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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Riia-Valga reisirong 
avab raudteel Eesti 
lõunavärava
Esimene reisirong Valga jaama saabub 
täna, 25. aprillil kell 17.18. Siis toimub ka 
Riia-Valga reisirongiliikluse pidulik avamine. 

Reisirong hakkab käima 3 korda päevas: 
Valga - Riia  5:28-8:40; 10:32 -13:42; 

17:33 - 20:39; 
Riia – Valga 6:35 - 9:45; 14:02 - 17:18; 

18:01 - 21:06

Pileti hind ühel suunal on 2,29 latti ehk 54 
krooni. Valga jaamast Riia suunast sõites 
saavad reisijad pileti osta rongist ka Eesti 
kroonide eest kõigi Valga-Riia marsruudil 
olevate jaamadeni.
   Riiast saabuvad diiselrongid peatuvad 
Valga jaamas samade reisiplatvormide 
ääres, kus ka Edelaraudtee rongid. 
   Reisijateveo korraldamisega seotud 
küsimustega hakkab tegelema Pasažieru 
Vilciens. 
   Meeldetuletuseks! Reisides teistesse 
Schengeni viisaruumi riikidesse, tuleb 
kaasa võtta reisidokument, pass või koda-
niku ID kaart.
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Lauluhuvilised taas Otepääl

JANE REHA, 
OG meediaklassi õpilane

Sellel aastal toimus laulukonkurss 
„5 viimast“ ühepäevase üritusena. 
Seetõttu oli konkursile pääsemise 
sõel tihedam. Kui eelmistel aastatel 
laulis igas vanuserühmas  vähemalt 
20, siis nüüd vaid 12 noort.
   Kontserdipäeval ärganud lauljaid 
ootas ees raske hommikupoolik, 
kuna proovid algasid osale laululin-
dudele pihta kell kaheksa häälesoo-
jendusega. Kohe järgnes ka kokku-
mängimine bändiga, kuhu kuulusid 
süntesaator, trummid, soolo- ning 
basskitarr.
   Laululaste olekus väljendus pabis-
tamist huulevärinani välja, kuid 
sellegipoolest sujusid proovid hästi 
ning noored said tugevama jalgealu-
se laulu esitamiseks.
   Kella kolmeks oli kogunenud 
pealtvaatajaid terve hulk, kuid iste-
kohti oleks jätkunud veel paljudele. 
Kauneid meloodiaid hindas karm, 
kuid õiglane žürii, kuhu kuulusid 
Otepää gümnaasiumi vilistlane Ott 
Kartau, abiturient Kaspar Trumsi, 
armastatud näitleja Veikko Täär ja 
kõigile tuntud Luisa Värk. 
   Närveerivaid esinejaid juhatasid 
sisse Otepää gümnaasiumi õpilased 
Toivo Tammekivi ning Triin Jusson, 
kes iseloomustasid noori tegusatena 
ja julgustasid neid igati.
   Lauljad olid jagatud kolme vanus-
erühma, kus igast selgitati välja 
parim. 12-14aastaste seast meeldis 

nii publikule kui ka žüriile Mariann 
Õmblus Tarvastust, kes tegi silmad 
ette nii mõnelegi vanema astme laul-
jale. Tema pälvis ka Grand Prix. 
   Vanuses 15-16 oli samuti häid laul-
jaid, kuid enim eristus Ann Maser 
Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, 
keda saatsid flöödimängija ning
kitarrist. Lauljate seas olid ka kaks 
kuldkõriga noormeest, kes kuulusid 
17-19aastaste hulka. Selle grupi võit-
jaks tuli aga kauni meloodiaga laulu 
esitaja Adeele Sepp Tõrvast.
   Otepää võib uhke olla Tõnu Trooni 
üle, kes võitis parima otepäälase 
eriauhinna, ning meie neidude üle, 
kellele kuulus esimene koht ansamb-
lite kategoorias ning publiku lemmi-
ku auhind.

   Konkurss oli tihe ning konkuren-
did tugevad, kuid võitjaid polevat-
ki eriti raske välja selgitada olnud, 
kuna veidi rütmikamad esitused 
paistsid kohe aeglaste viiside seast 
silma ning pälvisid publiku võim-
sa aplausi.

12-14 vanuserühm
I koht - Mariann Õmblus
II koht - Deivi Kivi 
III koht - Heliis Reinmägi
15-16 vanuserühm
I koht - Ann Maser
II koht - Marta Aliide Jakovski
III koht - Avely Buk
17-19 vanuserühm
I koht - Adeele Sepp
II koht - Hannela Vahtra
III koht - Ranele Raudsoo

19. aprillil toimus Otepää 
gümnaasiumis kuuendat 
korda lauluvõistlus ’’5 
viimast’’, kus võitjaid igast 
vanuserühmast vaid üks.

Vasakult:  Marta Jõgi, Triinu Aasaroht, Helen Aluvee, Katrin Helena Kuslap. Laulukonkursi 5 viimast 
esikoht ja ühtlasi ka publiku lemmik ansamblite kategoorias.
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Tahame esile tuua kogu-
kondi, kus viimase aasta 
jooksul on sealsete elani-
ke algatusel toimunud 
positiivseid muutusi ja 
on paranenud ümbritsev 
elukeskkond. Välja võib 
tuua nii aktiivset ühistege-

vust, noorte kaasamist, kaunist elukeskkonda, 
heakorda, tulemuslikke projekte, uusi ja omanä-
olisi algatusi, toimivat koostööd ja kõike muud, 
mis on andnud panuse kodupaiga arengusse. 
   Kandidaate külade, alevike ja alevite seast 
võivad esitada nii omavalitsused, ühendused, 
ettevõtjad, asutused, üksikisikud kui ka kogu-
konnad ise.
   Osalemiseks palume saata kandideeriva 
kogukonna nimi ja lühike põhjendus, miks 

just see kogukond tunnustust väärib hiljemalt 
5. maiks, e-posti aadressil: info@valgaleader.
ee. Tunnustusüritus toimub 13. juunil, Valga 
Kultuurikeskuses.
   Ootame aktiivset osalust kandidaatide esita-
misel, sest just nii aitame märgata tublisid tegi-
jaid enda ümber ja anda neist teada ka laiemale 
avalikkusele.
   Täpsemat infot konkursi kohta annavad Tiina 
Ivask, tel: 5349 1195 või 730 4071 ja Aili Keldo, 
tel. 5340 4643

MTÜ Valgamaa Partnerluskogutegevjuht 
TIINA IVASK

Valgamaa Partnerluskogu kuulutab 
välja konkursi „Väärt kodupaik 2008” 

VI heategevuslik 
piirilaat Valkas  
Pühapäeval, 10. mail ootab Valka linn 
kõiki Lugaži väljakule traditsiooniks kuju-
nenud heategevuslikule piirilaadale. 
   Piirilaada eesmärk on heategevus, mis-
tõttu kõik müügiplatside rendist saadud 
tulu annetatakse igal aastal ühele konk-
reetsele eesmärgile. 
   Sel aastal on Valka linn plaaninud laa-
dast saadud tulu paigutada skatepark`i 
rajamisse.
   Olete kõik oodatud!

Ansamblid
I koht - ansambel Otepäält (Triinu 
Aasaroht, Helen Aluvee, Marta Jõgi, 
Katrin Helena Kuslap)
II koht - ansambel Tõrvast (Katriin 
Horn, Deivi Kivi, Sirli Pippar, Liina 
Põldsalu, Adeele Sepp)
III koht - ansambel Viljandist 
(Mari-Liis Alaver, Avely Buk, Kerli 
Kivilaan, Ranele Raudsoo, Eva-Lotta 
Vunder)
Eriauhinnad:
parim otepäälane - Tõnu Troon, 
kõige artistlikum esitus - Mariann 
Õmblus, publiku lemmik 12-14 
- Mariann Õmblus, 15-16 - Ann 
Maser, 17-19 - Tõnu Troon, ans. 
- ansambel Otepäält, Grand Prix - 
Mariann Õmblus, parim juhendaja 
- Novella Hanson. Juba kuuendat aastat kehtib riigimetsas 

lindude pesitsusaja kevadsuvine raierahu. 
Käima läks ka metsauuendushooaeg, mil-
le jooksul RMK istutab metsa enam kui 11 
miljonit noort puud. Raierahu kestab 15. 
juunini. 
    RMK töötajad tegelevad raierahu ajal 
metsaistutuse, noorendike hooldamise, 
metsasihtide puhastamise ja elektriliinide 
kaitsetsoonide hooldustöödega. Tänavu 
istutatakse riigimetsas uut metsa 4102 
hektaril. 

Riigimetsas algas 
kevadine raierahu 
ja metsaistutus

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi 
andmetel on praegu suures osas Eestist kehtiv IV 
tuleohu klass, mis tähendab väga suurt tuleohu-
tu. Ilmaennustus lubab sooja ja see tõstab riske 
kulu- ja metsapõlengute tekkimiseks. 
   Lõuna-Eesti Päästekeskuse operatiivkorrapi-
dajad ja tuleohutusjärelevalve inspektorid ning 
keskkonnainspektsioon teostavad seiresõite, et 
kontrollida kulupõletamise keelust ja lõkke tege-
misel tuleohutusnõuetest kinnipidamist.
   Päästeteenistus kutsub inimesi üles mõistlikku-
sele ning tuletab meelde, et tuleohtlikul ajal tuleb 
rangelt kinni pidada tuleohutusnõuetest. Lahtist 
tuld ei tohi teha hoonetele lähemal kui 15 meetrit 
ja metsale 30 meetrit. Lõkkease tuleb ümbritse-
da mittepõleva pinnasega ja hoida käepärast 
esmased tulekustutusvahendid. Väga tähtis on 
lõkke tegemisel jälgida tuult ja selle suunda. 
   Kulu süütajale võib keelust üleastumise või ka 
tuleohutusnõuete rikkumise eest teha rahatrahvi 
kuni 18 000 krooni. Lisaks trahvisummale tuleb 
hüvitada ka keskkonnale tekitatud kahju.

Ettevaatust, tuleoht!

http://mail.otepaa.ee/src/compose.php?send_to=info%40valgaleader.ee
http://mail.otepaa.ee/src/compose.php?send_to=info%40valgaleader.ee
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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 9. mail.

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
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää vallavalitsuses
 Otsustati väljastada reklaami paigaldusloa andmiseks 
maksuteated ja arved alljärgnevatele äriühingutele: 
OÜle Hotell Bernhard, Elva Tarbijate Ühistule, ASle 
Otepää Lihatööstus Edgar, ASle Pühajärve Puhkekodu, 
AS`le Techne Töökoda, OÜle MCK Trading, 
AS`le Parmet, OÜle Prodask, OÜ`le Kalevi Madsa 
Puhkeküla, OÜle Kaisal Invest, OÜle Fan Sport, OÜle 
Otepää Oskar, OÜle Aripalte, OÜle Valge Kroon, Järve 
Arenduse OÜle, OÜle Laurson Kinnisvara, OÜle 
Masterinvest, ASle Postimees, OÜle PM Haus, OÜle 
Sokka Puhkekeskus, Aivar Kullamaale, ASle Otepää 
Golf, Erki Unnile, OÜle Forest & Landhaus, OÜle 
Rimo Varuosad.
 Otsustati kinnitada Otepää Muusikakooli, Otepää 
lasteaed Pähklike, Otepää Lasteaed Võrukael ja 
Pühajärve Põhikooli juures asuva lasteaiarühma töö-
tajate palgaastmed ja palgamäärad. 
 Otsustati jagada Kersa katastriüksus.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 
Otepää 110/35/10kV alajaama kaarekustutuspoolile 
ja maakaabelliinidele Otepää külas; Fortum Arenduse 
OÜle kuuluvale abihoonele (suitsusaun) Vidrike kü-
las, Sokka maaüksusel, OÜ`le Jaotusvõrk kuuluvale 
20/0,4 kV alajaamale koos 10 kV kaabelliinidega seoses 
Unipuu OÜ Unimäe kinnistu liitumisega elektrivõr-
guga Pilkuse külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4kV 
kaabelliinile ja kaablikilpidele seoses Otepää Veevärk 
AS Piiri tn reoveepumpla liitumisega elektrivõrguga; 
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile asu-
kohaga Otepää linn, seoses Kolga tee 13a liitumisega 
elektrivõrguga; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale mastalajaa-
male koos maakaabel- ja õhuliinidega Silla maaüksusel 
Ilmjärve külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Pikalombi, 
Spordikooli, Arengu ja Pedajamäe alajaamade 0,4 
kV maakaabelliinidele seose Rõngu- Otepää- Kanepi 
maantee remondiga Pedajamäe ja Otepää külas ja 
Otepää linnas; 
 Otsustati väljastada kaks ehitusluba OÜle Makarov 
Muusik- üks luba elamu püstitamiseks asukohaga 
Vidrike küla Köörimäe 5 maaüksusele ja teine luba 
elamu püstitamiseks asukohaga Vidrike küla Köörimäe 
6 maaüksusele.
 Otsustati keelduda nõusoleku andmisest väikeehitise 
püstitamiseks Otepää vallas Pilkuse külas asuvale Väike 
- Pärna maaüksusele.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust 12-le vallako-
danikule.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha veebruarikuus 
21- le valla elanikule. 
 Otsustati algatada Otepää vallas Kaurutootsi külas 
asuva Oriko I kinnistu detailplaneering ja kinnitada 
lisatud lähteülesanne. 
 Otsustati määrata projekteerimistingimused Arvi 
Olkonenile elumaja, kõrvalhoone ja sauna, asukoha-
ga Koigu küla Sõõrumäe maaüksus, ehitusprojektide 
koostamiseks; Andrus Teoreinule asukohaga Kääriku 
küla, Männimäe maaüksus elamu püstitamise ehi-
tusprojekti koostamiseks; Aleksander Koteki poolt 
esitatud eskiisprojekt “Planeeritav/taastatav elamu ja 
abihoone Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, 
Kase kinnistu 08.02.2008” elamu ja abihoonete - talli 
ehitusprojektide koostamiseks; Tiina Karule tiigi, asu-
kohaga Pilkuse küla Otepää vald Orumäe maaüksus, 
ehitusprojekti koostamiseks; Anti Ootile elamu ja kõr-
valhoonete, asukohaga Pedajamäe küla Mäe-Pauska 
maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 
Tõutsi külas Kivimäe maaüksusel; Andres Vuksile 
elamu püstitamiseks Pilkuse külas Ööbiku maaüksu-
sel; Einar Saarele elamu ja abihoone püstitamiseks 
Vidrike külas Saare- Oru maaüksusel; OÜle OP House 
sauna silikaatkivist korstna lammutamiseks aadressil 
Otepää linn Munamäe tn 8; Lembit Üksikule elamu 
püstitamiseks Otepää linnas, Männi tn 6; Otepää 
Vallavalitsusele Tatra-Otepää-Sangaste mnt Alajaama 
elamurajooni ja Hurda tn ristmiku vahelisel alal välis-
valgustuse püstitamiseks Otepää linnas.
 Otsustati lubada ilma detailplaneeringut koostamata 
muuta Mäe-Kantso ja Tiigi-Kantso kinnistute vahe-
list piiri; Piirindumäe ja Üla-Piirindumäe kinnistute 
vahelist piiri.
 Otsustati kinnitada Otepää Suusamuuseumi poolt 
osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt: pileti hind 
täiskasvanule 25 krooni kord, pileti hind õpilasele, 
üliõpilasele (vastava dokumendi esitamisel) 10 krooni 
kord.

AMETLIK INFO

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
ootab oma meeskonda

EHITUSSPETSIALISTI

Tööülesanneteks on ehitustegevust puudu-
tavate taotluste läbivaatamine ning eelnõude 
ettevalmistamine vallavalitsusele  korralduste 
väljastamiseks; lubade ja ehitiste teatiste vor-
mistamine ning sisestamine ehitisregistrisse; 
ehitiste seaduslikkuse ja seisukorra kontroll 

ning vajadustel ettekirjutuste tegemine; kasu-
tusloas määratud kasutusotstarbe kontroll ning 

vajadusel ettekirjutuste tegemine.

Tulevaselt ametnikult ootame erialast 
ettevalmistust ning töökogemust.

Palk alates 9000.- kroonist.
Tööle asumise aeg: nii pea kui võimalik.

Avalduse ja CV palume saata: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää, 

Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee.   
Lisainfo: 7664 800

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
ootab oma meeskonda

IT- SPETSIALISTI

Tööülesanneteks on vallavalitsuse ja hallatavate 
asutuste arvutitehnika hooldamine; vallavalitsu-
se arvutivõrgu hooldamine, rikete kõrvaldami-
ne; interneti kodulehe arendamine; töötajate 

juhendamine; vajaliku riist- ja tarkvara hangete 
teostamine; informatsiooni edastamine kodule-
hele; elektroonilise dokumendihaldussüsteemi 

toimimise tagamine.

Tulevaselt ametnikult ootame erialast ette-
valmistust ning töökogemust.

Palk 9900.- krooni.
Tööle asumise aeg: nii pea kui võimalik.

Avalduse ja CV palume saata: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää, 

Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee.   
Lisainfo: 7664 800

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
võtab oma meeskonda        

MUNITSIPAALPOLITSEINIKU

Munitsipaalpolitseiniku tööülesanneteks on 
osaleda vastavalt kohaliku omavalitsuse kor-

ralduse seadusele avaliku korra tagamisel 
ja teostada vallavolikogu poolt vastuvõetud 
eeskirjade täitmise üle järelevalvet kohaliku 
omavalitsuse määratud tööpiirkonnas. Selle 

tegevusega kaasneb ka vallavalitsuse menetle-
da olevate väärtegude menetlemine.  

Tulevaselt ametnikult ootame erialast etteval-
mistust ning töökogemust.
Palk alates 9000.- kroonist. 

Tööle asumise aeg: nii pea kui võimalik.

Avalduse ja CV palume saata: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää, 

Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee.  
Lisainfo: 76 64 800

 Otsustati anda nõusolek kuue puu mahavõtmiseks 
Otepää linna territooriumil paiknevatel Männi 3 ja 
Savikoja 11 kruntidel.
 Otsustati anda luba ASile Tõnisson Kinnisva-
rakonsultant paigaldada reklaamtahvel suurusega 
0,95 x 1 m Nüpli külla Otepää- Valga maantee äärde 
palkmaja seinale alates 17.03.2008; Tiit Pohlale pai-
galdada reklaamtahvel suurusega 0,65 x1 m Arula 
külla alates 01.02-31.03.2008.
 Otsustati kehtestada Nüpli külas asuva Allikamäe 
kinnistu detailplaneering, Pedajamäe külas asuvate 
Aasa, Tiigi ja Päikeseoru kinnistute detailplaneering; 
Vidrike külas asuva Männiku kinnistu detailplanee-
ring.
 Otsustati jätta algatamata Vidrike külas asuvate 
Laasi ja Väike-Laasi kinnistute ning lähiümbruse 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hin-
damine; Kaurutootsi küla Järvekalda, Mäe- Kauru, 
Mäe- Oriku, Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu kin-
nistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 31.10. 2007 
korraldust nr 2-4-667, 31.10.2007 korraldust nr 2-4-
668; 07.11.2007 korraldust nr 2-4-678; 31.10.2007 
korraldust nr 2-4-666.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
“Otepää valla koolitoidu teenuse ostmine” avatud 
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan 
Rõivassepp, Aare Matt, Peeter Kangur, Jüri Kork, 
Aivo Meema, Miia Pallase, Kai Ird. 
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihan-
ke “Otepää lasteaed Pähklike katuse rekonstruee-
rimine” lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks 
koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Mati Lüdimois, Pille 
Villems.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
“Pühajärve rannavalve teenus” lihtsustatud hankeme-
netluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, 
Urmas Kuldmaa, Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetus 1-le vallako-
danikule.
 Otsustati määrata kirjalik nõusolek Aivar Kutsarile 
abihoone (puukuuri) muudetud asukohaga püstita-
miseks Otepää külas Kunimäe maaüksusel. 
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatuko-
gus maha 574 aegunud ja kasutuskõlbmatut õpikut 
ja tööraamatut summas.
 Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus 
maha 104 eksemplari töövihikut ja 2 raamatut.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek OÜle Livius abi-
hoone püstitamiseks Pühajärve külas Savikoja tn 11.
 Otsustati kinnitada Otepää valla üldhariduskoolide 
õpilaskoha ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude 
arvestuslik maksumus 2008. aastal.

Otepää vallavolikogus
 Otsustati kinnitada Otepää vallavalitsuse ametiasu-
tuse struktuur, teenistujate koosseis, palgaastmed ja 

palgamäärad. 
 Otsustati määrata vallavanem Aivar Pärli töötasu 
suuruseks 25 000 krooni kuus.
Otsustati määrata Otepää Vallavolikogu aseesimeeste 
hüvitiseks 12,5% vallavanema palgasummast.
 Otsustati lõpetada majanduslike huvide huvide dek-
laratsioonide hoidmise komisjoni tegevus koosseisus 
Urmas Jaagusoo, Eha Schmidt, Sale Kiuru, määrata 
deklaratsioonihoidjaks komisjon koosseisus Urmas 
Jaagusoo, Kristi Väär, Sale Kiuru.
 Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele nõusolek 
müüa kirjalikul enampakkumisel vallavara – sõidu-
auto Opel Vectra Caravan 2,0 1998. a alghinnaga 20 
000 krooni.
 Otsustati kehtestada Otepää valla ehitusmäärus.
 Otsustati anda Otepää valla omandis ja Otepää 
Gümnaasiumi valitseda olev kinnistu asukohaga 
Koolitare 7 Otepää linn üle Otepää Muusikakoolile.
Otsustati liituda sihtasutusega Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus.
 Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas asuva 
Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja 
kinnistute ning lähiümbruse detailplaneering ja jätta 
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Otepää linnas 
asuva Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneering.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Mäha külas ka-
vandatava golfiväljaku ja seda teenindavate rajatiste 
detailplaneering.
 Otsustati kehtestada Otepää valla korraldatud jäät-
meveo rakendamise tingimused ja kord.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapane-
kule Otepää vallas Vidrike külas asuva Laasi ja Väike-
Laasi kinnistute ning lähiala detailplaneering. 

Planeeringud Otepää vallas
 Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Pedajamäe 
külas asuvate Aasa, Tiigi ja Päikeseoru kinnistute de-
tailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Marsina 
maaüksuse detailplaneeringu muutmine. Taotletakse 
ehitiste lubatud kõrguse muutmist. Planeeritava ala 
suurus on 2,86 ha.

 Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Vidrike 
külas asuva Männiku kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine krun-
tideks ja uutel kruntidel ehitusõiguse ja hoonestamise 
tingimuste määramine. Planeeritava ala suuruseks on 
12 ha.

 Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Otepää lin-
nas asuva Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärgiks on krundile ehitusõiguse ala 
määramine korterelamu ehitamiseks, maa sihtotstar-
be määramine, juurdepääsu tagamine, servituutide, 
tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine. 

 Otepää Vallavolikogu on kehtestanud Mäha külas 
asuva golfiväljaku ja seda teenindavate rajatiste de-
tailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on planee-
ringualal võimalike hoonestusalade, ehitusõiguste ja 
hoonestamistingimuste määramine. 

 Kehtestatud planeeringutega on võimalik tutvuda 
Otepää Vallavalitsuses.

 Otepää Vallavolikogu on vastu võtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Vidrike külas asuvate Laasi ja 
Väike-Laasi kinnistute ning lähiümbruse detailpla-
neeringu. Planeeringu eesmärgiks on Laasi kinnistu 
jagamine ning moodustatavateluutel kruntidel või-
malike hoonestusalade, ehitusõiguste ning hoones-
tamistingimuste määramine. Planeeritava ala suu-
rus on 3,13 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 02. maist 2008 kuni 30. maini 2008 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub 13. 
juunil 2008 kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses

 Algatatud on Sihva külas asuvate Pühajärve 
Puidutööstuse, Voki katlamaja ja Kaalukoja kinnis-
tute ning lähiümbruse detailplaneering. Planeeringu 
algatamise taotleja on Indrek Tiido. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistutele ehitusõiguse ala määra-
mine puhke- ja vabaajakeskuse rajamiseks, juurde-
pääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, 
maa sihtotstarbe muutmine.  Planeeritava ala suurus 
on 4,5 ha. Samas jäeti algatamata keskkonnamõju 
hindamine nimetatud planeeringule, kuna planee-
ringuga kavandatav tegevus ei ole olulise keskkon-
namõjuga lähtudes keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest § 33. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud KSH algatama-
ta jätmisega. Detailplaneeringu algataja, koostami-
se korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus 
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4821).

 Algatamata jäeti Kaurutootsi külas asuvate 
Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, Ääre-Kauru, 
Kellamäe ja Kuldpõllu kinnistute ning lähiümbruse 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hin-
damine. Planeeringu eesmärgiks on maa kruntideks 
jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse 
alade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse 
määramine, juurdepääsude tagamine ning servituuti-
de vajaduse määramine, maa sihtotstarbe muutmine. 
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja 
kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 
67405 Otepää, tel. 766 4821). Detailplaneeringu 
koostaja on huvitatud isiku ettepanekul OÜ GPK 
Partnerid (Kastani 90, Tartu). KSH-d ei algatatud 
kuna planeeringuga kavandatav tegevus ei ole olulise 
keskkonnamõjuga lähtudes keskkonnamõju hinda-
mise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest § 33. 
Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud KSH 
algatamata jätmisega. 
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Pühajärve koolist
16. aprillil toimus Pühajärve põhikoolis 
võõrkeelepäev. Esimese tunni ajal kogunesid 
aulasse 3.-6. klasside õpilased, et erinevates 
võistkondades inglisekeelseid ristsõnu 
lahendada ning mänge mängida. Ristsõnade 
lahendamises olid kiiremad kolmandate klas-
side õpilased ja kõik kolm auhinnalist kohta 
tuli vanematel õpilastel neile loovutada. 
   Järgnevalt sai sõna 6. klass ja keeleks 
seekord vene keel. Ettevalmistatud dialoogid 
ja õpetaja Olga poolt koostatud toredad üle-
sanded tõid võidu tervele 6. klassile.
   Kolmanda tunni ajal oli 7.-9. klasside kord. 
Aulas jagati kõik kohalviibijad kümnesse 
võistkonda ja võistlus võis täie hooga alata. 
Ülesanded siis seekord nii inglise- kui ka 
venekeelsed. Loomulikult said parimad au-
tasustatud ning päev jäi huvitava ja harivana 
kõigile meelde.   
   Täname õpetaja Nelet, Olgat ja Enet.

GERLIIN NÕEL ja KATI HARK 6. klass, 
GERTRUD LEOPARD 8. klass

10. aprillil osalesid Pühajärve põhikooli 9. 
klassi õpilased töövarjupäeval. Oldi Pühajär-
ve Puhkekeskuses, Otepää Vallavalitsuses, 
päästeametis, politseis ja Otepää Looduspar-
gis. Täname kõigi asutuste juhte abivalmidu-
se eest selle ürituse kordaminekul!

18. aprillil toimus Tõrvas maakondlik võõr-
keelepäev. Pühajärve põhikoolist osales 
kolm 9. klassi õpilast õpetaja Ene Kelderi 
juhendamisel. 
   Kaasa viidi koduse ülesandena valmistatud 
Austraalia kaart. Kaardi kõrval kükitas lõbus 
känguru, kelle taskus olevad linnade nimed 
tuli õigesti kaardile panna. Keeletestis tuli 
esikohale Kunnar Raev
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Noorte kultuuriklubist
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Kevadine pereheitmine 
meediaklassis

25. aprill kell 20.00  Otepää Kultuurikeskus. KINO 
-HÜPPAJA. Ulmefilm. Pilet 20,- 

26. aprill Otepää Kultuurikeskuses 
“Fantaasiarikas taaskasutamine”.

Kell 10.00 kogunemine Otepää Kultuurikeskuse juures, 
suundume tee ääri koristama koostöös Valga Teed OÜga.
12.00-14.00 Seiklusmängud.
14.00-15.00 Kehakinnitus.
15.00 Taaskasutustoote presentatsioon.
18.00 Moeshow, järgneb disko,mis võistkonna liikmetele 

on tasuta, teistele 15 kr.
22.00 Lõpp

   Üritus on suunatud 12-20aastastele noortele. Noortel 
tuleks moodustada võistkonnad, kuhu kuulub 4-8 liiget 
ja meeskonnad eelnevalt registreerida e-mailil: heidi.
heitur@emu.ee, samalt aadressilt saab ka täpsemat infot 
ürituse kohta. 
   Auhindadeks: Pühajärve Spa pääsmed, bowlingu 
pääsmed, võistkonna õhtusöök Oti Pubis ja palju muid 
üllatusi.
   Ürituse toetajad: Valgamaa Partnerlusklubi MTÜ, 
Valga Teed OÜ, Nõuni naisselts, Pühajärve Puhkekodu, 
Tehvandi Spordikeskus, Oti Pubi, Sky+ suusabaas, 
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Gümnaasium.

28. aprill kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Otepää Gümnaasiumi Teater esietendus 
– Maiu on piimaauto. Lavastaja Kerli Adob. 

30. aprill kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Volbriöö Disko.

2. mai kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Kevadpidu. 

Esinevad ansambel Relami, ansambel Tantsurõõm, tant-
su saadab Heino Tartese bänd. Osavõtt tasuta, ootamas 
on kohv ja tee. Lauake katab end ise.

3. mai kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Pühajärve Puhkpilliorkestri 85. aasta-

 päeva kontsert.
Peale Pühajärve Puhkpilliorkestri esinevad veel Tiit 
Veigeli klarnetitrio (Eesti Interpreetide konkursil teise 
ja kolmanda koha saavutanud Tõnu Kalm ja Heimo 
Odonjonok), Viljandi Linnakapell Brass ja Otepää 
Muusikakooli vaskpilliansambel. Kontserdi kava hõlmab 
klassikast kergemuusika rütmideni.
11. mai kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kontsert Tähistame emadepäeva. 

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää Kultuurikeskuses

Nüüdseks on Otepää 
Noorte Kultuuriklubi koos 
käinud juba kuu aega. 
Klubis tegutseb 20 ak-
tiivset Otepää noort. Kul-
tuuriklubi on korraldanud 
2 üritust. Järgmiseks 
ürituseks on volbriöö pidu 
30. aprillil. 
   Kultuuriklubi noored tegutsevad ka väljaspool Otepää 
piirkonda. Näiteks kandideerivad mõned noored Päike kuuti! 
raames Tartu loomade varjupaika jalutajaks, samuti osaleb 15 
noorest koosnev meeskond 3. mail üle-eestilises koristusakt-
sioonis „Teeme ära 2008”. Noortealgatuse projektikonkursist 
osavõtmise on samuti kultuuriklubi endale eesmärgiks 
võtnud. 
   Otepää Noorte Kultuuriklubi tegevuse kohta on võimalik 
küsida e-maili aadressil kadi.voolaid@otepaa.ee ning kõik 
liikmeks pürgijad on oodatud igal kolmapäeval kell 16 meie 
koosolekule. Ainult koos tegutsedes on võimalik noorte elu 
huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta!
   Noortekeskus on avatud kolmapäeviti kl. 13-20 ja reedeti 
kl. 17-20. Ka noortekeskuses käijatelt ootame ideesid, mida 
võiks koostöös teiste noortekeskustega teha. Hetkel on 
planeerimisel noortekeskuse piljarditurniir. Kõik, kes soovivad 
osaleda, võivad endast noortekeskuses märku anda ja vaja-
dusel on võimalik ka juhendaja saada, kes aitab mänguoskusi 
parandada.

Noortekeskuse juhataja KADI VOOLAID

Ragnar Mitt  23. märts
Markos Alter  04. aprill

Lugedes Otepää vallavolikogu 17. aprilli 2008. a. päevakor-
rapunkte, milles kavatsetakse Otepää Gümnaasiumi vana 
koolimaja juriidiliselt üle anda Otepää Gümnaasiumilt Otepää 
muusikakoolile, sattusin arusaamatusse – kuidas, milleks? 
   Otepää Gümnaasiumi vana koolihoone on olnud eestikeel-
se hariduselu sümboliks mitte ainult Otepääl, vaid kogu Ees-
tis, olles esimeseks eestikeelseks maagümnaasiumiks. Maja 
ehitati rahva poolt ühiskondlikus korras 1909. aastal. Üldse oli 
see kool 3. eestikeelseks gümnaasiumiks kogu Eestis Tartu ja 
Pärnu järel (need olid linnad). 
   Olen uurinud nimetatud kooli asutamise ja koolimaja ehita-
mise lugu, millest olen kirjutanud ajakirjanduses ja mitmetes 
raamatutes. Olen ise õppinud vanas koolimajas aastatel 1942-
1946. Minuga ühes klassis õppis ka praeguse muusikakooli 
direktori Tuuli Vaheri isa Endel Vaher. 1956-1961. a. töötasin 
Otepää Keskkooli direktorina, mil kool töötas tervikuna vanas 
koolimajas (kuni uue koolimaja valmimiseni 1. sept. 1961. a). 
   Mõni aasta tagasi tehti vanas koolimajas Otepää vallavalit-
suse eestvõttel ulatuslik kapitaalremont (praegu ootab veel 
mõni ruum remontimist). Olen koos endiste õpetajate ja 
selles majas õppinud õpilastega tänulik majas tehtud suure 
remondi eest. Praegu töötavad vanas koolimajas kooli abik-
lasside kõrval muusikakooli klassid ja Otepää Gümnaasiumi 
koolimuuseum (asutatud 1962. a.), mida loetakse parimate 
koolimuuseumide hulka kogu vabariigis. See on ühtlasi Ote-
pää linnas kõige sisukam koduloomuuseum. On meeldiv, et 
pärast maja II korruse remonti, anti see kooli ja vallavalitsuse 
poolt Otepää muusikakooli kasutusse. 
   Et aga anda rahva poolt ehitatud üldhariduslik koolimaja 
tervikuna juriidiliselt muusikakooli omandiks, ei saa ma 
kuidagi leppida. Ma ei ole selle vastu, et muusikakool kasutab 
sõlmitud kokkuleppe kohaselt II korruse ruume. Eaka ja 
haige mehena kinnitan teile, et leian veel endas jõudu hakata 
koguma allkirju endistelt õpilastelt ja nende vanematelt ning 
selles majas töötanud pedagoogidelt, et vana koolimaja jääks 
Otepää haridustemplina üldharidusliku koolimajana püsima, 
kuuludes juriidiliselt gümnaasiumi koosseisu.
    Otepääl, 14. aprillil 2008. a.

HEINO MÄGI,
Otepää Keskkooli direktor 1956-1989

Otepää Vallavolikogule

Otepää Gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste laste-
vanemate koosolek toimub

kolmapäeval, 30. aprillil k.a. kell 18.00 
algklasside majas III korrusel ruumis 302.

Kaasa võtta sünnitunnistuse koopia.

Homme, 26. aprillil sooritavad meie kooli 
41 abiturienti oma elu ühe olulisema eksa-
mi – eesti keele kirjandi. Kuid juba selle 
nädala algus on olnud neile eriline: viima-
ne koolikell ning sellele eelnenud tutipidu 
jäävad küllap ikka eluks ajaks meelde.
   Otepää Gümnaasiumile on see mõneski 
mõttes oluline tähis – lõpusirgele on jõud-
mas ka esimene lend meediaklassi „pääsu-
kesi”, kes 2 aastat läbi higi ja vaeva (tõsi 
küll – täiesti vabast tahtest) on omandanud 
meediaalaseid teadmisi ja kogemusi.
   Meie kooli tänane argipäev on paljus-
ki nende noorte nägu. Eks veenduge ise! 
Kooliraadio, millega aasta tagasi kogu 
vabariigiski tuntuks saime, on jalad alla 
saanud tänu Willy Pastaku ja Tambet 
Leopardi operaatoritööle ning nende 
algatud „Hommikuprogramm” on kujun-
danud meie kooli omanäolisuse. Kogu kool 
on harjunud  diktorite ja uudistereporterite 
Kerli Adovi ja Kadi Reha häälega, mis kõlab 
igal esmaspäeval „Nädalakajas”. 

   Nende nelja noore reporteri mitmed 
raadiosaated konkureerivad ka selle aasta 
vabariiklikul meediavõistlusel. Sellel aastal 
uuesti ilmuma hakanud väga menukas 
koolileht Otu Tungal on sündinud suures-
ti tänu ajalehe ülikriitilisele korrektorile 
Erki Parikule, kes on osalenud ka mitme-
tel riiklikel esseekonkurssidel.
   On kurb, et selliste tegusate noorte aeg 
meie kooli seinte vahel saab otsa. Kuid erili-
ne rõõm on olnud näha nende arengut, 
entusiastlikku panust koolielu edendamisel 
ning eeskuju andmist järeltulijatele. Selline 
initsiatiiv paneb õpetajatki särtsakamalt 
tegutsema.
   Ainuüksi Kadi, Kerli, Erki, Tambeti ja 
Willy töö peale mõeldes võib öelda, et 
meediaklassi avamine on ennast õigus-
tanud. Ehk saame nendest juba meedia 
suurel areenil mõne aasta pärast kuulda. 
Tuult nende tiibadesse!

Tublide noorte õpetaja MARIKA PAAVO

Kevad on puhkenud uuele elule ja kurvas-
tuseks on täie hooga puhkenud elule ka 
järjekordne poliitiline rumalus Otepää 
vallas, õigemini küll Otepää vallavoliko-
gus. Tuleb vaid taas tõdeda, et vanasõnad 
peavad hästi paika küll – poliitiline piljar-
dimäng näitab oma praegust võimu täie 
õigusega. Eks veendugu Otepää Teataja 
lugejad selles ise.
   Küllap teavad kõik otepäälased, et Otepää 
Gümnaasiumi ajalugu on kõigil suuremal 
või vähemal määral seotud nn vana kooli-
majaga – selle hoonega, mida vilistlased 
ikka suure härdusega ka kooli 100. juube-
lil meenutasid ja külastasid. See ajalooli-
ne maja on Otepää Gümnaasiumi algidu, 
mis paar aastat tagasi sai uue ja väga kauni 
välimuse suuresti tänu sihtsuunitlusele – 
seal alustas tööd erivajadustega laste klass. 
Samas hoones asub ka kooliajaloo muuse-
um, mis eksponeerib ja arhiveerib kogu 
Otepää valla ning naabervaldadegi ajalugu. 
Tegutsevad ka Otepää spordiklubi ja skau-
tide ring, kes oma võimaluste piires vabarii-
klikult keskorganisatsioonilt saadud raha-
dest oma ruume remondib. Pärast maja 
renoveerimist tundus tollastele valla polii-
tikutele ja ka Otepää Gümnaasiumile täies-
ti loomulik, et osa ruume antakse Otepää 
Muusikakoolile, käivad ju seal meie oma 
ühised lapsed ja koos on kergem ka ruume 
hallata, pedagoogilist koostööd teha.
   Aga võta näpust – muutub võim (mis küll 
Otepää tingimustes on juba häbiväärselt 
igapäevane juhtum), muutuvad arusaami-

sed. Meile teadaolevatel andmetel tuli valla 
haridus- ja noorsookomisjonil 9. aprillil 
mõte anda eespool mainitud koolimaja 
hoopis muusikakoolile. Nii olevat parem!? 
Jäi küll kõlama mõte, et asja tuleks aruta-
da kõikide osapooltega, kuid 11. april-
lil peeti vajalikuks vastav punkt lülitada 
volikogu istungi päevakorda ning 19. april-
lil otsustaski valla volikogu anda Otepää 
Gümnaasiumile kuuluva ajaloolise hoone 
muusikakoolile. Ei mingit dialoogi kooli 
direktoritega, ei mingit pöördumist kooli 
hoolekogude poole, kellel peaks nende 
lapsi puudutavates küsimustes olema küll 
eelisõigus kaasa rääkida, vähemalt asjast 
informeeritud olla. Hämmastav kiirus – 
kas pole?
   Jah, meile on selge – kõik hooned kuulu-
vad vallale, ka mõlemad antud juhtumi-
ga seotud koolid on valla omad. Vahe on 
vaid selles, et praeguseni oli muusika-
kool gümnaasiumi rentnik, nüüdsest siis 
vastupidi: „kord Piibeleht all ja Vestmann 
pääl...” Ühtlasi on see sulaselge haridustra-
ditsioonide hävitamine – täna võtame ühe 
hoone, homme likvideerime muuseumi ja 
asi neil erivajadustega lastel näiteks vallava-
litsuse mõnes ruumis õppida pole! 
   Kas nii, kulla valitsejad? Meile, Otepää 
Gümnaasiumi õpetajatele, on lihtsalt 
ebaselge, kellele seda tsirkust tegelikult vaja 
on ja miks mängitakse sellise konservatiiv-
se valdkonnaga, nagu haridus. Loomulikult 
teame vastust isegi – need on suurte inimes-
te liivakastimängud. Kuid meie soovime 
tähtsatelt asjaosalistelt ausat, näost näkku 
vastust ja põhjendust. 

Otepää Gümnaasiumi õpetajad

Kel võim, sel 
õigus?
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Vasakult Erki Parik, Kerli Adov, Kadi Reha, Willy Pastak ja Tambet Leopard

SA Otepää Tervisekeskus TEADE

Alates 01.05.2008 on vajalik silmaarsti vastuvõtule 
etteregistreerimine registratuuri telefonil 766 8560 või 
registratuuris kohapeal   E – R  kella 8.00-16.00.
Silmaarst dr. Viljar Vihmanni vastuvõtt  
   K  8.00-16.00.

http://mail.otepaa.ee/src/compose.php?send_to=heidi.heitur%40emu.ee
http://mail.otepaa.ee/src/compose.php?send_to=heidi.heitur%40emu.ee
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Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Palupera vallavalitsuses 
10.04.2008: 

 Tunnistati edukaks Anes-Veod OÜ pakkumus 
valla teeregistris olevate teede hööveldamisele 
2008. aastal.
 Moodustati Pärgi kinnistu kirjaliku enampak-
kumuse läbiviimiseks viieliikmeline komisjon 
koosseisus esimees Terje Korss, sekretär Imbi 
Parvei, liikmed Toomas Kikas, Anne Tutk ja 
Merike Terve.
 Anti neli ühekordset toetust kogusummas 
1200 krooni ja kinnitati koolilõunatoetus üliõ-
pilastele ja kutsekooli õpilastele summas 16200 
krooni.
 Tunnistati edukaks OÜ Palu-Teenus pakku-
mus Nõuni reservpuurkaevu ehitamiseks.
 Kinnitati 01.04.2008 koostatud akti alusel 
Hellenurme külas korteriomandi seadmise ees-
märgil moodustatud Tallimäe elamu katastriük-
suse maksumus ja maksumuse jaotamise akt.
 Väljastati Hellenurme külas Ääremaa kinnistu 
nr 2297240 katastritunnusega 58201:001:1530 
asuva hoone rekonstrueerimiseks ehituslu-
ba hoone 56% osa kasutajale MTÜ Avatud 
Hellenurme Noortekeskusele.
 Asendati Palupera Vallavalitsuse 07.02.2008 
korralduse nr 2-1/21 esimeses punktis nimi 
Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XXV maatüki 
nimega „71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee“.
 Asendati Palupera Vallavalitsuse 20.03.2008 
korralduse nr 2-1/43 teise punkti teises lõikes 
nimi Hellenurme kergliiklustee I nimega 
„Hellenurme kergliiklustee“.
 Nimetati Hellenurme külas Jõe 6 kinnistu-
ga nr 418240 piirnev vaba maa Jõe põik ka-
tastriüksuseks, suurusega 1468 m², sihtotstarve 
elamumaa. Anti nõusolek Jõe 6 kinnistu oma-
nikule Jõe põik katastriüksuse liitmiseks Jõe 6 
kinnistuga. Kinnitati Jõe põik katastriüksuse 
maksustamishind.
 Väljastati OÜ Eesti-Westile Nõuni külas 
Nõuni keskuse kinnistul asuva kontorihoone 
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks projek-
teerimistingimused.
 Kehtestati 11. aprillil toimuva ans. Seelikukütid 
kontserdi piletihinnaks 50 krooni.

AMETLIK INFO

PÄRGI KINNISTU kirja-
lik enampakkumus

Hellenurme külas:
1.Mitmekorteriliste elamute 
juures, nn. Mustamäel Ragn 
Sellsi konteineri kõrval paber- ja 
segapakendi konteinerid (PR).
2.8korteriga ridaelamu juures 
segapakendi konteiner (PR).
3.Hellenurme kaupluse juures 
segapakendi konteiner (ETO).
4.Hellenurme mõisahoone 
juures segapakendi konteiner 
(PR).
Palupera külas:
1.Palupera koolimaja taga 
paber- ja segapakendi kontei-
nerid (PR).
2.Palupera mitmekorteriliste 
elamute juures, kõige koolima-
ja poolsema maja ees, paber- ja 
segapakendi konteinerid (PR).
Päidla külas:
1.Päidla mitmekorterilis-
te elamute juures, heki ääres, 
paber- ja segapakendite kontei-
nerid (PR).
2.Päidla endise töökoja juures, 
kauplus-bussi peatuskohas, 
segapakendi konteiner (PR).
Nõuni külas:
1.Kullipesa elamurajoonis, 
Kullipesa ringil, paber- ja sega-
pakendi konteinerid (PR).
2.Nõuni suurfarmi juures sega-
pakendi konteiner (PR).
3.Nõuni suures parklas paber-
papi konteiner ja segapakendi 
konteinerid (ETO).
4.Nõuni mitmekorruselis-
te elamute juures Ragn Sellsi 
konteineri kõrval segapakendi 

konteiner (ETO).
Neeruti külas:
1.Neeruti külaplatsil segapaken-
di konteiner (PR).

Lühendid: 
ETO - konteineri omanik MTÜ Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon.
PR – konteineri omanik MTÜ Eesti 
Pakendiringlus.

Pakendikonteinerid on kasuta-
miseks kõigile Palupera vallas 
asuvatele isikutele, kes soovivad 
viisakalt oma pakendist vaban-
eda. 
   Olmejäätmete konteinerid 
kinnistul on ainult kinnistuo-
maniku kasutada (nt. Palupera 
koolimaja taga olev suur roheli-
ne konteiner) ja neid me igaüks 
täita ei või! 
   Segapakendi konteinerites-
se tuleb panna kilest, plastist, 
klaasist, metallist jne müügi-
pakendeid – hiljem läheb selle 
konteineri sisu sorteerimisele. 
Konteineritel on pakendi sises-
tamiseks ainult väike avaus, 
sinna ei saa ega või panna suurt 
prügikotti. Segapakendi kontei-
nerisse võib visata näiteks plas-
tist pandimärgita joogipudeli, 
jogurtitopsi, võikarbi, majo-
neesipudeli, konservpakendi, 
kihilise kartongi, tetrapanendi, 
hambapastatuubi, shampooni-
pudeli, kilekoti, ühekorrasöögi-
riistad, nakkekile, alumiinium-
fooliumi, limonaadi-vee-veini 

vm. pudeli jms. 
   Pakend on ka pakendi osa – 
kork, kleebis, kinnitusklamber, 
doseerija jms. Kuid pakend ei 
ole teekott, juustu ümbritsev 
vahakile, vorsti ümbritsev kile, 
purunenud klaas jms. Need 
saab endiselt visata vaid olme-
jäätmete konteinerisse. Pole 
tähtis, millise kauba ümbert 
pakend tuleb, tähtis et see oleks 
puhas. Määrdunud pakend on 
taaskasutamatu ja rikub teised 
pakendid.
   Osa segapakendi loetelust, 
kus tegemist papiga, paberiga 
(tertapakk, kommikarp, papp-
kast) võib jagada veel omakor-
da papp-pakendi konteinerisse. 
Papp-pakendi konteinerisse ei 
või panna vanapaberit (kata-
loogid, ajalehed, raamatud). 
Viimased tuleb viia paber-papi 
konteinerisse, mis on tasuline 
teenus. Palupera valla kulul 
on Nõunis parklas üks nn. 
vanapaberi sinine konteiner. 
   Elamumaa kinnistu, kus on 
5 ja enam korterit ning kaug- 
või vedelküte, peab endale telli-
ma ise vanapaberi konteineri. 
Palupera vallas sellist elamu-
maad pole, kuid soovi korral 
võivad kõik endale ka tasuli-
se konteineri tellida. Enamuse 
paberist saab meie vallakoda-
nik siiski koduses küttekoldes 
põletada või viia Nõuni parklas-
se sinisesse konteinerisse.

Pakendikonteinerite asu-
kohad Palupera vallas

TEEME ÄRA!
Teeme Ära 2008 koristuspäeval 3. mail vabatahtli-
kel osalejatel endast Palupera vallas Palupera valla-

valitsusele 7679 502, 5174 740.

Rehvikoristus!
Teeme Ära 2008 meeskond, Rehviliit ja Palupera 
vald pakuvad võimalust tasuta koristada vald 
vanarehvidest. Too hiljemalt 10. maiks oma 
rehvid (velgedeta!), sõiduauto jt. suuremadki 
ajutisse kogumiskohta. Hiljem rehve enam tuua 
ei või! 
   Ajutisteks kogumiskohtadeks on Hellenurmes 
töökoja hoovil endine tehnika hoiuplats ja 
Nõunis töökoja hoovil estakaadi juures. Koht 
on märgistatud juba sinna hunnikusse toodud 
rehvidega. Palume  kinnistuomanikel oma 
valdustele illegaalselt tekkinud prügihunnikust 
rehvid sinna toimetada, ka need kelle prügihun-
nik sai kaardistatud. Vaadake üle oma garaazhid 
ja kuurialusedki.

Teetruubi ehitus
Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakku-
misi Palupera külas valla teele jääva truubi 
ehitusremonttööde teostaja leidmiseks. 
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 2. mail 
2008. a. Teostaja poolt materjal, töö, tran-
sport, koristus. Kruus, mis truubitoru kat-
miseks vajalik, tasutakse karjääriomanikule 
vallavalitsuse poolt eraldi otsekandega.
   Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus 
märksõnaga „Palupera truup“. Info asukohast 
täpsemalt ja muust tel. 7679 502, 5174 740.

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapak-
kumusi hiljemalt 9. mail 2008. a. bussi-
peatuste trimmerdamiseks (6 tükki) ja 
bussiootepaviljonide (11 tükki) ümbruse 
(s.h. prügikastid) korrastamiseks kevadest-
sügiseni, vastavalt vajadusele.  
   Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus 
märksõnaga „Palupera bussipeatus“. Info peatuste 
ja paviljonide kohta tel. 7679 502, 5174 740.

................................

Palupera Vallavalitsus 
ootab hinnapakku-
musi hiljemalt 9. mail 
2008.a. 8 bussipea-
tusse prügikastide 
paigaldamiseks 
maasse. Prügikastid 
tellijal olemas. 
   Pakkumised saata 
kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus-
märksõnaga „Prügikast“. Info peatuste kohta tel. 
7679 502, 5174 740. 

Tänuavaldus

Lauluansambel Helles Hellenurmest tänab 
Otepää Lihatööstus Edgarit

toetuse eest esinemisriiete soetamisel.

25. aprillil  kell 19.00
toimub

UDERNA MÕISA SAALIS

TANTSUÕHTU
Laulab Toivo Nikopensius

 Pääse 50 krooni

RAHVATANTSURÜHM HELLES 2009 TANTSU-
PEOLE
Toetuse saaja – MTÜ  Tantsuklubi „Mathilde“, 
põhitaotleja.
Palupera valla roll  – osaletakse projekti partnerina, 
kaasfinantseerijana.
Toetaja – Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskes-
kus.
Toetus – EV siseriikliku toetusena eraldati rah-
vatantsutrupi Helles osalemiseks 2009. aastal 
Tallinnas tantsupeol 9100 krooni. 
Projekti lõpp – 15. oktoober 2008.a.

TANTSURING MUHEDAD EMADEPÄEVA ÜRITU-
SE KORRALDAMINE
Toetuse saaja - MTÜ  Tantsuklubi „Mathilde“, 
põhitaotleja.
Toetaja –  Eesti Kultuurkapital 2008 I jaotus. 
Sihtstipendium – 2008 otsustati eraldada 1000 
krooni tantsuring Muhedatele kostüümide soeta-
miseks ja emadepäeva ürituse korraldamiseks. 
 Projekti lõpp –  30. juuli 2008.

PÄEV EESTI VABARIIGI PEALINNAS TALLINNAS
Toetuse saaja -  Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll  – osaletakse projekti partnerina, 
kaasfinantseerijana (õpilaste toitlustamine, korral-
damise telefonikulu). 
Toetaja –  Eesti Õpilasesinduste Liit ja KVT EHITUS 
OÜ.
Toetus –  Eesti Õpilasesinduste Liidu otsusega nr 
53, 28.03.2008 eraldati 6000 krooni.
Projekti lõpp –  28. mai 2008.

Palupera valla projektid

Palupera vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul 
enampakkumusel hoonestatud kinnistu “Pär-
gi”, katastritunnus 58201:002:0009, sihtots-
tarve 100% elamumaa, suurus 7496 m². Asu-
koht Palupera küla, Palupera vald, Valgamaa. 
Kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega 
alal hajaasustuses. Kinnistu enampakkumuse 
alghind on 125 000 krooni. Avaliku kirjaliku 
enampakkumuse tingimustega saab tutvuda 
www.palupera.ee.   
   Müügiobjektiga tutvumine toimub kõigile 
huvilistele kohapeal 12. mail 2008. a. kell 
10.00. Enampakkumusest osavõtutasu on 
200 krooni, tagatisraha on 5% alghinnast 
(6250 krooni) tasuda hiljemalt 26.maiks 2008. 
a. Avaldus enampakkumusel osalemiseks 
koos lisadokumentidega tuleb esitada 
kinnises ümbrikus, märkega „Pärgi enampak-
kumus“ hiljemalt 26. mail 2008. a. Palupera 
Vallavalitsusele aadressil Hellenurme sjk. 
Palupera vald Valgamaa 67514 kas tähitult või 
käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada 
Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi. 

HEI-HEI VÄIKE JA SUUR 
METSASÕBER!

Kutsume sind 
teisipäeval, 29. aprillil koostöös Otepää 

Looduspargiga ja Aakre metskonnaga 
METSAISTUTUSTALGUTELE. 

Väljasõit 17.15 Nõuni parkimisplatsilt. 
Tule ja võta sõber ka kaasa!

Info: 5346 5648, Marika

Tule jalgrattamatkale!
Laupäeval, 26. aprillil toimub jalgrattamatk 
ümber Nõuni järve. Kogunemine kell 12.00 
Nõuni parkimisplatsil. Teekonna pikkus on 9 
km. Vahepeal teeme ka väikesi peatusi ja tut-
vume meie kodukoha huvitavate kohtadega. 
   Võta kaasa hea tuju ja rattasõidu turvavahendid 

ning tule nautima kaunist Nõuni ümbrust.
Info telefonil: 5139 071, Kalev

Palupera põhikooli pere tänab

OTEPÄÄ LIONS klubi liikmeid 
õpilastele nägemiskontrolli korraldamise ja 

tasuta prillide eest! 

9. mail kell 14.30 
pidu Hellenurme kultuurimajas

EMADEPÄEV
Esinevad: Palupera põhikooli I klass,

Hellenurme lasteaed, Muhedad

Tulge meid kuulama ja vaatama!

Nõuni küla HEAKORRATALGUD
27. aprillil kell 10.00
Kogunemine kaupluse juures.

Kaasa reha ja hea tuju!
Kõhutäiteks grillime vorste!

Korraldab Nõuni külaselts
Info Ruta 5344 1380

Laupäeva, 22. aprilli õhtul kogunes Nõuni palliplatsile 
tegus ja rõõmus seltskond, et osaleda orienteerumis-
võistlusel. Tore, et noored jälle asja käsile võtsid ja kuna-
gise noorteklubi O2 poolt algatatud traditsiooni jälle ellu 
kutsusid. Maastikule oli paigaldatud viis punkti, mis kaardi 
järgi oli vaja üles leida ja tõelise Lutsu talu poolt laenuks 
antud kompostriga augustada. 
   Rajale startis üheksa kolmeliiklmelist võistkonda – noor-
test natuke vanemateni välja. Tagasi jõuti reibaste ja väsi-
nutena, sest mõni võistkond oli jõudnud nelja kilomeetri 
asemel isegi topelt läbida ja viies punkt osutus „liikuvaks“ 
ehk maaomanik paigaldas selle vahepeal lihtsalt ümber. 
   Pisikesed apsud ei häirinud küll kedagi, sest tunti rõõmu 
vahvast seltskonnast, mõnusast ilmast ja väikesest heate-
ost oma südamele. Eriliselt tubli oli aga seitsme aastane 
Fee-Marlen Mägi, kes finisheeris koos kolmandaks tulnud
võistkonnaga.
   Lastele oli korraldatud mini-orienteerumine. Neilgi tuli 
üles otsida metsa kadunud Jüri hobune. Koos lõkke ääres 
olles ja vorsti grillides tõdeti, et oli igati õnnestunud üritus 
ja suvisele etapile tullakse kindlasti!

MARIKA VIKS

Jüriöö orienteerumine 
Nõunis

M
A
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S

mailto:palupera@palupera.ee
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Puka apteek 100

Südamenädal Puka 
lasteaias

9. aprillil möödus 100 aastat Puka apteegi asuta-
misest. Sellega seoses meenutame ajalugu.
   1908. aasta 9. aprillil asutas Moskva ja Tartu 
ülikoolides proviisoriks õppinud Jaan Kerig 
Pukka apteegi. Algselt paiknes asutus tolla-
sel suurel äritänaval, 200 m eemal kohalikust 
raudteejaamast mansardkorrusega majas, prae-
guse asukohaga Kesk tn. 4. Esialgne maja hävis 
tulekahju läbi.
   Praegune hoone,mida nüüd tunneme 
Õunakese kauplusena, ehitati samale alusele 
ja sellega säilis ruumide endine jaotus. Apteegi 
kasutada oli 2 ruumi, umbes 20m2 müügiruu-
mi ja selle taga sama suur laoruum. Ülejäänud 
ruumid kuulusid apteegi omaniku korteri juur-
de. Külastajaid oli tollal suhteliselt vähe ja seega 
puudus apteegil ka õpilasest abiline ja sanitar. 
Koristamisega tegeles omaniku isiklik teeni-
ja.
   1920. aastal ostis apteegi vastava kutseta 
Hendrik Kurm, kes viis asutuse üle esimese 
apteegimaja kõrvale nn. Kuuse majja. Apteeki 
juhatasid abiline Percey Raudjalg ja alates 1922. 
aastast oli abiliseks Karl Luts.
   Apteek oli avatud 8-21ni ilma lõunavaheajata. 
Teenija töötasu oli 10 marka kuus+tasuta söök. 
Müügiks osteti ka ravimtaimi.
   Hendrik Kurmilt ostis apteegi Eduard 
Peterson, kelle õpiajal ülikoolis töötas aptee-
gis Rudolf Matsin. 1930. aastal ostis Eduard 
Peterson Jaan Mäelole kuuluva maja, mis pärast 
juurde-ja ümberehitamist sai apteegi uueks ja 
ühtlasi praeguseks asukohaks.
   Apteekide natsionaliseerimise ajal 1940. aasta 
oktoobris tuli apteeki proviisoriks Rita Taal,kes 
juulis 1941 andis taas apteegi üle Eduard 

Petersonile. Viimane töötas seal augustini 1944. 
Alates 1. novembrist 1944 kuni 1952. aastani juha-
tas apteeki proviisor Aarne Kaljundi.
   1952-1990 oli apteegis legendaarse Ervin Kase 
epohh, keda mäletavad hea sõnaga veel paljudki 
praegused Puka elanikud. Pärast proviisor Maila 
Siimerit asus 28. oktoobrist 1991 apteeki juhatama 
kohapealsete juurtega proviisor Marika Oksaar, 
kelle käe all alates 1997. aasta 9. juunist tegutseb 
apteek FIE Marika Oksaare Puka Apteegi nime 
all.
   Nagu teisteski väikestes kohtades, on Pukas tööta-
misel oma võlud ja valud. Miinuseks on väike 
teeninduspiirkond ja sellest tulenev väike käive. 
Plussiks omakorda tihe side kohaliku ambula-
tooriumiga ja patsientide ning nende vajaduste 
tundmine. Eriti hinnatav, võrreldes linnaoludega 
on kohalike inimeste rahulikum,soojem ja üksteist 
toetavam elulaad ning omavaheline suhtlemine.
   Seda oli tunda ka apteegi sünnipäeval,mil päeva 
lõpuks kaunistasid letti paljude õnnitlejate poolt 
kingitud lillekimbud. Neist kelmikaim oli Puka 
vallavalitsuse toodud temaatiline, marlisideme-
ga köidetud ning tablettidega pikitud iludus. 
Õnnitluste vastuvõtja – apteegi perenaine oma 
rariteetse kassaaparaadi kõrval, pakkus külalistele 
suupärast magusat ja pitsikese “punsliõli”.
   On hea ja tore,et vaatamata raskenevatele aega-
dele on meil Pukas oma apteek, millist luksust 
pole enam paljudes väikestes kohtades. Osakem 
seda hinnata!
   Soovime ühiselt Marika Oksaarele ja tema aptee-
gile õnne, jõudu ja vastupidavust selles vastutus-
rikkas ja väga vajalikus ametis.

RITA VAHT

Puka vallavalitsuses 
aprillis
 Toimetulekutoetust otsustati maksta vii-
ele taotlejale; ühekordset toetust kolmele 
isikule kokku summas 3000 krooni.
 Nõustuti rekonstrueerimiseks ehitus-
loa väljastamisega: Komsi külas asuva 
Venevere kinnistu omanikule; Rebaste 
külas asuva Oona lauda omanikule.
Puka vallas on tublisid jahinaisi, kes 
soovivad osaleda ja võistelda Valgamaa 
jahinaiste võistkonnas vabariiklikel jahi-
meeste võistlustel. Seoses sellega, et jahi-
sport nõuab suuri rahalisi kulutusi, Puka 
Vallavalitsus toetab nende tegevust 4000 
krooni ulatuses.
 Nõustuti kasutusloa väljastamisega 
Osaühingule Jaotusvõrk Puka alevikus 
Tiigi 2 asuva rajatise II F7 rek, alla 1 kV 
õhukaabelliini, pikkusega 1085 m ja maa-
kaabelliini, pikkusega 21 m kasutamiseks 
(Tiigi 2 kinnistu liitumine elektrivõrgu-
ga). 
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks ehitise omanikele: Aakre 
külas „Aakre ühislauda”, maa suurusega 
2208 m2.

Puka vallavolikogus 
8. aprillil 2008:

 Kinnitati: Puka valla 2008. aasta eelarve 
muudatused;
Puka Lasteaia arengukava aasatateks 
2008-2011;
Puka valla korraldatud jäätmeveo raken-
damise tingimused ja kord;
Puka Vallavalitsuse reglement.
2.Puka Keskkooli direktor tutvustas Puka 
Keskkooli arengukava 
 Täiendati Puka Vallavolikogu 28. juuni 
2007 määrust nr 9 „Puka alevikus asu-
vate tänavate asukohtade täpsustamine, 
neile nimede määramine ning kinnistute 
numeratsioonide korrastamine”, mille ko-
haselt endisele Säde 2a uueks aadressiks 
määrati Tiigi 4.
 Vallavanem Heikki Kadaja vastas voliko-
gu liikmete poolt esitatud küsimustele:
 Rahaliste vahendite taotlemine projek-
tide kaudu: valla ametnikud ja asutuste ju-
hid taotlevad pidevalt projekte kirjutades 
ja neid esitades rahalisi vahendeid. Alati 
tuleb arvestada asjaoluga, et projektides 
on ka valla osalus ning selleks peab eelar-
ves raha olema;
 Vallavanem andis lühikese ülevaate 
Puka rahvamaja ehitustöödest ning rahas-
tamisest, tööde lõpetamine ning renovee-
ritud rahvamaja avamine on planeeritud 
käesoleva aasta 7. juuniks;
 Sellel aastal toimuvad Puka valla päev 
ja kevadlaat 24. mail.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu algatamine

Puka Vallavalitsus algatas Puka vallas 
Meegaste külas asuva Kristini kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeringu algata-
mise taotlejaks on kinnistu omanik Raul 
Andresson.Tegevuse eesmärgiks on ca 24 
ha suuruse maa-ala kruntideks jagami-
se, planeeritavate maa-alade ehitusõiguse 
määramise ja suvilate ehitamise võimalik-
kuse väljaselgitamine, tehnovõrkude ja 
rajatiste paiknemise määratlemine ning 
maa-alade sihtotstarvete muutmine. 
   Otsustati jätta algatamata nimetatud 
detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine asjaolul, et Kristini 
kinnistu ei asu Otepää Looduspargi ega 
Natuura 2000 alal. Puka valla üldplanee-
ringust lähtuvalt ei ole sellele maa-alale 
Eesti Vabariigi seadusandlusega ette 
nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist 
nõudvaid kitsendusi ega piiranguid. 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus 
Kristini kinnistul ei too kaasa vahetut või 
kaudset mõju keskkonnale ega too kaasa 
pöördumatuid muudatusi. 

Nagu üle kogu Eestimaa, nii toimus ka Puka 
lasteaias 14.-18. aprillil südamenädal. Koos õpe-
tajatega panime kokku nädalakava, mille pealkir-
jaks sai „Minu süda vajab…”
   Esmaspäeval rääkisime naljakaid lugusid, sest 
ka naer on terviseks. Samuti nautisime liikumist 
värskes õhus. 
   Teisipäeval pöörasime suuremat tähelepa-
nu tervislikule toidule. Vestlusringis arutlesime 
tervisliku toidu vajalikkusest, rääkisime laste 
toiduharjumustest ning seejärel valmistasime 
toorsalateid. 
   Kolmapäeval külastas meid perearsti õde 
Anu Uint, kes rääkis südame funktsioonist. Oli 
ka teema, mida saame ise oma südame heaks 
teha. Lapsed said kuulata üksteise südamelööke 
ja perearsti õde mõõtis vererõhku. Õpetajatel oli 
võimalus mõõta suhkrusisaldust veres. 
   Neljapäevaks valitud teema oli „Olen aktiivne 
liikuja.” Toimus lasteaia spordipäev Puka staa-
dionil. Spordialadeks oli jooks, pallivise, kaugus-
hüpe ja köievedu. Kõik lapsed olid tublid liikujad 
ja said ka vastava aukirja. Reedel meenutasime 
südamenädalal tehtut ja joonistasime ning klee-
pisime vastavateemalised plakatid. 
   Südamenädalal täitis iga laps Eesti Südame-
liidu välja antud väikelastele mõeldud liikumis-
kaardi „Liikumisrõõm Eestis 2008”. Laps kleepis 
nädala jooksul oma kaardil olevatesse ruutudes-
se iga päeva kohta oma liikumisviisi kirjeldami-
seks pildi. Laupäeval ja pühapäeval täideti kaart 
koos vanematega. 
   Nädala muutis veel rõõmsamaks Hellenurme 
lasteaia koolieelikute külaskäik. Üksteise külas-
tamine on saanud toredaks traditsiooniks. Lap-
sed leidsid uusi sõpru ja koos arutleti maailma 
asjade üle, mängiti, lauldi ja maiustati. Õpetajad 
vahetasid tööalaseid kogemusi. 
   Oli tegus ja tore nädal meie lasteaias.
 

Õpetajad MILVI ja AIRE

Puka vallas saab koristusaktsioonile ”Teeme 
ära 2008” registreerida Puka Vallavalitsuse 
telefoninumbritel 516 4931, 766 9410

Seoses vee erikasutustasu ning kohustuslike 
puurkaevu ning veevärgivee analüüside hin-
natõusuga korrigeeris AS Valga Gomab Möö-
bel Puka tsehhi puurkaevu vee müügihinda.  
   Alates 1. maist k.a hakkab kehtima tseh-
hi piirkonna reovee käitlemise uus hind, s.o 
10.03 krooni , s.o 1 m3 vee hind koos 
käibemaksuga. 

Pika talve jooksul oli kogu-
nenud Puka aleviku haljasa-
ladele, teeäärtesse ja teistesse 

kohtadesse väga palju prahti.
   Puka keskkooli kuuenda, seits-
menda ja kaheksanda klassi õpilased 

Puka kauniks

koos klassijuhatajatega tegid ettepa-
neku korraldada koristustalgud. 
   Esmaspäeval alustasid lapsed ning 
klassijuhatajad Kai ja Karin-Kaja 
nobedate näppudega prügi korja-
mist. Valla heakorratöötajate Endli 
ja Andrese abiga korjati kogutud 
prügi kokku, prügikotid lendlesid 
traktorile ja sealt otse prügivedaja 
autosse.
   Väiksemal pildil on näha üks huvi-
tav leid. Tiigil oleval vanal parvel 
pesitses part.   
   Pärast tööde lõppu kostitas valla-
vanem tublisid osavõtjaid ja lubas, et 
lapsed saavad tasuta kasutada bussi 
sõiduks ekskursioonile.
   Meie kodukoht muutus palju 
kaunimaks. Puka vallavalitsus tänab 
koristustalgutel osalejaid!
   Usume, et need lapsed, kes sellel 
päeval usinasti tööd tegid, ei viska 
enam kunagi prahti maha.

Puka vallavalitsus

Marika Oksaar võttis vastu õnnitlusi.
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MIS JUHTUS

Sangaste vald tunnus-
tab oma lasterikkaid 
peresid

10. aprillil vuras buss Keeni 
kooli 8. ja 9. klassi õpilastega 
Tallinna poole. Sõitsime tutvu-
ma riigikogulaste tööga, külasta-
ma KUMUt ja tutvuma vanalin-

na ning Kadrioru pargiga. 
   Riigikogus oli meil võimalik 
rõdult jälgida istungit, kus toimus 
parajasti hääletamine ja enamus-
häältega võeti vastu seadusemuu-

datus. See kõik käis nii kiiresti, 
et me ei saanud algul arugi, mis 
toimub. Päris huvitav oli näha 
korraga nii palju poliitikuid koos. 
Saime ka ise saalis käia ja uudi-
stada, millised on riigikogulaste 
töötingimused.
   Seejärel viis giid meid valgesse 
saali, kus toimuvad kõige täht-
samad kohtumised. Ta tutvustas 
meile Toompea lossi ajalugu ja 
rääkis riigikogu tööst üldiselt. 
   Õpetaja Maire Roio viis meid 
tutvuma Tallinna vanalinna ilusa-
te vaadetega. Kui me KUMUsse 
jõudsime, siis teatati, et peame 
veidi ootama, sest majas oli elekt-
ririke ja ventilatsioon ei töötanud. 
KUMUs toimus meil kunstiõpe-
tuse tund, kus tutvustati eri ajas-
tute kunsti. 
   Tund lõppes tunnikontrolliga. 
Igaüks sai töölehe ja kleepsud 
ning pidime käidud saalidest leid-
ma õige pildi ning asetama kleep-

su vastava ajastu tabelisse. Pärast 
kontrollisime, kas olime õiges-
ti teinud ja töölehed jäid mäles-
tuseks. KUMUsse tahaks tagasi 
minna, sest see kõik oli nii huvi-
tav ja giidid olid lahedad. 5. korru-
selt sõitsime alla liftiga, mis oli nii
suur, et KUMU avamisel oli selle-
ga sõiduauto üles viidud. Tundus 
nagu sõidaks tuba. 
   Edasi viis meid väike jalutus-
käik Kadrioru parki ja lossi juur-
de. Meil õnnestus näha vahtkon-
na vahetust. Luige tiigi ääres aga 
kisasid kajakad ja inimesed toitsid 
tuvisid. Tahtsime päikesekella järgi 
aega määrata, aga päike kadus ära 
ja teadmised said otsa. 
   Ega siis poeskäiguta ka saanud. 
Oma raha viisime seekord Üle-
miste keskusesse, kust igaüks sai 
osta meelepärast. Tagasitee oli 
muljetamiseks. Reisist tegime 
järgmisel päeval kokkuvõtte. 
   Täname reisi organiseerijaid!

ELIIS, HANS, PILLE ja CÄTLIN

Tore päev Tallinnas
Sangaste vallavalitsus otsustas külla minna kõi-
gile valla suurperedele. Praeguseks on kohtutud 
nelja perekonnaga, kokku on vallas nelja ja roh-
kema lapsega peresid 15. 
   Oleme tänulikud neile, kes on lahkelt meil lu-
banud kodudes käia. Tegelikult saab nii kõige 
parema ülevaate, kuidas suurtel ja väikestel lä-

heb ja millised on kõige suuremad kitsaskohad, 
kus vald saaks oma abikäe ulatada ja kõige paki-
listemates töödes toetada.
   Meie valla paljulapselised pered saavad te-
gelikult hästi hakkama. Taolistest kogukonna-
liikmetest on suur heameel. Nad ei raiska oma 
energiat kurtmisele ja kirumisele, vaid otsivad ja 
leiavad ikka lahendusi, kuidas külg-külje kõrval 
paremini toimetada.
   Suuretele peredele valmistas Merike Tiimann 
spetsiaalsed meened, et tunnustada oma kogu-
konnaliikmeid.
   Suur tänu, et te meil olemas olete. Riburada-
pidi soovime jõuda kõikide valla suurperede 
kodudesse.

Teade volikogu 
sotsiaalkomisjonilt
Sangaste vallavolikogu sotsiaalkomisjon teatab, et 
ei võta üldjuhul arutlusele avaldusi, mis käsitlevad 
ravikindlustuseta isikute ravikulude katmist. 
   Alates 01.01.2007 on kõigil mittetöötavatel isikutel, 
kes on töötuna arvel Tööturuameti Valga osakonnas, 
kehtiv ravikindlustus alates 31. arveloleku päevast. 
Töötuna võetakse arvele kõik, kes on vähemalt 
16aastased, aga pole vanaduspensioni eas, ei tööta, 
ei õpi täiskoormusega, pole hooldaja, ajateenija ega 
ole registreeritud FIEna. 
   Seega on kõigil soovijatel võimalus olla ravikind-
lustatud ja saada haigekassa poolt kinnimakstud 
teenuseid, soodusravimeid jms. võrdselt töötavate 
isikute, lapsehoolduspuhkusel olijate või töövõime-
tuspensionäridega. 
   Tööturuametis arvelevõtmiseks tuleb leppida 
kokku vastuvõtuaeg telefonil 7679 780 ning Valga 
linnas Vabaduse 26 asuvasse kontorisse minnes 
võtta kaasa pass või ID-kaart, olemasolev tööraamat 
või sõlmitud töölepingud. Lisaks võib kaasa võtta ka 
kooli lõputunnistuse, kursuste läbimise tunnistuse 
vm. haridust tõendavad dokumendid. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Teade perearstilt 

Alates 1.04.2008 on täiskasvanutel või-
malik teostada difteeria-teetanuse vastast 
kordusvaktsineerimist Sangaste Perearsti-

keskuses. Vaktsineerimine on tasuta ! 

 

                   SANGASTE  SELTSIMAJAS

  1. MAIL  2008
       
        KELL 13.00
 

Tõrva kultuurimaja näiteringi esituses

   Virve Osila  näidend
       

POOLIKUD PATUD

Lõunalaua katame ise! 

Seoses Nüpli külas asuvate Setanta ja Hotell Kolga-
Oru kinnistute detailplaneeringu algatamisega korral-
dab Otepää Vallavalitsus 

DETAILPLANEERINGU EELARUTELU. 
Praegu asub kinnistul Nuustaku pubi. 
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingi-
muste määramine kinnistul asuva majutushoone laiendami-
seks, juurdepääsude lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste 
vajaduse määramine. Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvusta-
mine toimub 05. mail 2008 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuses. 
Oodatud on kõik huvilised.

PLANEERING  Otepääl
Ilmub alates aastast 2006 kaks korda kuus.

Lehes saab avaldada  kuulutusi ja reklaame. 
2008. 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 postiga Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsused.

Vargus
22.04.2008 varastati Otepääl spordihoone lukustamata ja avatud uksega 
kabinetist rahakott 300 krooni sularaha ja dokumentidega.
   Õpilaste, treeneri ja politsei ühistegevuse tulemusena peeti varguses kaht-
lustatav nooruk kinni, tema juurest leiti ka rahakotis olnud rahatähed. Koos 
temaga peeti kinni veel kolm noorukit, sest politseil on alust kahtlustada, et 

tegemist on ühe kambaga, kes on sooritanud vargusi asutustest 
mitmes Lõuna-Eestis maakonnas.
   Politsei tänab treenerit ja õpilasi politseile osutatud abi eest 
varguses
kahtlustatavate kinnipidamisel.

Vineeritehases põles spoonikuivatuse ahi

Esmaspäeval, 21. aprillil kell 13.27 teatati päästeametile, et Otepääl 
põleb vineeritehase spoonikuivatamise ahi. Keevitustööde käigus 
lendas kuivatusahju säde ning süütas seal tolmu. 
   Kohale saabunud päästjad kustutasid hõõguva ja suitseva tolmu. 
Enne päästjate saabumist summutasid põlengut tehase töötajad.
   Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.

Olete oodatud Lõuna-Eesti 

KIHELKONDADE LAULE LAULMA.
Esimene kokkusaamine on 2. mail algusega 

19.00 Sangaste seltsimajas.
NB! Oodatud on ka huvitatud koolinoored!

Lisainfo Merle Tombak

mailto:sangaste@sangastevv.ee
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Kord olime Narva jõe ääres. 
Meil tuntud on Krivasoo veed.

Unustamatut relvavenda

NIKOLAI TALUMÄED
19.04.1924-09.04.2008

mälestab relvavend Raimond

Olid meile toeks nii 
mures kui rõõmus.

Kallist abikaasat, isa, vanaisa ja 
vana-vanaisa

AKSEL KELDUT
mälestavad 1. surma-aastapä-
eval lesk ja lapsed peredega.

Siiras kaastunne Marele perega 
venna

REIN NÖPSI
leina puhul.

Tiiu, Eha, Vello, Hilja, Heljo, Teele, 
Mareta, Jaan, Mihkel, Lehte.

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

KORTERMAJADE JA ERAMUTE
vee-, kütte- ja kanalisatsiooni-

torustike vahetus, remont, keevitus. 

Elektritööd.

Ventilatsioonitööd.

Tel. 5290 816; 5349 8852.
Splitter OÜ /  www.splitter.ee

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

AS Techne Töökoda vajab me-
tallitöö kogemustega töötajaid. 
Hoolsa töö korral Eesti keskmine 
kuupalk. Täiendav info kohapeal.

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja küttepinnud (30 cm, 50 
cm, 3 m, kask või okaspuu). Ko-
halevedu tasuta. Tel 5011 446

Noor pere soovib osta talumaja 
Otepää vallas või mõnes lähi 
vallas. Tel. 5234 317

Küttepuud. 5666 6900

Müüa küttepuud (lõhutud lepp, 
0,5 m) kohaletoomisega. Tel. 
5349 4395

Kruusa, liiva, mulla, killustiku 
müük ja vedu, tel 5291 256. 

Ehitus- ja sisetööd. Tel. 5661 
0665, 5202 870.

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
kaevetööd (minieks. neuson ja 
ekskavaator hüdromek). Tel. 5293 
783, e-post: aws@hot.ee.

Haljastusteenused, tänavakivide 
paigaldamine. Telef. 5331 1081

Küttepuud. Telef. 5136 899

Müüa uus palkmaja Otepäält 15 
km. Krundil ka külalistemaja. Tel. 
5825 0340

Otsime lepingupartnerina FIE-t 
või OÜ-d, kes teostaks ajalehe- ja 
kirjakannet Otepää-Sihva-Kää-
riku kandepiirkonnas. Info Elva 
piirkondliku postkontori juhatajalt 
Tiia Marosovilt tel 745 6021, 516 
4589, e-mailil tiia.marosov@post.
ee või aadressil Puiestee 1, 
61501 Elva.

Uuringufirma Dive pakub
(lisa)tööd testkliendina teenin-
dusasutuste hindamisel. Nõutav 
keskharidus, vanus vähemalt 
21a, hea eesti keele oskus, inter-
neti kasutamise võimalus. CVd 
ootame liis@dive.ee. Lisainfo 
meili teel!

Teostan vanametalli, sealhulgas 
kodumasinate lõikust ja aitan 
realiseerida. Miika, tel. 5235 509 
ja 5678 3888.

Müüa soodsalt endine talukoht 
Otepää lähedal 15 +20 ha. Sini-
lillemets, ojad, mäed. 5569 7176, 
5148 884, omanik

Ostan sõudepaadi Pella. 5094 
003

OÜ Baltic Roof Service teostab 
katuse remonditöid. Konsultat-
sioon ja mõõtmine tasuta. 5062 
377, www.brs.ee

KU U LU T U S E D

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab...

südamlik kaastunne Vilmale, Ur-
masele, Toomasele peredega kalli 

abikaasa, isa, vanaisa, äia 

NIKOLAI TALUMÄE
kaotuse puhul.

Sirje, Helmur perega.

Mälestame kallist venda, isa, 
vanaisa ja endist abikaasat

ENDEL VIKSI
01.08.1954-01.04.2008

August, Aile, Aidi, Anu, Merily, 
Eleri, Tiina

Eesti Politsei ja
korraldavad

ROLLERITE KOOLITUSPÄEVA
2. mail kella 14-18 Otepääl Mehka õuel

Valga tn. põik 3

Otepää Päeva-

keskus-Hooldekodu

pakub tööd

HOOLDUS-

TÖÖTAJATELE.

Info tel. 7668 590 

või 5516 418.

OÜ GrowUp võtab vastu tellimusi 

 jäät- ja rohumaade purustamisel, 
 heina ja silomassi tegemisel, 

 pallitamisel ja kiletamisel.

Tehnika uus ja töö korralik!

Info tel. 5383 7835 või info@growup.ee

Viiekesi tulete, 
nelja eest maksate!

  Hotell Karupesa 
suur kevadkampaania kuni 30. juunini:

IGA VIIES OSALEJA TASUTA!
Kampaania hõlmab toitlustust ja majutust. Seega 

- tulge sööge viiekesi, aga makske nelja eest.
Ja kui Teid on 10, siis maksate 8 eest ja 

nii järjest edasi.
Kampaanias osalejatele nõupidamisteruumidelt ja 
saunalt soodustus 20%
Pakkumine kehtib ainult uutele tellimustele.

Võtke meiega ühendust telefonil: 76 61500; 50 64 528 
või

kirjutage: karupesa@karupesa.ee

Rohkem infot hotelli ja teenuste kohta: www.karupesa.ee

Otepää kevadlaat

Otepää AMS korraldab 
laupäeval, 17. mail 

algusega kell 8.00 
aiandusmaja esisel plat-
sil J.Hurda 5 traditsioonili-
se kevadlaada.

Ootame teid müüma 
ja ostma köögivilja- ja 
lilletaimi, istikuid, vilja-
puid, aiatarbeid, väetisi, 
seemneid, tööstuskau-
pu, käsitööd, talurahva 
toodangut. Toimub vaha 
vahetus ja kunstkärgede 
müük.
   Käsitöö näitus, einelaud.

                                                                                               
          

RAHVUSVAHELISE  KASIINOKETI  PLAY - IN  ESINDUS 
KUULUTAB VÄLJA KONKURSI 

KLIENDITEENINDAJA

LEIDMISEKS  OTEPÄÄ PLAY – IN  KASIINOSSE

EELDAME: KESKHARIDUST, TEHNILIST TAIPU, TÄPSUST, 
KORREKTSUST, KOHUSETUNDLIKKUST, AUSUST, ARVUTI 
KASUTAMISE OSKUST, VANUST ÜLE 21.a.

Sooviavaldus koos CV-ga  saata hiljemalt 30.aprilliks 2008.a. 
aadressile:

PLAY - IN CASINO GROUP AS
PERSONALIOSAKOND
JÕE tn. 3, TALLINN
cv@playin.ee

Lp. AMSi liikmed
Palume teid tulla 
laupäeval, 26. aprillil kell 9.00 
aiandusmaja juurde J.Hurda 5 

heakorrastus talgutele.
   Kaasa võtta reha, luud.
        Otepää AMS juhatus

Teade
Otepää AMS korraldab järgmised ekskursioonid:

28. juunil Kirna mõis ja Eivere mõis ning ümbruse ilusad aiad.
  7. juulil  Kihnu.

   Sõidusoovist teatada hiljemalt 10. juuniks Aili Kontsale 
telef. 7655 537 ehk 5650 9770 või Elvi Roosele telef. 7655 537.
     Otepää AMS juhatus

Merle lillepood

Teade
3. mail kell algab 
koristuspäev 
Otepää kirikumõisa ja 
kiriku ümbruses.
Pärast tööd sööme suppi.    

Jüri Stepanov

Otepääl 

asub uuel aadressil: 
Lipuväljak 13A.

Kolmas Otepää 
orienteerumispäevak 

toimub 30. aprillil 
MÄGESTIKU kaardil.

Viit Otepää-Rõngu teelt Palu-
Arula teele ja sealt edasi.
Start avatud kella 16.00-19.00 

ja finish suletakse 20.00.

Kaotus on valus, mälestus jääb…

Südamlik kaastunne Mare Kale-
vile perekonnaga armsa venna

REIN NÖPSI 
kaotuse puhul. 

Otepää Naisselts

MTS Tours reisibüroo filiaal avatud nüüdsest ka 
Otepääl, Nuustaku Villas, Pikk 41.

OLEME AVATUD tööpäevadel kell 9-18, 
töövälisel ajal ja puhkepäevadel kohtume teiega 

eelnevalt kokkulepitud ajal.

Pakume teile 

puhkusereise, 

laeva- ja lennupileteid 

ning reisikindlustust.

Tel. 5693 8828, www.mtstours.eu

Laupäeval, 26. aprillil 
algusega kell 12 Otepää valla 

matk Käime koos.
Algus Tehvandi Spordikeskusest.

gsm 517 0073
765 5996

avatud
E-R  7.30 - 18
L  8 - 17
P  9 - 15

mailto:tiia.marosov@post.ee
mailto:tiia.marosov@post.ee
http://mail.otepaa.ee/src/compose.php?send_to=liis%40dive.ee


25. aprill  20088 T E A D M I S E K S

5.-6. aprillil toimus Pinocchio 2008 FIS noor-
teetapp mäesuusatamises. Võistluskoht asus 
Abetone suusakeskuses, mis jäi Itaalia põhja-
ossa. „Vaatamata kevadisele ajale olid Abetone 
nõlvadel head lumeolud,” lausus treener Peeter 
Siim. 
   Otepää Õhujõu noored mäesuusatajad osalesid 
võistlustel, millele eelnesid kaks treeningpäeva 
ning kohtumised tippvõistkondadega. Tiimidest 
paistsid silma Saksamaa ning Horvaatia, kuhu ei 
kuulunud ainult treenerid, sportlased ja hoolde-
meeskond, vaid ka pedagoog, kes tiheda võistlus-
kava tõttu aitas noortel sportlastel kooliasjadel 
silma peal hoida. 
   FIS korraldab talve jooksul 15 etappi Euroopa 
eri riikides. Otepää Õhujõu mäesuusatajatele oli 
see III etapp, millest sel aastal osa võeti. Eelnevalt 

osaleti Tšehhis ja Slovakkias.
   Tugeva konkurentsiga etapil Itaalias olid 
parimad nooremas astmes: Jaagub Lehes 29. 
koht, Angela Kulasalu 30. koht, Greete Poderat 
31. koht ja Kennart Adov 41. koht. Vanemas 
vanuseklassis: Marju Meema 54. koht, Kätlin 
Mõttus 62. koht.
   Mäesuusatamine on ainuke talvespordiala, 
mille võistlustel osalemine on lastele tasuta. 
Fis katab võistlus- ja treeningpäevade kulud. 
Otepää Õhujõudude mäesuusatajaid toetasid: 
Kuutsemäe Suusakeskus, Otepää Buss, Otepää 
Seikluspark ja Otepää Vallavalitsus.

Spordiklubi uksed on avatud uutele mäesuu-
sahuvilistele.

KERLI ADOV

Otepää Õhujõud 
Itaalia mägedes

Valgamaa koolinoorte 2008.a. meistri-
võistlused kabes

11. aprillil 2008.a. Valga Spordihallis
Poisid D vanuseklass (1997.a. ja hiljem sündinud)
1.Joonas Rello, 2.Martin Täär ja 3.Karel Kaupmees (kõik Pühajärve Põhikool).
Poisid C vanuseklass (1995.-1996.a. sündinud)
1.Taavi Aaliste (Pühajärve Põhikool)
Poisid B vanuseklass (1993.-1994.a. sündinud)
1.Remi Leopard (Pühajärve Põhikool)

Registreerunud on alljärgnevad koolide võistkonnad:
Pühajärve Põhikool 5 võistkonda,
Otepää Gümnaasium 5 võistkonda,
Valga Põhikool 5 võistkonda,
Kanepi Gümnaasium 5 võistkonda,
Tsirguliina Keskkool 4 võistkonda,
Valga Gümnaasium 4 võistkonda,
Palupera Põhikool 3 võistkonda,
Kiigemets Kool 2 võistkonda ja
Võistkond ”Kiire Karu” 

   Kokku osaleb 34 võistkonda 306 osalejaga. Jooks on heategevuslik 
üritus, mille deviisiks on ”AITA LAPSI, kes on õnnetu juhuse läbi kaotanud 
LIIKUMISVÕIME. AITA, neil ELU näha, sest see on ILUS.”
   HELISTA Elioni annetustelefonil 900 7777. Ühe kõne hind on 35 kr.
   Ootame oma võistkondadele kaasa elama!

Otepää teatejooksu korraldaja MIIA PALLASE

Suvine lastelaager eri-
vajadustega lastele

MTÜ Lõvisüda korraldab mitmendat aastat suvi-
seid lastelaagreid 8-15-aastastele erivajadustega 
lastele. Laagris toimuvad matkad, sportlikud 
mängud, käeline tegevus, isetegevuslikud esine-
mised ja erinevad õhtused üritused. Rühmas on 
kuni 10 last. Tegevust juhivad erialase koolituse 
läbinud kasvatajad. 
   Eeloleval suvel korraldatakse lastelaagreid 
autistlikele ning hüperaktiivsetele lastele. Koha-
maksumus on 2300 krooni (7 päeva eest). Laag-
rivahetused on järgmised: 

Vahetused autistlikele lastele
I vahetus  16.06 - 22.06.08 laager toimub Rigul-
dis, 
II vahetus 28.06 – 04.07.08 laager toimub Rutjal, 
III vahetus 03.08 – 09.08.08 laager toimub Rigul-
dis. 

Vahetused hüperaktiivsetele lastele
I vahetus 07.06 – 13.06.08 laager toimub Rutjal 
II vahetus 25.06 – 03.07.08 laager toimub Pärnus 
III vahetus 26.07 – 01.08.08 laager toimub Rutjal 

Asjast huvitatud vanematel on võimalik lisainfot 
saada e-posti aadressil lovisuda@gmail.com või 
Merilin Niilopilt ja Kersti Veimannilt telefonidel 
5141 051 ja 5177 773. 

2.-3. klassi tüdrukud
2.Keeni Põhikool (Laura Jepishov, Keren 
Juhkov, Karmel Kala, Helis Kann, Kristi 
Roosild, Helena Villemson, Kerda Juh-
kov)
3.Pühajärve Põhikool (Anet Künnapuu, 
Mirjam Leopard, Liis Antsi, Hanna-Liis 
Kiho, Essi-Anni Piho, Marie Leopard, 
Linda Oinus)
2.-3.klass poisid
1.Keeni Põhikool (Kajar Unt, Hannes 
Kompus, Jaagup Hinn, Mehis Uibopuu, 
Anti Lohuväli, Karli Roio, Alari Albrecht)
2.Puka Keskkool (Enrico Lentso, Elver 
Maisvee, Karel Sarv, Mihkel Tamm, Ka-
rel Tilgu, Raimond Toomsalu)
3.Pühajärve Põhikool (Karel Kaupmees, 
Taavi Vihmann, Karl Kikenel, Arnold 
Tuneberg, Joonas Rello, Jonas Mõlder, 
Martin Täär, Rivo Truupõld).
4.-5.klass tüdrukud
2.Puka Keskkool (Anna Liisu Kärson, 
Ariane Saru, Kaisu Ööbik, Birgit Loos, 
Merlilande Lehtsaar, Kristin Kirillov, Bir-
git Hainsalu)

3.Keeni Põhikool (Cätlyn Ereline, Helen 
Kann, Siiri Linde, Egle Praosk, Marge 
Roosild, Karin Rosenberg, Kerli Juhkov, 
Maimu Raudsepp)
4.-5.klass poisid
1.Keeni Põhikool (Henri Korbun, Silver 
Linde, Kheit Trifanov, Ken Kõrkjas, Ivar 
Levin, Teet Valge, Mardo Kööp)
2.Pühajärve Põhikool (Andres Aaliste, 
Georg Oinus, Madis Vihmann, Miikael 
Mändmets, Gen Alev, Teet Kubi, Silver 
Kiho, Magnus Leopard, Imre Leopard)
4.Puka Keskkool

Linnakoolide algklasside klas-
sivõistkondade rahvastepalli 
võistlused

II klasside võistkonnad
3.Otepää Gümnaasium (Isabel Mae, 
Dagne Kuik, Helen Hirvesoo, Roobert 
Poska, Tarmo Tamm, Kristo Võrel, Artti 
Aigro)
III klasside võistkonnad
Tüdrukud

3.Otepää Gümnaasium (Sigrit Saare-
mäe, Madli Lehes, Karoline Priimägi, 
Mariel Merlii Pulles, Hedvig Juhkam, 
Karoliina Kruusmaa, Eneli Schneeberg, 
Eva Maria Koha)

III klassid poisid
5.Otepää Gümnaasium

IV klasside võistkonnad
IV klasside tüdrukud
4.Otepää Gümnaasium
IV klasside poisid
5.Otepää Gümnaasium
V klasside võistkonnad
V klassid tüdrukud
5.Otepää Gümnaasium
V klasside poisid
4.Otepää Gümnaasium

Maakoolide algklasside võistkonnad 
mängisid Keeni Põhikoolis
Peakohtunik: Gunnar Sarapuu

Valgamaa koolide algklasside klassivõistkondade 
rahvastepalli võistlused

8. mail kell 14.00 toimub üleriigiline heatege-
vuslik teatejooks Otepää keskväljakul.

mailto:lovisuda@gmail.com

