 riigist. Eestlastest stardi-
vad kõik tugevamad laskesuusatajad eesotsas Indrek 
Tobrelutsuga, kes on varasematel aastatel mitmel 
korral suvebiatloni maailmameistriks kroonitud. Nais-
test astub võistlustulle Eesti eelmise hooaja edukaim 
laskesuusataja Eveli Saue.
   Nimekamatest sportlastest ei saa tutvustamata 
jätta Venemaa esindajast Maksim Tšudovist, kellel 
on medalikapis maailmameistri tiitel nii suvistelt 
kui ka talvistelt võistlustelt. Lisaks temale saab su-
vebiatloni maailmameistri tiitli üle uhkust tunda ka 
Vene koondise liige Sergei Balandin. Kindlasti tuleks 
hoolega jälgida ka tšehhi tippude Ondri Moraveci 
ja Zdenek Viteki ning norrakate Frode Andreseni ja 
Halvard Hanevoldi tulemusi. Viimased kaks and-
sid korraldajate suureks rõõmuks oma osalemisest 
teada nädal enne ürituse ametlikku algust. 
   Naistest pakuvad kõva konkurentsi parimad nais-
laskesuusatajad soomlane Kaisa Mäkärainen ja lät-
lane Madara Liduma ning maailmakarika etapivõidu 
omanik ukrainlanna Oksana Khvostenko. 
   Tänu tipptasemel 30kohalisele lasketiirule ja heade-
le rullsuusaradadele saab publik Otepääl kuue päeva 
jooksul osa väga erinevatest võistlustest alates rull-
suusatamisest kuni laskejooksuni erinevatel distant-
sidel. Võistluskomitee esimees ja Eesti laskesuusata-
mise koondise peatreener Hillar Zahkna lubab väga 
põnevat võistlust ning kiidab rada: „Otepää rull-
suusarajad on tipptasemel asfaltkattega, huvitavad 
ja raske reljeefiga – tõsiseks väljakutseks ja heaks
talihooaja ettevalmistuseks tippsportlastele.” 
   Võistlustest teevad ülekande ETV ning Eurosport, 
mille vahendusel tuuakse publikuni kogu info otse 
sündmuspaigalt. 
   Võistluste ametlik veebilehekülg asub aadressil 
http://otepaa.biathlon.ee.

Käivitub kolmeetapiline kepikõnniseriaal 
Otepää sügis 2007.
Esimene etapp toimub 13. septembril 
algusega kell 18.00 Tehvandi Spordi-
keskuse parklas. Palume olla täpsed.

Ootame rohket osavõttu.

Info 5667 6151

Otepää looduspargi 
kaitsekorralduskava 
avalik arutelu

Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) 
Põlva-Valga-Võru regioon korraldab
Otepää looduspargi 

kaitsekorralduskava projekti 

avaliku arutelu neljapäeval, 13. sep-
tembril k.a. algusega kell 16.00 

Otepää looduspargi keskuses (Kolga tee 
28, Otepää aedlinn). 
Oodatud on kõik huvilised. 

Kaitsekorralduskava näol on tegemist 
Otepää looduspargi loodusväärtuste 
kaitse tegevuskavaga. 
Kaitsekorralduskava projektiga saab eel-
nevalt tutvuda Otepää looduspargi kodu-
lehel aadressil: www.otepaaloodus.ee 
või Otepää looduspargi kontoris.
Info tel 7669 290 (LKK Põlva-Valga-Võru 
regioon).

toimub  Kääriku staadionil TÄNA
31. augustil algusega kell 15.00.

Alad: M ja N – 100 m, kaugushüpe, 
odavise, kuulitõuge. M – 1500m, N 
–  800 m. Kuulitõukes on meestel 3 va-
nusegruppi: kuni 35.a., 35-49a., 50a. ja 
vanemad. Minitriatlon, mälumäng.

Buss väljub Otepää keskväljakult 
kell 14.

Otepää valla spordipäev

Noorte jalgpalliturniir 
Elva Cup 2007

28. augustil mängivad
1990. a sünd. noormehed Elva linnastaadionil
1997.a sünd. noormehed Annikoru staadionil

29. augustil
1998.a sünd. noormehed Annikoru staadionil

30. augustil
1994.a sünd noormehed Elva linnastaadionil
1999.a sünd noormehed Annikoru staadionil

31. augustil
1995.a sünd noormehed Elva linnastaadionil
1996.a sünd noormehed Elva linnastaadionil

Kõikjal mängude algus kell 10.00. Koha-
peal toitlustab Kohvik Kuldrannake!
Rohkem infot turniiri kohta http://elvacup.
pri.ee
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Maailma tipud 
võistlevad Otepääl


