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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A 
 vald

SANGASTE 
vald

Kaunist suve, meeleolukat 
Võidupüha ja mõnusat Jaa-
nipäeva soovivad Otepää 
Teataja lugejatele Otepää, 
Palupera, Puka ja Sangaste 

vallavalitsused.
Olgu teil rõõmu koosolemisest 
ja ilusat ajaveetmist sõprade-

perede seltsis!

Pukalaste unistustemaja sai 
pika ootamise järel valmis

ARVO SAAL

Pärast lindi lõikamist kutsuti avamis-
peole saabunud rahvas vastrenovee-
ritud rahvamajja.
   Huvilisi oli nii palju, et kõik ei 
mahtunudki saali. Ja oli, mida 
vaadata. Maja oli muutunud uueks, 
heledamaks, valgemaks. Ka sisus-
tus on uus. 
   Rahvamajas on nüüd ka ruumid 
volikogule ja loodavale tuletõrje-
muuseumile. 
   Vallavanem Heikki Kadaja rõõmus-
tas avakõnes, et valla puhke- ja spor-
dikompleks on lõpuks valmis. 
   See oli 1995. aastal, kui Puka valla-
volikogu otsustas, et siinse kultuu-
ri- ja spordielu elavdamiseks ning 
traditsiooniliste ürituste korralda-
miseks on vaja ehitada Puka puhke- 
ja spordikeskus.
   2004. aastal remonditi hasartmän-
gumaksu fondi rahadega rahvamaja 
katus. Ehitajaks oli Valrek OÜ.
   2005. aastal alustati ja järgmisel  
lõpetati staadioni ehitus. 
   Koostöös Puka spordiklubiga 
taotleti raha RAK (Eesti Riiklik 

Arengukava) meede 3.5-st. Staadioni 
ehitas AS Valmap. Staadioni avami-
sest kujunes tookord suur spordi-
pidu.
   2006. aasta lõpus taastas vallava-
litsus koostöös Puka Naisseltsiga 
rahvamaja ajaloolise kellatorni ja 
vahetas rahvamaja aknad (taas RAK 
meede 3.5 ). Ehitas Valrek OÜ.
   2007. aastal valmis vabaõhulava, 
milleks sai Puka vald abi kultuu-
riministeeriumilt. Lava ehitas AS 
Valmap.
   Eelmisel aastal algas lõpuks ka 
kauaoodatud rahvamaja remont, 
mis nüüd lõpule jõudis. Ehitas AS 
Brick.
   Puka vallavanem Heikki Kadaja  
kiitis rahvamaja ehitajaid Mihkel 
Pesoneni ja Ants Kallist, kes juhti-
sid töid kohapeal. Suure tänu ütles 

ta ka AS Bricki juhatajale Harry 
Käärikule, sest tööd tehti kvaliteet-
selt ja tähtaegselt. Koostöö olevat 
olnud pidev ja hea. 
   Väga olulist abi andis ehitusjärel-
valvet teinud Mati Kull, kellega koos 
leiti paljudele muredele hea lahen-
dus. 
   Vallavanem kiitis ka oma alluvaid, 
kes olid hingega asja juures: rahva-
maja juhataja Helgi Pung, ehitus-
insenerVello Siimann jt. 
   Väga oluline oli rahvamaja remondil 
kultuuriministeeriumi toetus, mille 
eest Heikki Kadaja tänas minister 
Laine Jänest ja kantsler Siim Suklest. 
Kinoaparatuuri uuendamisele aitas 
tublisti kaasa Meelis Muhu.
   Rahvamaja remondi rahastamisele 
aitas kaasa ka Riigikogu liige Margus 
Lepik. Igati toetasid ka Kalev Härk 

Kaks nädalat tagasi avas pä-
rast remonti taas uksed Puka 
rahvamaja.
   1927. aastal ehitati see 
maja Puka Tuletõrje- ja 
Karskusseltsi eestvedamisel 
ja aktiivsete inimeste toel 
ühiskondlikus korras. 
  Sellest hoonest sai pukalas-
te kultuuri- ja seltsielu paik.
   Hiljem on rahvamaja mitu 
korda ümber ehitatud, aga ta 
jäi siiski aja nõuetele jalgu.
   Nüüd võib aga Puka rah-
vas tunda uhkust oma uue 
näo saanud rahvamaja üle.

Lindi lõikasid läbi (vasakult) maavanema ülesandeid täitev Kalev Härk, Puka vallavanem Heikki Kadaja, 
ASi Brick juht Harry Käärik ja Puka rahvamaja juhataja Helgi Pung.

ja Valeri Talu maavalitsusest ning 
Valgamaa Omavalitsuste liidu liik-
med.
   Nagu näha, on selleks, et üks ilus 
asi valmiks, vaja paljude inimeste 
toetust ja tuge.
   Rahvamaja avapeol oli külalisesine-
jaks Luisa Värk. Nooremad kuulajad 
said hiljem temaga koos pildistada ja 
laulja jagas soovijaile autogramme. 
Peolistele esinesid ka kohalik nais- 
ja meesansambel.
   Külalistel jätkus Puka rahvale 
kingitusi, lilli ja häid sõnu. 
   Riigikogu liige Margus Lepik oli 
kindel, et riigi raha on läinud õiges-
se kohta. 
   Maavanema ülesandeid täitev 
Kalev Härk ütles aga, et tegemist 
on sajandi tippsündmusega Puka 
vallas. 

Võidupüha Otepääl

Pokukalendris on 12. juuni punase maasika päev. 
Sel päeval avati pidulikult Urvaste ja Kanepi valla 
piiril Pokukoda. Kohali oli ka Riigikogu esimees 
Ene Ergma (pildil).
   Avatseremoonial kõneles majaperemees Puuko 
sellest, et Pokumaal tuleb arvestada eelkõige 
loodusega, siin ei tohi väga suurt lärmi teha ega 
väga kõva häälega kõneleda. Väikesed pokud 
jagasid päevale kohaselt värskeid kodumaiseid 
maasikaid. 
   Taas on juures üks väärt koht lastele, kuhu 
tasub klassiga või koos vanematega minna. Edgar 
Valteri muinasjutumaa ootab.

MERLE TOMBAK

Punase maasika päeval avati Pokukoda

Rahvamatk - Valga 
kreis 225

JÄRGMINE LEHT 8. AUGUSTIL!

Valga maavalitsus kutsub kõiki osalema 
29. juunil toimuval Valga kreisi 225. aas-
tapäevale pühendatud rahvamatkal!
   1783. aasta 3. juulil kirjutas keisrinna 
Katariina II alla ukaasile, millega loodi 
Valga kreis, ehk toonane Valga maa-
kond.  
   Rahvamatk algab 29. juunil kell 12 ja 
kulgeb Valga Spordihalli eest Valka lau-
lulavale.
   Tegemist ei ole lihtsa matkaga, vaid 
omamoodi rännakuga ajas tagasi, kus 
osalejad läbivad ajaloolisi punkte. Nen-
des punktides võtavad matkalisi vastu 
Valga-Valka piirkonnale iseloomulikud 
isikud. 
   Matka jooksul toimub kohtumine mit-
mete ajalooliste isikutega – nõukogude 
miilitsa ja tema sõpradega, eesti-aegse 
Valga linnapea ja arst Juhan Müllerso-
niga, koolmeister Janis Cimzega ja valla-
tute kõrtsiemandatega. Matka lõpus 
ootab matkajaid Katariina II ise, kes 
jagab igale osalejale kuninglikke  mee-
neid. 
   Lõpetuseks on meeleolukas kontsert 
Valka laululaval, kõik matkalised 
saavad ka kõhtu kinnitada.
   Üritus on tasuta, oodatud on kõik!

Esmaspäeval, 23. juunil

kell 18.30 pärgade asetamine Vaba-
dusõjas langenute mälestussambale,
kell 19 samas Võidutule saabumine.

Kodukandi pidu 
”Eesti elu ehk 
Otepää sovhoos 50”

21. juuni õhtul oodatakse kõiki suve 
alguse peole “Eesti elu läbi aegade ehk 
Otepää sovhoos 50”.
   Kell 19.30 algab rongkäik Pühajärvele 
kultuurikeskuse pargist.
   Kell 20 algab Pühajärve pargis kont-
sert.
Pidu on tasuta ja kestab südaööni. Võt-
ke kaasa toidukorvid söögi- ja joogiga.
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 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Vana-Otepää külas asuva 
Aadliku ja Lillepi kinnistute detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistute täiendav 
kruntimine, kruntidele hoonestusalade, ehitusõi-
guste määramine, juurdepääsude tagamine, teh-
novõrkude ja rajatiste lahendamine, servituutide 
vajaduse määramine. Planeeritava ala suurus on 
4,5 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 27. juunist 2008 kuni 11. juulini 2008 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub 25. 
juulil 2008 kell 13.00 Otepää Vallavalitsuses
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suu-
nab avalikule väljapanekule Nüpli külas asuva 
Tamme 1 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, 
kruntidele hoonestusalade, ehitusõiguste määra-
mine, juurdepääsude tagamine, tehnovõrkude 
ja rajatiste lahendamine, servituutide vajadu-
se määramine. Planeeritava ala suurus on 4,15 
ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
27. juunist 2008 kuni 11. juulini 2008 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub 
25. juulil 2008 kell 14.00 Otepää Vallavalitsuses
 Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Vidrike 
külas asuva Koorejaama kinnistu detailplanee-
ringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagami-
ne kaheks krundiks, hoonestusala ja ehitusõiguse 
määramine, hoonetele juurdepääsu tagamine, 
servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse 
määramine. 
 lgatamata jäeti Nüpli külas asuva Karupesa 
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on 
ehitusõiguse ala määramine hotelli laiendamiseks. 
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja 
ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 
67405 Otepää, tel. 766 4820). Detailplaneeringu 
koostaja on huvitatud isiku ettepanekul OÜ 
Melotrix Grupp. KSH-d ei algatatud kuna pla-
neeringuga kavandatav tegevus ei ole olulise 
keskkonnamõjuga lähtudes keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest § 
33. Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud 
KSH algatamata jätmisega. 
 Lõppenud on Laasi ja Väike-Laasi kinnistute ning 
lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek, 
mille jooksul esitati ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekute ja vastuväidetega ning vallavalitsu-
se poolsete seisukohtadega on võimalik tutvuda 
Otepää valla kodulehel www. otepaa.ee/dokumen-
diregister.
 Käesolevaga teatame avaliku arutelu toimumisest 
Otepää Vallavalitsuses, reedel 27. juunil kell 14.00.
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. augustil.

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.

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

PLANEERINGUDOtepää suvi 2008

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati kooskõlastada Otepää vallas, II kaugküttepiir-
konna – Otepää küla keskasula soojuse piirhind 938.- krooni 
(hind sisaldab käibemaksu 18%) MWh eest.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜ Unipuule ehitise 
püstitamiseks Pilkuse külas Unimäe maaüksusel; Otepää 
Lihatööstus Edgar OÜle ehitise püstitamiseks Vana-Otepää 
külas Edgari ja Gregori maaüksustel, OÜle Jaotusvõrk 
Spordikooli-ART4 10kV maakaabelliini vahetuseks Otepää 
vallas Otepää linnas; Linda Mölderile elamu laiendamiseks 
asukohaga Otepää vald Otepää linn Palupera tee 4a.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Andres Männartile 
puurkaevu rajamiseks asukohaga Otepää vald Arula küla 
Tapumäe maaüksus.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused Ilmar 
Haak`ile elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks 
Tõutsi külas Puura kinnistul; Heino Võsule elamu ja abi-
hoonete asukohaga Mäha küla Suure-Pursa maaüksus, ehi-
tusprojekti koostamiseks.
 Otsustati anda nõusolek alaealisele kuuluva kinnisasja 
koormamiseks.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus 
maha 824 aegunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud õpi-
kut summas 48 807 krooni.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
“Otepää Muusikakooli remontimata ruumide rekonstru-
eerimine” lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks koos-
seisus: Kristjan Rõivasepp, Ülle Veeroja, Tuuli Vaher, Mati 
Lüdimois.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Vana-Otepää külas asuva Aadliku ja Lillepi 
kinnistute detailplaneering.
 Otsustati eraldada reservfondist Vidrike kooli vilistlaste 
nõukogu kokkutuleku korraldamiseks 2500.- krooni.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää Muusikakooli re-
montimata ruumide rekonstrueerimine” hanketoimingute 
läbiviimise komisjoni otsused.
 Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Nüpli külas asuva Karupesa kinnistu detailp-
laneeringule, kuna kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Vidrike külas asuva 
Koorejaama kinnistu detailplaneering.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Nüpli külas asuva Tamme 1 kinnistu detailp-
laneering.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Mee 
10/0,4 kv alajaama F- 2 pingeparanduse kaabel ja õhuliinide 
ning mastalajaama kasutuselevõtuks Valgamaal Otepää vallas 
Märdi külas.
 Otsustati pidada võimalikuks Jüri Vihermäe omandis ole-
va elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
 Otsustati eraldada reservfondist nurgapoest alajaamani 
kulgeva kergliiklustee valgustamise ehitamiseks 800,0 tuhat 
krooni ja Otepää keskasula katlamaja rekonstrueerimispro-
jekti koostamiseks 28,1 tuhat krooni.
 Otsustati anda MTÜle Otepää Motoklubi luba kor-
raldada Otepää valla haldusterritooriumil asukohaga 
Marjamäe 14.06.2008. a ajavahemikus 14.00-18.00 avalik 
üritus Mootorrataste mäkketõus; Leif Rahvusvahelise 
Meelelahutuse OÜle luba korraldada Otepää valla haldus-
territooriumil asukohaga Otepää Keskväljak ja Valga mnt 1d 
ja e platsid avalik üritus Tsirkuse Tuur (tsirkuse etendused, 
Õhtusöögi Teater, Arena Party) ajavahemikus 17.06.08.a 
ürituse algus nimetatud kuupäevadel on 18.00 ja lõpp 24.00; 
SAle Eesti rahvapärandi ja kirjavara selts LOOMINE luba 
korraldada Otepää Linnamäel vabaõhuetendus Pärija aja-
vahemikus 18.07.08-27.07.08.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas liikluskorralduse 
muudatused alates 23.06.2008 kell 08.00 kuni 24.06.2008.
a 17.00.

JUUNI

20.06. TSIRKUSE TUUR – LOOMADE 
TSIRKUS. Koht: Otepää kesklinn 
Saab näha tõelist täisprogrammiga tsir-
kust: palju erinevaid eksootilisi loomi, 
kloune, akrobaate, mustkunsti ning kõi-
ke muud. Algus kell 16.00 ja kell 19.00. 
kestvus 2 tundi. 
Pilet: 125.-kuni 250.-, sooduspilet 95.- - 225.-
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!
21.06.  TSIRKUSE TUUR – LOOMADE 
TSIRKUS. Koht: Otepää kesklinn 
Algus kell 15.00 ja kell 18.00.
Pilet: 125.-kuni 250.-, sooduspilet 95.- - 225.-
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!
 21.06.  OTEPÄÄ SOVHOOS-50: STII-
LIPIDU JA KONTSERT. Koht:  Pühajärve 
park, algus kell 20. Meeleolukas suve 
alguse tähistamine. Tantsuks mängib an-
sambel APELSIN. 
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
22.06.  TSIRKUSE TUUR – LOOMADE 
TSIRKUS. Koht: Otepää kesklinn 
Algus kell 15.00. Pilet: 125.-kuni 250.-, 
sooduspilet 95.- - 225.-
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!
23.06. OTEPÄÄ JAANIÕHTU. Koht: Pü-
hajärve rannapark, algus kell 18.00, pilet 
175.-, 150.-(üliõpilane), 75.- (laps 7-12.a.)
Pealaval Vanilla Ninja, Terminaator, Rolf 
Junior, Niki + õhtujuht Vaido Pannel; 
klubilaval:Caater, Polymental, DJ Kolzar, 
Lang & Yep, Sarapuu, Klaus, Talivere, De-
gree, Samm, KC, Finito. Lisaks erinevad 
jaanipäevamängud, ilutulestik.
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!
23.06. HEAVYKARAOKE ja ansambel 
CRAMP. Raju jaanipäev Annimatsil. Algus 
kell 21.00, sissepääs 100 EEK. 
Info: Annimatsi kämping, tel 511 0317
25.06. Hingemuusika kontsert. Koht:  
Otepää kirik,  algus kell 18.00, pilet 30.-
/10.- (eelkooliealistel sissepääs prii). Virgo 
Veldi (saksofon), Tiia Tenno (orel). 
26.06. Kino INDIANA JONES JA KRIS-
TALLPEAKLUU KUNINGRIIK. Seiklusfilm.
Otepää Kultuurikeskus, kell 20,  pilet 20,-

JUULI

03.07.  Kontsert SUVISED DUETID 
– Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov. 
Kaastegevad: Alen Veziko (laul, ac.kitarr), 
Evald Raidma (laul, klaver). Koht:  Otepää 
kirik, algus kell 20.00, pilet 200.-/175.-
Info: Tartu Kontsert, Väino Land, tel 525 7133; 
land@kontsert.ee; www.kontsert.ee  
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!
03.07.  Kino KUNG FU PANDA. Anima-
film. Otepää Kultuurikeskus, algus kell
20.00. pilet 20,-
15.-19.07.  22. rahvusvaheline Pärnu 
filmifestival. Koht: Otepää Kultuurikeskus
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
12.07.  SPIRITUAALIDE ÕHTU. Esinevad 
Norma ja Richard Mayer (California).
Koht:  Otepää kirik, algus kell 20.00.
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
16.07.  KOMÖÖDIATEATER: Kuidas 
dresseerida meest. Merle Palmiste jt.
18.07.  VÄLJAMÕELDUD LOOD / DAGÖ, 
CHALICE, LENNA KUURMAA. Koht: Püha-
järve rannapark, algus: 21.00. Pilet 150.-
/125.-, samal päeval 175.-/125.- Soodustused 
lastele 7-12.a.                               

NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiinfo-
keskuses ja kohapeal!
 18.-20.07. VABAÕHUETENDUS ”PÄRI-
JA”. Lavastaja Raivo Trass. Koht:  Otepää 
linnamägi, algus: 20.00, pilet kuni 01.07.08 
a’ 200.-/130-, edaspidi 250.-/180.- 
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
 NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!   
18.07.  Urmas Alenderi mälestuskont-
sert ”MINU EESTIMAA”. Esinevad Margus 
Vaher ja Tajo Kadajas. Koht:  Otepää kirik; 
algus kell 20.00, pilet 150/125.-
Info: Tartu Kontsert, Väino Land, tel 525 7133; 
land@kontsert.ee; www.kontsert.ee  
 NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses!   
 23.07.  Hingemuusika kontsert.  Peeter 
Paemurru (tšello), Toomas Trass (orel). 
Koht:  Otepää kirik, algus: 19.00, pilet 25.-
/10.- (eelkooliealistel sissepääs prii) 
25.-26.07. PÜHAJÄRVE PUHKPILLIPÄE-
VAD.  Kavas erinevad vabaõhu- ja kiriku-
kontserdid.
25.-27.07. VABAÕHUETENDUS ”PÄRI-
JA”. Lavastaja Raivo Trass. Koht:  Otepää 
linnamägi, algus: 20.00, pilet kuni 01.07.08 
a’ 200.-/130-, edaspidi 250.-/180.-  
 NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!     
26.07.-01.08. Euroopa meistrivõistlus-
ed jahilaskmises. Avatseremoonia 27.07, 
võistlused  28.-31.07, lõputseremoonia 
01.08. Koht:  Tehvandi Spordikeskus. Info: 
www.ebhc2008.com
26.07. LAULGE KAASA. Külaline Indrek 
Kalda. Koht: Pühajärve park, algus kell 
18.00.
26.07. KUUM BRASIILIA ÖÖ.  Raivo Tafe-
nau ja Sergio Bastos, Brasiilia. Koht: Püha-
järve rannakohvik, algus: 23.00. Tasuta.
info: Otepää Kultuurikeskus, Sirje Ginter, tel 765 
5212, mob 509 7795,   sirje.ginter@otepaa.ee
29.07.  UNUSTUSE JÕEL – KOIT TOO-
ME LAULAB JAAK JOALA LAULE. Koht:  
Otepää kirik, algus kell 20.00; pilet 150.-
 NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!

AUGUST     
                                  
02.-03.08.  PÄHKLILINNA 12. KÄSITÖÖ- 
JA RAHVAKUNSTIPÄEV. Koht: Otepää Kul-
tuurikeskuse park.                                
Info: Otepää Kultuurikeskus, tel 765 5212; Sirje 
Ginter, mob 509 7795,  sirje.ginter@otepaa.ee
03.08. Otepää Rattamaraton 55/30km
Põhisõidu start kell 12. Tehvandi Spordi-
keskuse staadionilt.
Kontakt: Tarvi Kuus, tel 509 7506, otepaa.
rattasoit@mail.ee  
02.08. Leigo Järvemuusika Festival 
- JÄRVID LEIGO JÄRVEL.  Koht:  Leigo 
turismitalu,  pilet 350.-/280.-
Kell 17-19.30 Bach Brandenburgi kontsert 
no. 4, Vivaldi Piccolo flöödi kontsert  
Kell 20-23.00 Grieg Peer Günt süit no 1, 
Saint Saens „Sümfoonia nr 3”, Brahms  
„Saksa reekviem” 
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiinfo-
keskuses ja kohapeal!
08.-10.08. SUVEBIATHLONI IBU CUP 
Tehvandi Spordikeskus   
Kontakt: Aivar Nigol, tel. 506 4083; aivar.
nigol@biathlon.ee
08.08. Leigo Järvemuusika Festival - 
ÜRGSED HÜMNID. Koht:  Leigo turismita-
lu, pilet 450.-/360.-
Kell 18 Vaiko Eplik ja Eliit,  kell 20 Jimmy 
Tenor (Soome) & Kabu Kabu, kell 22 Eivor 
(Island) koos Tallinna Kammerorkestriga, 
kell 24.00 Chalice uue plaadi esitlus.
Info: www.leigo.ee
NB! Piletid müügil PILETILEVIs Otepää Turismiin-
fokeskuses ja kohapeal!  

Otepää valla uus 
ehitusspetsialist
Rauno Sirel 
Sündinud 1985. aastal 10. septembril Tartumaal. 
Haridustee sai alguse 1992. aastal piirkonna 
põhikoolis ning jätkus keskkooli näol Descartes’i 
Lütseumis aastatel 2001-2004. Kõrgharidus (baka-
laureusekraad) on omandatud Eesti Maaülikoolis 
maastikuarhitektuuri erialal aastaks 2007, samal 
aastal ja samal erialal on ka alustatud magistrikraa-
di tegemist. 
    Eelnevaid ameteid on olnud vähe, kuid see-eest 
erinevad need üksteisest nagu Hunt Kriimsilma 
omad. Peamiselt on tegu olnud kujundusprojekti-
de ja planeeringutega.
Vähesel vabal ajal üritan tegeleda ka spordiga.

11.-13. juulini on Otepääl Naisseltsi majas “Loovuse laa-
ger erivajadustega noortele”. Talvine laager oli huvitav ja 
edukas nii selle tegijatele kui ka osavõtjatele. 
   Suvisesse laagrisse ootame Otepää valla erivajadus-
tega noori. Grupi suurus on 15-20 noort. Registreeruda 
hiljemalt 3. juuliks. Registeerida ja infot saab numbritel 
5345 1823 Triinu ja 5332 6679 Riita.

Loovuse laager 
erivajadustega noortele

Loore All   08. juuni

SÜNNID
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Otepää Päevakeskuse naisansambel “Laulurõõm” 
tegutseb juba kaheksandat aastat, juhendajaks 
Sinaida Ernits. Ilus komme on neil kord nädalas 
lauluproovidel kohtuda, 5-6 korda aastas oma 
majas ja sellest kaugemalgi esinemas käia, sage-
damini teistest paikadest aktiivsete kultuuritegija-

te poolt Hellenurme esinema kutsutud saada. 
   Kõige südantliigutavam on aga teise inimese 
märkamine enda kõrval – selleks on kord kuus 
laulukaaslaste sünnipäevade märkimine. Juunis 
oli kolm juubeldajat: Norma Teder, Lille Haljand ja 
Sale Ilves. Just viimatinimetatule tuli “Ta elagu!” 
laulda kõvemini ja kauem, ikkagi 85. sünnipäev 
ja inimene, kes kannab endas elurõõmu ning 
laululusti mitme eest! 
   Nüüd on nad otsustanud: rõõmsalt koos lähe-
vad nad (nostalgilisele, nooruseaegu meenutava-
le?) rahvapeole 21. juunil, on kohal linna pargis, 
marsivad rongkäigus ja esinevad Pühajärve 
laululaval.
   Pildil (vasakult): Norma Teder, Ellen Barkala, 
Marta Lapp, Helle Kuldmaa, Lille Haljand, Sale 
Ilves, Liidia Vilde, Eha Serva, Eda Võrk, Hilda 
Uibo ja Tiiu Baumann. Viiulil Varju Teder. Pildilt 
puudub Lea Ventsel.

AILI MIKS
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Nüpli küla – 500
Juba Otepää piiskopkonna asutamisel 1224. 
aastal läänistas selle rajaja Hermann maid oma 
tähtsamatele vasallidele, millega pandi alus 
mõisate tekkimisele.
   Mõisatest on vanim Otepää linnuse juures 
asunud piiskopimõis, mis rajati arvatavasti juba 
XIII sajandil. Feodaalide mõisatest on vanimad 
Pühajärve (esmakordselt nimetatud 1417. a.), 
Arula (1486), Restu (1499).
   H.Ligi uurimuste põhjal olid enne Liivi sõda 
(algas 1558.a.) olemas veel järgmised mõisad: 
Neeruti (1503), Nüpli (1508), Kuigatsi (1509), 
Kooraste (1511), Päidla (1522), Tille (1538), 
Pilkuse (1541), Valgjärve (1553). ENE andmetel 
(V kd. Lk. 476) märgitakse Nüpli mõisat 1508.
a. Monnenberge, hiljem Knippelshoh:
   Nüpli mõis oli H.Palli andmetel kõige väiksem 
mõis Otepää kihelkonnas. Nüpli mõisa suurus 
oli 1688. aastal 1 3/4 adramaad (Pühajärve mõis 
näiteks 7 1/2 adramaad). 

1765. aastal elas Nüpli mõisas 119 inimest (küla-
rahvas ja mõisaelanikud kokku), mis moodus-
tas Otepää kihelkonna elanike arvust vaid 2,1 
%. Mehi oli 63 ja naisi 56.
   Talude päriseks ostmine algas mõisas 1875. aastal 
(1 talu), 1876. aastal osteti 11 talu. Koguteoses 
„Tartumaa“ (Tartu 1925, lk. 322) märgitakse: 
Nüpli mõis (saksa keeles Knippelshof) asus 
Väike-Munamäe ja Pühajärve vahel. Mõis 
kuulus 16. aastasajal esiteks Rope´de, pärast 

Otepää vanal kalmistul 
surnuaiapüha jumalateenistus 

3. augustil kell 11.00.

Surnuaiapüha jumalateenistus 
Otepääl 24. juunil kell 11.00.

Valgamaa Puuetega Inimeste koda korral-
das Taheva vallas maakondliku perepäeva. 
Koos külalistega Lätist ja Pärnust osales 
umbes 300 inimest. Erikülalisena oli kohal 
tuntud kandlemängija Ilmar Tiideberg.
   Üritus algas pika ja värvika rongkäiguga.  
Perepäeva avanud Valgamaa Puuetega 
Inimeste koja juhatuse esimees Johan-
nes Metsar ütles, et puuetega inimeste 
võimalused täisverelist elu elada on üsna 
kasinad. Seekordne perepäev oli projektira-
hadega korraldatud.
   Kavas oli taidlusnumbreid ja sportlikke 
mänge. Võisteldi mitmetel Mare Oherjuse 
välja mõeldud naljakatel aladel. 
   Väga ilus oli isetegevuslaste esinemine 
kaunites rahvariietes ja kostüümides. Suh-
kruhaigete seltsi vene rühm esitas hoogsalt 
„Kaera-Jaani“. Muljetavaldav oli Pärnu 
ratastooliklubi line-tants. Suure aplausi järel 
esitasid nad kolm lisatantsu. 
   Äärmiselt tublid olid Valga südamesõpra-
de seltsi laulu- ja tantsuringi etlejad, neist 
vanim 84aastane Elfi.
   Oli väga kaunis suvepäev, kust sai silma-
ilu ja kosutust hingele. 
   Otepäält oli kohal vaid kaks inimest: Mare 
Kütt ja allakirjutanu. Kahjuks ei võtnud 
Otepää invaühingu rahvas neist üritustest 
osa. Oleks siiski võinud tulla, kuna transport 
oli olemas! Passiivsus ei lase inimestel oma 
ninast kaugemale näha. Tihti aga nurisetak-
se, et meil ei tehta midagi ja elu on igav.
   Otepää invaühingu nimel tänan Valgamaa 
Puuetega Inimeste koja juhatuse esimeest 
Johannes Metsarit tema raske ja tänu-
väärse töö eest, soovin talle palju jõudu ja 
tervist olla eestvedaja.
   Kõigile puuetega inimestele ilusat jaa-
niaega!

EHA VAERAND, 
endine otepäälane, nüüd valgalane

Valgamaa puuetega 
inimeste perepäev 
toimus Dixielandis

Verningkhauseni´te soole. Mõis ühendati Poola 
ajal Sangaste majandusmõisaga. Gustav Adolf 
kinnitas selle täiesti tühjaks jäänud ning metsa 
alla jäänud mõisa 1626. aastal Tartu raehärra 
Renn´ile. Mõis langes arvatavasti reduktsioo-
ni (mõisate tagasivõtmine) teel riigile ja jäigi 
hiljem riigimõisaks. Mõis jagati 1868. aastal 
koolidele ja erainimestele taludeks.
   1840.aastatel algas Lõuna-Eestis talupoegade 
(pärast Pühajärve sõda aastal 1841) üleviimine 
õigeusku ja koos sellega uute koolimajade raja-
mine. Seniste luteriusu koolimajadega hakka-
sid võistlema keskvõimu toel avatud õigeusu 
kihelkonna- ja abikoolid. Esimesed taolised 
koolid alustasid tööd juba sama kümnendi teisel 
poolel. Rahva seas kutsuti neid neid koole Vene 
koolideks. Õppemaksu neis koolides ei olnud, 
õppetöö toimus vene keeles.
   Vene õigeusu kirikute juurde asutati kihelkon-
nakoolid (4 a). Kirikust kaugemal elavate laste 
jaoks asutati abikool (3 a). Kastolatsi õigeusu 
kihelkonnakool asutati 1850. aastatel. Sellele 
on hiljem asutatud ka abikoole.
   Nüplis tegutses abikool 1867-1888. a. Hiljem 
viidi Nüpli kool üle Nuustaku alevikku. Nüplis 
oli õigeusu abikool töötanud Lõhmuse talus, 
kus veetis oma viimased eluaastad (1941-1946) 
luuletaja ja ühiskonnategelane Gustav Wulff.
Viimaseks õpetajaks selles abikoolis enne kooli 
üleviimist Nuustakule (1988) oli Olga Wulffi
isa Pavel Luksepp.

Tuntud skulptor Mati Karmin püstitas 9. juunil 
Otepää surnuaeda hauaskulptuuri, teostades 
hauaplatsi tervikkujunduse. 
   Tema tehtud hauakujundusi on näiteks Tartus 
Raadi kalmistul, mis on surnuaia külastajate ja 
eelkõige kunstihuviliste huviobjektideks.
   Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanovi sõnade 
järgi võis Otepää surnuaed seni olla uhke vaid 
ühe tuntud skulptuuri üle. See on Jaan Koorti 
loodud Vellneri perekonna hauamonument. Nüüd 
lisandus sellele veel teisegi nimeka skulptori töö.
   Hauaplats kuulub Arula Sannameeste suguvõ-
sale.

OT

24.-27. juuli 

Neljapäeval, 24. juulil

19.00  Pühajärve Puhkpilliorkester Hellenurme 
mõisapargis

Reedel, 25. juulil

14.00  Pühajärve XI puhkpillipäevade avamine:  
PÜHAJÄRVE-RÕNGU PUHKPILLIORKESTER Püha-
järve Põhikooli aulas
19.00  LÄTI NOORTE PUHKPILLIORKESTER Püha-
järve Puhkekodu pargis 
20.00  KUUSALU PUHKPILLIORKESRTER Hotell 
Bernhard terrassil  
21.00  VALKA PUHKPILLIKVINTETT Otepää Maarja 
kirikus

Laupäeval, 26. juulil

14.00  LÄTI NOORTE PUHKPILLIORKESTER 
Otepää Vallavalitsuse ees 
15.00  KEILA PUHKPILLIORKER Otepää Valla-
valitsuse ees
16.00  NÕMME MUUSIKAKOOLI BRASS “TÄR-
KAMINE” Otepää Vallavalitsuse ees
19.00  KOONDORKESTRI kontsert Otepää 
Maarja kirikus
21.00  LÄTI NOORTE PUHKPILLIORKESTER 
Otepää Maarja kirikus

Vihmase ilma korral on vabaõhukontserdid 
Otepää Kultuurikeskuses

Pühapäeval, 27. juulil

11.00  KOONDORKESTRI KONTSERT Rõngu 
kirikus

Pühajärve XI Puhkpillipäevad

INFO tel. 508 8013

Uut Otepää surnuaias

Kolm küsimust produtsent Valdur Sepale

Kas Otepää ja siinse piirkonna lauluhuvilised ka 
pildile pääsevad?

“Kuidas teisiti?! Meil toimivas formaadis algas ju 
see saade 8 aastat tagasi Pühajärve puhkekeskuse 
terassilt, 9. korda tulla ja saadet salvestada on 26. 
juulil kell 18, eeslauljaks ikka Reet Linna, külalisesi-
nejaks legendaarne ning võimsa lauluhäälega Ind-
rek Kalda oma viiuliga.
   Väga oluline on lisada, et esimest korda läheme 
oma saategrupiga Pukka, kus salvestus toimub 
27. juulil kell 12, külalisesinejaks on Nele-Liis Vaik-
soo.”
 
Mida uut on saatesse lisandunud?

“Ütlen uuenduse tehniliselt poolelt, mida vaataja 

“Laulge kaasa” 
tuuritab jälle!

   Omaaegse pedagoogi Jenny Tolstoffi
(sünd. 1894) andmetel üüriti alevikus koolile 
ruumid Võru tänaval. Koolijuhatajaks olnud 
Aleksander Räbu. Hiljem asunud kool Valga 
maantee ääres Soo talule kuulunud hoones. 
Koolijuhatajaks olnud siis Karl Valgepää. Kool 
likvideeriti 1919. aastal.
   Esimesed andmed Nüpli vallakooli töötami-
sest pärinevad 1854./55. kooliaasta aruandest. 
Seal on kirjas, et Nüplis peab omas majas kooli 
Hans Kaarna, sündinud 1807. aastal, varem 
töötanud Paluperas 17 aastat, oskab ainult 
maakeelt lugeda ja kirjutada ka. Tal on kaks 
kõrvalametit: kangur ja aadrilaskmine. Õpilasi 
oli kokku (koolis ning koduõppel) 61, neist 32 
poissi ja 29 tüdrukut.
   Nüpli küla mehed ehitasid omale koolima-
ja 1877. aastal. 1910-1914 töötas Nüpli valla-
koolis koolijuhatajana hilisem tuntud Tartu 
koolimees ja matemaatikaõpikute autor August 
Kasvand (sünd. 1890.a.). 
   Mõnda aega on Nüpli vallakoolis töötanud 
ka Laiuselt pärit rändkaupmees Mart Tamm. 
20. sajandi algul on ta avaldanud mõned värsi-
vihud pealkirjaga „Laulu-imed“.
   Kool likvideeriti Eesti Vabariigi koolireformi 
käigus 1919. aastal. Koolimaja on säilinud täna-
päevani. Selles elab praegu koolimaa viima-
se rentniku poja Evald Tammani tütar Ene. 
Maja on korralikult remonditud ja ümbrus 
hooldatud. 

HEINO MÄGI

”Laulurõõm” on 
ikka väsimatu 

esmapilgul ehk ei märkagi. Meil on salvestamisel 
kasutada nüüd kolme kaamera asemel neli, oma-
vahel nimetame seda kohverstuudioks. Tegelikku-
ses on sellega lisandunud bussitäis tehnikat, kus 
puldi taga istub reshissöör Jaanus Nõgisto. Lisa-
kaamera võimaldab valida-jäädvustada kõige huvi-
tavamaid rakursse, kaunimaid vaateid ja laululõbu-
samaid nägusid.”

“Kas “Laulge kaasa” jääb kestma igavesti?

(Vastuse alguses kõlab kõva naerupahvak) “Al-
gusest peale oleme saadet planeerinud üheks 
aastaks. Imestame ise ka – kestame ikka ja veel. 
Tellimusi on ees juba aastajagu, tänavu täidame 
mõndagi võlga, kuhu meid kutsuti juba eelmisel 
aastal. Tele- ja Raadiokomitee liikme Hanno Tom-
bergiga oli meil hiljuti julgustav jutuajamine. Tema 
hinnangul on meie saatel oma publik ja vaatajad, 
oleme leidnud oma niši. Ja me teeme omal moel 
regionaalpoliitikat – tutvustame mõndagi maapai-
ka, millest teatakse vähe või pole üldsegi kuulda 
olnud.”

Küsis AILI MIKS

11. juunist töötab taas Otepää Evangeelse 
Vabakoguduse Palverändur kasutatud kaupade 
kauplus. Uus pood asub koguduse oma majas 
Pärna tänaval.
   Kaupluse avamisel rääkis suure töö teinud Ka-
lev Ainlo. Üheskoos kogunenud rahvaga õnnitati 
kauplus sisse ja paluti jumala õnnistust. Pakuti 
kommi ja kingiti mälestusraamat C.Roy “Kolm 
sõpra”.
   Edasi võis igaüks ise vaadata ja valida. Kaup-
luses on peale riiete muudki ja hinnad endiselt 
soodsad. Pood on avatud teisipäevast neljapä-
evani kella 14-18 ning reedel ja laupäeval 11-15.
   Kaup tuleb põhiliselt sõpruskogudustelt Root-
sist ja ka mujalt. Kauba varumise ja turustamise 
töö on hetkel Evelyn Ainlo õlul. Ta ise kiidab 
tublisid abilisi Liivia Frantžu ja Maimu Unti.
   Otepäälastel on nüüd taas koht, kust saab oda-
valt ostes end riidesse panna.

Kaupluse avamisel käis SILVIA LÄNIK

Palverändur avas 
taas oma poe
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TV 10 olümpiastarti 37. hooajal saavutas Otepää 
gümnaasium tubli 16. koha, kokku osales 29 kooli. 
Osalejaid oli mõnel alal 9o.
   Meie eesmärgiks oli osaleda kõikidel aladel ja 
etappidel, mis toimusid Tartus, Tallinnas (2 x) ja 
Rakveres. Meie kooli lapsed olid edukad, saavu-
tasid vabariigi tasemel häid tulemusi ja isiklikke 
rekordeid. 
   Tüdrukute nooremas vanuserühmas saavutas 
Keit Kalk 600 m jooksus 9. koha ajaga 1.57.52, 60 
m jooksus 14. koha ajaga 9,27 (B-finaalis 9,36) ja 
60 m tõkkejooksus 20. koha ajaga 11,00.
   Poiste nooremas rühmas sai Tanel Vähi (pildil 
nr 221) 60 m jooksus 6. koht ajaga 8,95 (A-finaa-
lis 8,93), 1000 m jooksus 16. koha ajaga 3.34,42, 

kuulitõukes 17. koha tulemusega 7.97, teivashüp-
pes 17. koha tulemusega 2.00 ja palliviskes 18. 
koha tulemusega 49.19.
   Tüdrukute vanemas vanuserühmas oli Reelika 
Tuum palliviskes 13. tulemusega 44.73. Häid tule-
musi saavutasid ka Eneli Sisask, Silvia Luup, Liia 
Lehtmäe, Triin Kahr, Hardi Henri Ambos, ja 
Martin Möll, kes jõudsid 30 parema hulka.
   Aitäh teistelegi tublidele õpilastele! Helin Külm, 
Lilli Laur, Maiken Vähi, Johan Kampus, Sten 
Teemant, Robert Segar, Siim Lehismets ja Karl 
Kinks andsid samuti oma panuse TV 10 olüm-
piasarjas. 

Otepää gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja 
MAIVE PULLES

Otepää gümnaasium TV 10 
olümpiastardisAlgamas on Oti Spordiklubi poolt korraldatav 

järjekorralt 10. suvine sarivõistlus võrkpallis. 
Nagu eelnevatel aastatel on tavaks saanud, 
moodustatakse segavõistkonnad kohapeal 
loosimise teel ning osa võivad võtta kõik 
võrkpallihuvilised. 
   Turniir koosneb kuuest etapist ning viimasel, 
finaaletapil autasustatakse parimaid võistkon-
di, mees- ja naismängijad ning eraldi arvestust 
peetakse ka noortele.
   Võistlused algavad kell 10.00 Annimatsi 
kämpingu palliväljakutel järgnevatel kuupäe-
vadel: 
29. juunil, 13. juulil, 27. juulil, 10. augustil, 17. 
augustil ja 30. augustil.
   Üritust toetavad Annimatsi kämping, Otepää 
vald, Eesti Kultuurkapital, Oti Pubi, Avallone 
Lõuna Eesti, Otepää Seikluspark, Karupesa 
Hotell, Kagu Mets ja Pühajärve Puhkekeskus.
   Kohtumiseni palliväljakul!

Info: Neeme Ernits 5064 950

Otepää suveturniir 
võrkpallis 

Annimatsi kämpingu 
auhindadele 11. juunil tähistas kultuurikeskuses oma 

viiendat tegutsemisaastat Otepää gümnaa-
siumi 5. klassi rahvatantsurühm. Esineti 
pooletunnise kavaga vanematele, vaadati 
pilte varasematest sündmustest ning tänati 
häid abimehi. 
   Meie tänusõnad kuuluvad Otepää güm-
naasiumi direktorile Aivo Meemale, kes on 
toetanud rahvatantsupisiku levikut meie 
koolis. Tänu temale sai aprillis toimuda 
kahepäevane tantsulaager Nõunis. Aitäh ka 
meie klaverisaatjale Pille Möllile, kelle abiga 
saavad kõik taktid osadeks jagatud. Abimehi 
on lastevanemategi hulgas. Erilin tänu Tiia 
Tiidebergile ja Maarika Ilvesele, kes on koos 
meiega vihma ja päikest trotsinud tantsupi-
dudel. Iga sünnipäeva juurde kuulub ju tort. 
Aitäh Karupesa Hotellile, kes meile kinkis 
maitsva tordi. 
   Kõige suurem kummardus aga „peasüüd-
lastele” – on ju tänu neile saadud nautida 
toredat koostegemise rõõmu nii vihmas kui 
päikeses. Tantsutahtmist ka edaspidiseks!

Õpetaja KAIRE OJAVEE

Otepää gümnaasiumi 
5. klassi tantsurühm 
sai viieaastaseks

9.a klass 
1.Sten-Jaanis All 
2.Reti Anmann 
3.Kristjan Eichelmann 
4.Marit Gross 
5.Rene-Margus Härma 
6.Antti Jaaniste – HTM kiituskirjaga
7.Anne-Maria Krüünvald 
8.Miia Maarja Kuslap 
9.Karl Laasik 
10.Marko Liiva
11.Karin Matsalu 
12.Viljar Mitt
13.Henri Mündi 
14.Maarika Nurmoja 
15.Margot Peterson 
16.Liina Plaado 
17.Kristjan Sarv 
18.Sander-Tiidrik Sarvin 
19.Sander Sõrg 
20.Anni Tammela 
21.Erkko Teder 

Klassijuhataja Marika Paavo

9.b klass 
1.Merlin All 
2.Sven Anton 
3.Keidy Juust 
4.Kaur Kaiv – HTM kiituskirjaga
5.Mihkel Kivimäe 
6.Kenari Krindal 
7.Kaia Kulpson 
8.Ergo Kungus
9.Taavi Lassmann 
10.Kalle Lasting 
11.Tauri Lehiste 
12.Rauno Lehtmaa 
13.Hannela Meri 
14.Hannes Paavel 
15.Kärilin Parve 
16.Siim Poska
17.Andres Pärnik 
18.Sass Suiste 
19.Veiko Zujev 
20.Marilin Toover 
21.Teet Unger 

Klassijuhataja Ülle Kümmel

9.c klass   
1.Kevin Linn 
2.Mihkel Lokk 
3.Jarmo Pallotedder 
4.Gerth Parts 
5.Rasmus Pohla 
6.Maiko Unger 

Klassijuhataja Anneli Kompus

12.b klass
1.Kerli Adov 
2.Katrin All 
3.Eva Hinn 
4.Marian Hüdsi 
5.Liis Kalda
6.Sven Kautlenbach 
7.Kairi Kruus 
8.Tauri Kukk 
9.Kadi Kulpson – hõbemedaliga
10.Madis Leesment 
11.Karol Liiva 
12.Margit Maasing 
13.Andres Maranik 
14.Merli Maranik – hõbemedaliga
15.Erki Parik 
16.Piibe Pohlak 
17.Kadi Reha 
18.Johanna Rello 
19.Triin Tikan– kuldmedaliga
20.Kaspar Trumsi 
21.Maria Tämm 

Klassijuhataja Ene Ever

12.a klass.
1.Karmen Alatalo 
2.Siim Anton 
3.Merli Heitur 
4.Pille Jaama 
5.Triinu Kaarna 
6.Katre Kikkas 
7.Kärt Korge 
8.Käthi Krindal 
9.Liina Kutsar 
10.Tambet Leopard 
11.Kaiti Lillipuu 
12.Maarja Madisoo 
13.Armin Mitt 
14.Mari-Liis Mühlberg 
15.Willi Pastak 
16.Pärja Puudist 

Audentese Spordi-
gümnaasiumi 
Otepää filiaali 

lõpetajad

1.Tanel Alliku, laskesuusatamine
2.Silver Ao, jalgrattasport
3.Liisa Ehrberg, jalgrattasport
4.Martin Ilves, jalgrattasport
5.Helen Irves, murdmaasuusatamine
6.Timo Juursalu, murdmaasuusatamine
7.Katrin Kihuoja, murdmaasuusatamine 
 – lõpetab kooli neljade ja viitega
8.Andres Kollo, murdmaasuusatamine 
 – lõpetab kooli neljade ja viitega
9.Vjatšeslav Murov, murdmaasuusat.
10.Risto Mägi, murdmaasuusatamine
11.Mihkel Palok, murdmaasuusatamine 
 – lõpetab kooli neljade ja viitega
12.Martin Puusepp, jalgrattasport
13.Marit Rjabov, murdmaasuusatamine 
 – lõpetab kooli kuldmedaliga
14.Juhan Rootsma, laskesuusatamine
15.Eeri Vahtra, murdmaasuusatamine
16.Raimond Võigas, murdmaasuusat.
17.Esko Ööpik, jalgrattasport.

Klassijuhataja Anne Matt

17.Maarja Sepp 
18.Maarja-Chris Tamm 
19.Kristo Unt 
20.Mikk Vainula

Klassijuhataja Anneli Vetka

Otepää gümnaasium

Õpetaja Kaire Ojavee organiseeris noortele 
rahvatantsijatele, pisikestele rahvatantsijatele 
ja kantritantsijatele põneva reisi Rootsimaale. 
   19. mai hommikul Stockholmis läksime kõi-
gepealt kuningalossi külastama, vaatasime ka 
vahtkonnavahetust. Sõitsime Drottningholmi 
lossi, kus uudistasime ka neid tubasid, milles 
kuningapere ei ela. Pärast jalutasime väga 
ilusas kuninga aias. Järgmisel päeval nägime 
Kolmardeni loomaaias delfiinide etendust. 
Õhtul enne magamaminekut oli tantsude har-
jutamine, sest 21. mail ootas meid esinemine 
Fagersjöskolani koolis. 
   Selles koolis õpivad lapsed kuni 6. klassini. 
Kool on Rootsis hoopis teistsugune kui 
Eestis. Näiteks pool klassi õppis ja teine pool 
mängis või joonistas, pärast oli vastupidi. 
Pärast läksime Cosmonova kinno. Kinohoo-
nes vaatasime näitust loomadest, kus sai 
kuulata näiteks ka loomahääli.Veel oli selline 
näitus, kus saime kokku panna inimest, teha 
kiiruskatseid, kaugust hüpata ja palju muud 

põnevat. Kino oli äärmiselt huvitav, peade 
kohal oli kuppelekraan ja kõik, mida näidati, 
tundus nagu päris. Seejärel algas sõit kodu 
poole. 
   Reis oli äärmiselt huvitav, , saime ju ka ühe 
esinemiskogemuse juurde! Suur tänu kõigile 
lapsevanematele, bussijuht Mati Ormile ja 
sponsoritele, kes meie reisi toetasid: Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Ote-
pää vald, Palupera vald, Ökoteh OÜ, Avallone 
Lõuna-Eesti AS, Tõnu Tiisler.

Tantsurühma nimel HENRIETTE REHELEM

Otepää gümnaasiumi 
tantsijad käisid Rootsi 
kuningriigis

Otepää gümnaasium

8. juunil kogunesid Otepää aktiivsemad 
hobikudujad Valge Krooni kohviku õuele 
tähistama ülemaailmset vabas õhus kudu-
mise päeva.(World Wide Knit in Publik Day). 
Selle päeva algatajateks olid 4 aastat tagasi 
sakslannad, et õhutada naisi rohkem kuduma 
ja endale originaalsemat ja isikupärasemat 
riietust välja mõtlema ning valmistama. Ka 
sellel aastal kooti õues Islandist Austraaliani, 
teatakse ligi 800 registreeritut kohta.
   17.juuni Tartu Postimees kirjutas, et Eestis 
tulid naised välja kuduma vaid Tartus laulu-
peomuuseumi aeda ja Tallinnas Tammsaare 
Parki. Tegelikult tehti seda ka meil Otepääl.
   Ilm oli imeilus, tosin naist oli tulnud nii 
Otepäält kui ka Rõngust ja Toristki. Külalis-
lahke Valge Krooni perenaine pakkus kohvi ja 
kuuma sokolaadi.
   Täname kõiki, kes raatsisid sellel päeval 
meiega ja kõigi maade kudujatega ühineda ja 
täname ka Valge Krooni kohviku omanikku, 
kes lahkelt oma õue meid kutsus.

Karukäpa käsitööselts

Naised kudusid 
Valge Krooni õues
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Seikluslik ekskursioon 
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Raamatupidaja puhkab 25.06. - 27.06.; 
07.07.- 20.07. ja 11.08. - 30.08. 2008. 
Toimetulekutoetuste väljamaksmine

25. - 27. juuni (Pille Sikk)
26. ja 27. august kell 10.00-12.00 

(Karmen Simmul).
Sotsiaalinspektor võtab vastu toimetu-
lekutoetuse taotlusi  
14-18.07.2008 ning
18.08, 19.08 ja 21.08 kell 9-12 ja 13-16. 

Soovitav on oma vastuvõtuaeg telefoni 
teel eelnevalt kokku leppida. 

Sel aastal tähistati valla 
traditsioonilist tant-
supäeva teisiti. Kui 

täiskasvanute rühmad said 
ennast näidata „Tanukese“ 
juubelipeol, siis väikestele 
tantsusõpradele korraldasime 
hoopis teistmoodi tantsupäeva 
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis.
   Bussitäie lapsi võttis vastu 
peanõid isiklikult, kellega koos 
tantsiti alustuseks maha pööra-
ne nõiatants.

   Siis näitasid oma tantsuoskust 
kõige pisemad, keda juhendab 
Maie Vill, selgeks õpitut esita-
sid Keeni põhikooli 3.-4. ja 5.-6. 
klassi lapsed, kes õpivad tantsu-
samme Tiina Kuke käe all. 
   Väikese programmi lõpe-
tasid stuudio Hikaro Valga ja 
Sanagaste valla tantsijad.
   Edasi suunduti luuda viska-
ma ja sseejärel juba nõiarajale. 
Matka tipphetk oli kohtumine 
Nõiariigi kõige vanema nõiaga, 

Sangaste valla tantsulapsed 
esinesid peanõid Uhtile

kes ootas metsas lõkke ääres. 
Nõid jagas igale lapsele puuok-
sa saiaga, mille sai lõkke kohal 
valmis küpsetada. 
   Parimad luuaviskajad said 
medalid kaela ning nõid jagas 
tänu ka Keeni koolile ja kõigile 
tantsulastele. 
   Tantsulaste väljasõitu toetas 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp.

MERLE TOMBAK

Suokraakadi, hagopennadi, 

hagopennadi, filipommadi,

 määra ja jäära

Nõnda laulvad meite mehed,

kuis need käod kukelevad…

21. juunil algusega 21.00 toimub 
Silva platsil

Sangaste valla 

jaanituli.

Näete laulmas meie tantsumehi ja 
tantsimas meie laulumehi.
Koduõuel mängib tantsuks 

meie oma Tyristor.
Lõbustama tulevad „Loosi

 Naljanaised“.

Kohapeal saab osta 
kõhutäidet ja 
joogipoolist.

Sangaste lasteaial oli võimalus osaleda 1. aprillist 
31. maini Valgamaa Tervisenõukogu projektis 
„Vigastuste ennetamine Valgamaal 2008”. 
   Laste turvalisuse/tervise edendamine eeldab 
nii lapsevanema kui ka õpetaja teadlikkust ja 
pädevust. Toimusid koolitused lastele, lasteva-
nematele ja õpetajatele.
    Aprillis oli lastevanematele ja õpetajatele psüh-
holoogiamagister Toivo Niibergi loeng agressiiv-
susest ja vägivallast. Psühholoog selgitas agres-
siivsuse ja vägivalla olemust, tutvustas sellega 
seonduvaid psüühika- ja käitumishäireid. 
   Kuidas paremini mõista, miks laps käitub just 
nii, nagu ta käitub? Milline põhjus on lapse nn 
„halva“ käitumise taga? Kui tean, siis oskan 
ennetada. Kui mõistan, siis oskan paremini aida-
ta. Loeng kujunes vestlusringiks, kus vanemad 
said võimaluse küsida ja arutleda.
   Koolitus aitab perel end turvalisemalt tunda, 
lapsed said teadmisi ohtudest ja esmasest käitu-
misest õnnetuse korral. Lapsed olid tublid, nad 
teavad üllatavalt palju ja suudavad ohuolukor-
ras ka hakkama. 
   Lapsevanemad said valiku turvanõuandeid 
neile kallite inimeste kaitsmise kohta nii kodu-
seinte vahel kui ka väljaspool. Koolitust ilmes-
tasid slaidid ja praktilised näited.  
   Vesi karastab lapse organismi, ergutab ning 
loob positiivseid emotsioone! Ujumine annab 
kogu eluks vajaliku liikuvuse ja vastupidavuse. 
   Maikuus oli kõigil lastel ja vanematel võimalus 
külastada Pühajärve Puhkekodu ujulat. Lapsed 
said lustida spetsiaalselt lastele mõeldud 2 erine-
va sügavusega basseinis. Lapsevanemad kasuta-
sid neljarajalist 25 m basseini ja sauna. 
   See oli tõeliselt vahva õhtu! Rahuolevad taga-
sijõudjad olid väga õnnelikud, et osalesid.
   Lapsed püüavad jäljendada täiskasvanute 

tegevusi. Laskem neil siis enda kõrval õppida, 
kuidas kasutada veekraani, avada ja sulgeda 
uksi, kasutada tömbi otsaga kääre jne. Koos 
tegutsedes on lastel võimalik ohutult kogemu-
si omandada. See on palju toredam kui keela-
mised, käskimised ja riidlemised.
   Tänan kõiki projektis osalenud lapsi, lapseva-
nemaid ja õpetajaid. Suur tänu Sangaste valla-
valitsusele kaasfinantseerimise eest.

Juhataja TAIVI RÄSTAS

Laste tervise edendamine

Kooliaasta lõpp lähenes ja käes oli ekskursioonide 
aeg. Nii otsustasidki Keeni kooli algklasside lapsed ja 
nende õpetajad võtta seekord suuna Rakvere poole.
   Esimene peatuspunkt oli Siimusti savikoda. Oi, 
kui palju suuri ja veel suuremaid, väikeseid ja veel 
väiksemaid tasse, taldrikuid, vaase ja kausse seal 
oli! Ja kui värvilised ja ilusad! Toredad tädid näitasid 
ja selgitasid, kuidas valmib piimakruus, kuidas 
puuviljavaagen. Nägime, mismoodi savi vormidesse 
valatakse ja välja võetakse; kuidas esemeid värvitak-
se, pritsitakse ja glasuuritakse ning ahju pannakse. 
Käisime ka savikoja poes ning igaüks sai kodustele 
või endale mõne põneva meene soetada. Ja uskuge 
– leti juures oli pii-ii-ikk järjekord. Seejärel väike võil-
eivapaus ning suund Rakvere linnuse poole.
   Kui esimene tõsine pingutus mäest ülesronimise 
näol linnusele pääsemiseks oli õnnelikult seljataga, 
astusime väravast sisse ning lapsed said selga 
keskaegseid riideid meenutavad vestid. Võtsime giid 
Marguse järele sappa ning tuur võiski alata. 
   Kõigepealt viidi meid vanasse kahuritorni. Küll seal 
olid suured ja rasked kivikuulid. Mõnel väiksemal 
mehel oli tegemist, et kuuli sülle saada. Huvitav oli ka 
keskaegne käimla ehk latriin, mille toimefunktsiooni 
oli uksel seisva joonise abil näitlikult selgitatud.
   Taas õues, said lapsed mängida erinevaid rüütlite 
mänge – kes oli kiirem vastase põhukotiga palgilt 
allalöömises, kes osavam piiki läbi rõnga viskamas. 
Saime proovida ka karkudega käimist, rullikuga 
mööda nööri sõitmist, sõitu keskaegsel karussellil ja 
linnuse mündi valmistamist. 
   Häbiposti juures sai iga klassi vallatuim tunda, 
kuidas vanal ajal patuseid karistati. Meil piirdus see 
õnneks grupiviisilise kõditamisega.
   Juba hakkasid poisid nihelema – no millal ometi 
mõõkasid näeb?! Marguse juhtimisel saimegi 
katsuda ja proovida erinevaid piike, kiivreid, kilpe 
ja loomulikult mõõku. Mõni tugevam püüdis suure 
relvaga ka ehtsat rüütlit mängida ning ruumi keskel 
seisvale palgile hoope jagada. Mõni aga nuputas, 
kui palju peab veel kasvama, et sellise mõõgaga 
ühepikkuseks saaks.
   Siis ronisime mööda kitsaid treppe lausa linnuse 
katusele, nägime Toolse linnust ja Kunda tuhamäge-
sid ning meie ringkäik viis ... piinakambrisse. Peotäis 
väikeseid, siiani vapraid lossipreilisid jäi kohe ukse 
taha, noh nii igaks juhuks. Suurema hulgaga aga 
uurisime mõningase kõhedusttekitava sisina saatel 
esimeses, üsna pimedas kambris piinariistu ning 
venitusmasinat. Giidi jutu järgi vormitakse sellega 
tänapäeval 160 sentimeetristest meestest Tartu 
Rockile korvpallureid vormitakse. Kuigi masinaga 
püüti inimestelt ülestunnistusi kätte saada, oli kuuldu 
üsnagi hirmutav ning teise kambrisse minejaid oli 
taas pisut vähem. Seal saime näha, kuidas vanasti 
kujutati ette põrgut – luukered siin ja seal, tähtsad 
mehed nõgiste nägudega seina äärtes seismas, 
pime, kõle. 
   Kõrvulukustava kõuekõmina ja paukude saatel 
lendas järgmine salk kiljuvaid lapsi ohutusse päi-
kesevalgusesse. Viimasesse, käikudega kambrisse 
keeeldusid nad sisenemast. Sinna minejaid oli üsna 
väheks jäänud.
   Põrandad vajusid, äkilised uksepaugud otse kõrva 
ääres, hirmus naer ja ehmatavad kujud – kisa oli tae-
vani. Küll on hea, et õpetajatel on pikad käed – neist 
kinnihoidmiseks jagus võimalust igaühele. 
   Kui pisarad olid kuivatatud ning julgemad mehed 
lausa kaks või kolm tiiru käikudele peale teinud, 
andsime tagasi oma linnuserahva riided, külastasime 
pisikest suveniiripoodi ning Rakvere sümbolit – tar-
vast linnuse lähedal. Edasi suundusime Porkunisse.
   Selleks ajaks olid kõhud juba üsna tühjad. Tegime 
väikese pikniku. Seejärel jagunesime kolme gruppi 
ning käisime uurimas kuulsaid ujuvaid saari, Armu-
valusilda, mängisime kivide mõistatamise mängu 
ning ronisime Porkuni linnuse ainukese allesjäänud 
torni tippu. Samas tornis tegutseb ka Paemuuseum, 
kus lapsed said erinevatest Eesti paikadest pärit 
kivide, nendesse jäänud ürgloomade kujutiste ning 
paekivi ajalooga tutvuda. Tuli välja ka põhjus, miks 
koolikotid on nii rasked on – seal sees ju paekivi, 
millest läikega pilte trükitakse!!!
   Kuna päev hakkas üsna õhtusse veerema, keera-
sime bussinina kodu poole. Väike ostlemispeatus 
Tartu Lõunakeskuses ning õhtuks oligi väsinud, kuid 
õnnelik ja muljetest pungil reisiseltskond Keenis 
tagasi. 
   Toredaid muljeid ning reise suveks! Kohtume 
uuesti sügisel!

Reisiseltskonna nimel TEELI ROHT

Lõppenud õppeaastal on Keeni kooli õpi-
lastel olnud võimalus osa saada mitmest 
loodushariduslikust projektist.
   Karula Rahvuspargist alguse saanud 
projekt “Maale õppima” jõudis ka meie kooli 
õpilasteni. Projekt viidi läbi koostöös Soome 
kolleegidega ja seda rahastas Euroopa Liit.
   Kahel õppeekskursioonil käisime maikuu 
lõpus. Võrumaal Värtemäe talus, mis asub 
Karula Rahvuspargi territooriumil, oli 6. klas-
si õpilastel võimalus uurida, kuidas elavad ja 
toimetavad ühiselulised putukad. Kolme tun-
ni jooksul said õpilased teada palju huvitavat 
mesilaste, herilaste ja sipelgate elust. Vahetu 
suhtlemine taluperemehega andis kindlasti 
rohkem, kui tavaline õppetund klassis.
   Samal ajal uurisid 1. klassi tüdrukud-poisid 
Rebasemõisas Rõõmu talus, kuidas elavad 
koduloomad. Kui suur tähtsus on koduloo-
madel, ei olnud ehk maalapsele eriti uudis. 
Kui aga oma käega sai proovida lambavil-
laga viltimist ja avastada mõni ravimtaim, 
muutus külaskäik tallu päris põnevaks. 
Päeva aitasid ilmestada lõbusad mängud.
   Teiseks looduses õppimise projektiks oli 
“Looduse vahendamine”, mis sai alguse 
Sagadi Looduskoolist ja tõi koolile ka mõ-
ningast raha, mida kasutati õppevahendite 
muretsemiseks loodusainete kabinetti ja 
sõitudeks Sangaste dendroparki. Selles 
projektis osalesid 1., 6. ja 7. klass.
Pargis tutvuti huvitavate puu- ja põõsalii-
kidega, uuriti samblikke, mõõdeti puude 
kõrgust ja ümbermõõtu. Projekti läbivii-
miseks vajalikud töölehed koostas kooli 
loodusainete õpetaja, ühendades erinevates 
loodusainetes õpitut.
   Jätkus ka osalemine Ökokrati projektis, 
mitmed 7. klassi õpilased võtsid osa loodus-
foto konkursist.
   Õppimine looduses on suureks vaheldu-
seks õppeprotsessis ja muudab ka õpilaste 
suhtumist loodusesse.
   Kindlasti kasutame analoogseid võimalusi 
ka edaspidi.

EDA SELGIS 
Keeni kooli loodusainete õpetaja

Keeni kool osales 
loodushariduslikes 
projektides

5

74. Restu spordipäev toimub 

3. augustil algusega kell 10.00 
Restu staadionil. 
Võistlustele registreerimine algab 9.00.

Spordipäeva tippsündmus on taas rammu-
mehevõistlus “ Restu Rammumees 2008”.

Kes soovivad 9. augustil toimuvatel 
kolme valla suvepäevadel osaleda, 

võtke palun ühendust Lea Korbuniga.

Eksursioonile registreerivad Vaike Tuisk ja Ilme Lepik.
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Palupera vallavalitsuses 
04.06.2008 : 
 Lubati vallavanemal tasuta vastu võtta kinnistu omanikult 
Nõuni külas Uibo-Ronga tee suurusega 826 m².
 Anti kaks ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas 
614 krooni.
 Muudeti Palupera vallavalitsuse 14.05.
2008 korralduse nr 2-1/109 sõnastust alljärgnevalt – eras-
tatava maa sihtotstarve on tootmismaa (põllumajanduslike 
tootmishoonete maa) ja võtta maa hindamisel aluseks 1996. 
aasta maa maksustamishinnad.
 Väljastati Lande Grillikoda OÜle Neeruti külas Lande 
kinnistul veehaarde puurkaevu projekteerimiseks projek-
teerimistingimused.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule Palupera külas Astrid 
Lemmatsi ja Klarissa Puusaagi elektrivõrguga liitumisü-
hendusele kasutusluba.
 Aluseks võttes omandireformi aluste seaduse § 12 lõiget 
7 loeti D.U. Palupera külas Sepa Lit C talu maade tagasta-
mise nõudest loobunuks ja lõpetati tagastamismenetlus ja 
kompenseerimise menetlust ei alustata.
 Tunnistati alates 01.07.08 kehtetuks Palupera vallavalitsu-
se korraldus nr 2-1/106 (14.05.07), millega määrati sügava 
puudega isikule hooldaja.
 Moodustati hajaasustuse veeprogrammi taotluste hin-
damiseks Palupera vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus 
– esimees Terje Korss, liikmed Merike Terve, Imbi Parvei, 
Tõnu Kukk ja Toomas Kikas.
Anti luba vallavanemal sõlmida leping Nõuni külas Kullipesa 
ringi teel asuva truubi remonttöödeks hinnapakkumuses too-
dud maksumuses, Lustimäe trimmerdamise teenuse ostmi-
seks hinnapakkumuses toodud maksumuses ja 7 liiklusmärgi 
paidaldustööde osas toodud maksumuses.
12.06.2008 :
 Kiideti heaks 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta 
aruanne summas 25 191 000 krooni. Aruanne esitatakse 
vallavolikogu istungile kinnitamiseks.
 Väljastati Tele 2 Eesti ASile projekteerimistingimused 
Palupera külas Suure-Pritsu kinnistule 99meetrise mobiil-
sidemasti projekteerimiseks.
 Kehtestati vallavanema ametsõitudeks bensiinilimiit kuus 
kuni 200 l, arvestusega, et rahaline kulu ei ületaks poolaas-
taks eelarves kinnitatud summat. Ületav summa kuulub 
tasumisele auto kasutaja poolt.
Väljastati Palupera vallale raieluba Palupera põhikooli kin-
nistul murdumisohtliku ja haige pargipuu raieks.
 Väljastati Astuvere külas Nurme kinnistu omanikule J.V-le 
kirjalik nõusolek väikehoone ehitamiseks.
 Väljastati Räbi külas Tooma kinnistu omanikule T.S-le 
elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks projekteeri-
mistingimused.
Anti kaks ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas 
1705 krooni, üks ühekordne toetus 300 krooni, üks matus-
etoetus 2000 krooni ja üks sünnitoetus 2000 krooni.
 Otsustati jätta algatamata Koolimäe kinnistu nr. 1294540 
katastriüksuse nr. 58202:003:0854 lihtsustatud korras koos-
tatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hinda-
mine. KSH algatamata jätmistega on nõustunud Valgamaa 
Keskkonnateenistus.
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AMETLIK INFO Lustimäe puhkekohale viiv 
juurdepääsutee on valmis

2008. aastal aitas Palupera 
vallavalitsusel Lustimäe 
juurdepääsuteed ja parklat 
(420 m) ehitada Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus 
Piirkondade konkurentsi-
võime tugevdamise väike-
projektide programmist.
   Lustimäe puhkekoht, kus 
lõkkekoht grillrestiga, prügi-
kast, piknikukoda, lauad-
toolid, köisrada, infoviidad 
ja -stendid, trepid, randu-

missild, sild üle jõe ootab 
külastajaid nii Elva jõe kui 
ka maismaa kaudu. Lisainfot 
leiad www.palupera.ee.  
   Juurdepääs puhkekoha-
le autoga/bussiga on vaid 
mööda äsja valminud 
juurdepääsuteed (vt. kaar-
ti). Transpordivahendi 
peab jätma parklasse, kust 
tuleb jalgsi mööda matka-
rada minna puhkekohani. 
Mõnisada meetrit loodu-

ses jalutamist on nauditav 
ja tervislik tegevus. Tiigi, 
Savimäe jt. kinnistuid selleks 
kasutada ei tohi. Eelmisel 
aastal lammutatud käim-
la taastatakse, kuid selle 
lõhkujad arvestagu ka teis-
te puhkekoha külastajatega. 
Kui mehepojad ise varjatud 
kohta külastada ei soovi, siis 
oma seltskonda oodatud 
tütarlapsed sooviksid seda 
kindlasti. Käimlat ja puhke-
kohta kasutades käitugem 
viisakate eestlastena. Kui 
lõkkematerjali napib, leiab 
selle igaüks natuke looduses 
ringi käies. Endine nimetus 
„prouamägi” võiks ju selle-
le paigale sobida tänases 
päevaski.

TERJE KORSS

22. juunil, kell 14.00 toimub 
NEERUTI KÜLAPLATSIL 

2. Neeruti küla kokkutulek.
Kavas on uue Külalipu pidulik heiskamine, isetege-
vus-programm, seltskondlikud laulud-mängud, ke-
hakinnitus ja muud külapäevale kohased tegemised.

Alates 20.00-st läheb kokkutulek sujuvalt üle JAANI-
SIMMANIKS, kus kõik pidulised paneb oma pilli järgi 
tantsima ansambel MATIBAND.

Korraldajaks Neeruti Külaselts

5. juunil toimus Puka staadionil jalgpalli-
turnir Puka Cup 2008, kus osales piirkonna 
8 võistkonda. Osalesid noormehed, kes on 
sündinud aastal 1994 ja hiljem. Mänguaeg 
oli 2x8 minutit. Turniirist võttis osa 79 
mängijat, kokku löödi 35 väravat, mis teeb 
keskmiselt 2,19 väravat mängus.
   Lõppjärjestus: I – PALUPERA, kes ei 

kaotanud ühtegi mängu! II – Rõngu, III – 
Puka (I), IV – Elva 97, V – Pühajärve, VI 
– Puhja, VII – Elva 94 ja VIII – Puka (II).
   Parimaks väravavahiks tunnistati Artur 
Lõhmus Paluperast, kes lasi läbi vaid 2 vära-
vat. Väravaküttidest oli parim Raikko Käos, 
kes lõi Palupera 5 väravast 4, üks värav jäi 
seekord Elari Kikasele.

TERJE KORSS

Palupera poisid võitsid 
Puka Cup 2008

Palupera vallavolikogus 

 Kehtestati Palupera farmi kinnistu nr.1208440 ka-
tastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu 
nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplanee-
ring.
 Kehtestati Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 katastriüksuse 
nr. 58202:002:1420 detailplaneering.
 Täiendati Palupera valla teeregistrit – Mäelooga külas 
Lustimäe puhkekoha juurdepääsutee parklaga (420 m).
 Võeti vastu Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriük-
suse nr. 58202:001:0924 detailplaneering ja kuulutati välja 
detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailp-
laneering on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas 
asukohaga Hellenurme küla ja Nõuni külaraamatukogus 
asukohaga Nõuni küla 28. juulist kuni 11. augustini 2008.
a. kl. 8.30-12.00 ja 13.00-16.00. Kui avaliku väljapaneku käi-
gus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid 
ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku 
lõppemist.
 Kuulati revisjonikomisjoni ettekannet.
 Kinnitati 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aru-
anne summas 25 191 000 krooni.
 Tehti otsus mittealgatada Jõeveere kinnistu nr. 1580940 
katastriüksuse nr. 58202:002:0165, Kiilu kinnistu nr. 
1580540 katastriüksuse nr. 58202:002:0161, Sooserva kinnis-
tu nr. 1580740 katastriüksuse nr. 58202:002:0163, Ojakääru 
kinnistu nr. 1581040 katastriüksuse nr. 58202:002:0167 
ja Mäekingu kinnistu nr. 1580640 katastriüksuse nr. 
58202:002:0162 detailplaneering.
 Tehti muudatusi 2008. aasta valla eelarves.

Teade
Palupera Vallavalitsuse vastuvõtt 
7. juulist 8. augustini 2008
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 
kella 9.00-12.00. Stenver Laaneväli 07. juuni

SÜNNID

Palupera jaanipäev 
STAADIONIL 

22. juunil algusega 
kell 17. 00. 

Jalgpall, mängud suurtele ja väikestele, 
ansambel, oksjon. 
Kaasa võtta jook, söök ning hea tuju!

Kontakt: Deivi Sarapson, deivi.
sarapson@gmail.com, 5666 5643 ja 

MTÜ P-Rühm, Kalev Lõhmus 5139 071.

NB! Vägijooke pruukinud alaealised võivad 
rikkuda jaanipäevapeo kõikidele pidulistele!

Pakutakse tööd
Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakku-
misi Hellenurmes Tallimäe elamu sahtka-
evu remonttööde (puhastamine, lisarake, kaan, 
kooguga veevõtt) teostaja leidmiseks. Hinna-
pakkumine esitada hiljemalt 1. juulil 2008. a. 
Teostaja poolt materjal, töö, transport, koristus. 
Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus 
märksõnaga „Tallimäe kaev“. Info lähteülesandest 
tel. 7679 502, 5174 740. 

Palupera Vallavalitsus ootab veelkordselt 
hinnapakkumusi valla teeregistris olevate 

teede remonttöödeks, 
hiljemalt 1. juulil 2008.a. 

Remonttööd hõlmavad:
kruusa (vastavalt vajadusele kas siis loo-
dusliku või purustatud kruusa) vedu Miti, 
Hellenurme või Laguja karjäärist;
kruusa teedele laialiajamine, buldooseritöö;
vajadusel teeäärse kraavi süvendamine, 
suuremate kivide ärakorjamine. 
Orienteeruv maht teedele veetava kruusa 
osas on ca 200 koormat (a´ 10-15 t). Kruusa 
eest maksab Palupera Vallavalitsus otse 
karjääri omanikele. Ootame töötunni hinda 
ja peale vallavalitsuselt konkreetsete teelõi-
kude, koguste saamist ka orienteeruvat 
aega, mis remonttöödeks võiks pakkujal 
kuluda. Pakkumuse saab esitada vaid 
Maanteeameti kehtivat teehoiutööde tege-
vusluba teede ehitamiseks, remontimiseks 
ja hooldamiseks omav pakkuja. Mainida 
ära ka käibemaksukohuslus, kasuks tulevad 
kogemused. Tule küsi infot!
Pakkumised saata 67514 Valgamaa Hellenurme 
sjk. Palupera Vallavalitsus kinnises ümbrikus 
märkega „Palupera teehooldus“. Info tel. 7679 
501, 5174 740.

23. juunil Makita külaplatsil 
algusega kell 20.00 küla jaanituli, 
rahvuslikud mängud, ansambel 
Valge roos. 
Korraldaja Makita külaseltsing.

23. juunil Nõunis Kullipesa 
puhkealal algusega kell 20.00 jaa-
nituli, esinevad lapsed, emmed, 
vanaemad, rahvuslikud mängud, 
ansambel ABAKUKK. 

Palupera Põhikooli                        
LÕPUAKTUS

toimub koolisaalis
21. juunil kell 12.00

Esireas vasakult: Tauri Kozlovski, Artur Lõhmus, Kris Käos ja Mauri Kozlovski.
Seisavad vasakult: Elari Kikas, Kerdo Puusalu, Raikko Käos ja Mait Käos.

19. juulil algusega kell 20.00 
esitatakse Nõuni kultuurimajas Paistu 
Rahvamaja näiteringi poolt Jaan Tätte 
näidendit 

PALJU ÕNNE ARGIPÄRVAKS, 

mis kujutab endast reaalsuse ja krotes-
kluse, komöödia ja draama piiril olevat 
armuintriigi.
Pilet 50.- ,õpilastele ja pendsionäridele 25.-

Info: 5139 071

3. augustil algusega kell 12.00 
toimub Nõunis, Kullipesa puhkemaja plat-
sil järjekordne 
rahvatriatlon ümber Nõuni järve.
Info: 5139 071, Kalev
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Palupera valla elanik!
On võimalik sõita ühiselt kahel korral Leigo järvemuu-
sika kontserdile Lutike külas. Buss alustab sõitu 2. 
augustil kell 16.00 Atra bussipeatusest marsruudil Atra-
Palupera-Hellenurme-Päidla-Nõuni-Lutike. 9. augustil 
alustab buss oma teekonda kell 17.00. Õhtul tullakse 
ühiselt ka tagasi. 
2. augustil algusega kell 17.00 JÄRVID LEIGO JÄRVE-
DEL. 
9. augustil algusega kell 18.00 PÕHJATUUL. Lofo 
looduspildid ja Hedvig Hansoni muusika, MuM (Island) 
ja Villu Veski iLife live-kontsert – Eivor, Sofia Rubina ja
teised (Eesti, Läti, Norra, Island, Soome, Itaalia) ning 
Tallinna Kammerorkester. 
Jälgi reklaami ka lisaks http://www.leigo.ee/et/jarve-
muusika/kava-2008. 
Edu soovides ja vallaelanike sügav kummardus Leigo 
pererahvale!

PALUPERA VALLAVALITSUS

Unustatud mõisad 2008
Külastusmängu seekordsed külastuspäevad on

28. juunil, 10., 19. ja 20. juulil ning 2. augustil, 
algusega kell 10.00. 

Paluperas kutsutakse kell 15  kõiki huvilisi kuulama:
28. juunil Elva Noorte Meeste koori, 
10. juulil Konguta segakoori,
19. ja 20. juulil MTÜ Tantsuklubi Mathilde kollektiive. 
2. augustil esinevad Nõuni naised ja lapsed. 

   Mõis avatud külastajatele 18.40-ni.
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Veel hoolitsevad pilgud Palupera 
mõisale, lilled vaasidesse ja ongi 
kell 10.00. Läks lahti! 

   Esimesed külastajad ootasid juba 
enne kümmet mõisauste avanemist. 
Registratuuris tervitati tulijaid mõisape-
re poolt kommikarbiga ja ilus hetk jääd-
vustati ühispildile.
   Esimesele päeval käis Palupera mõisas 
111 külalist.
   Neil oli võimalik imetleda käsitöömeistrite 
Hedvig Saare, Albert Suu, Kaja Loki, Kaisa 
Loki, Krista Loki, Heli Lõhmuse, Katrin 
Peiki, HannaVoolaidi, HeljuVoolaidi, 
Maria Voolaidi, Irene Ranna, Riina Ilvese, 
Eha Visse, Kaja Petersoni ja Katrin Kreela 
suurepäraseid töid.
   Populaarseks osutus eriti laste hulgas 
kunstituba, kus valmistati pärlitest ehteid, 
liivakaarte ja kipsiriidest pliiatsitopse.
   Muusikalist naudingut pakkus Tartu 
koor HaleBopp Singers dirigent Lauri 
Breede juhendamisel.
   Päev oli töiselt põnev. Tänan kõiki esime-
se mõisapäeva kordaminekule kaasaai-
danud külastajaid ja Palupera mõisarah-
vast!
   Ootame taas Palupera mõisasse: 28.06., 
10.07., 19.07., 20.07. ja 02.08.

Palupera PK direktor SVETLANA VARIKU

Külastusmäng „Unustatud 
mõisad 2008“ algas 

Palupera valla PROJEKTID

SPORDIGA KAHJULIKE HARJUMUSTE VASTU
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-
finantseerijana .
Toetaja – Valga Maavalitsus, Alaealiste Komisjon.
Toetus – mai 2008 otsusega eraldati 5840 krooni.
Projekti lõpp – 19. detsember 2008.

NEERUTI KÜLA KOKKUTULEK
Toetuse saaja – Neeruti külaselts, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-
finantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Toetus – Valga maavanema korraldusega nr 363 (27.05.2008) 
eraldati Neeruti küla kokkutuleku, mis pühendatud Neeruti 
küla 505. sünnipäevale, korraldamiseks 18 410 krooni. 22. 
juunil toimuva ürituse ajal jaanituli, lipuvarda paigaldus ja 
lipu heiskamine. Programm.
Projekti lõpp – 31. august 2008.

MAKITA KIIGEPLATSI HEAKORD
Toetuse saaja – Makita külaseltsing, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-
finantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Toetus – Valga maavanema korraldusega nr 363 (27.05.2008) 
eraldati Makita küla kiigeplatsi heakorrastamiseks 12 390 
krooni. 
Projekti lõpp – 15. oktoober 2008.

ÜRITUSTE LÄBIVIIMINE PALUPERA VALLAS
Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-
finantseerijana.
Toetaja – Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Toetus – Valga maavanema korraldusega nr 363 (27.05.2008) 
eraldati tantsuring Hellesele tanude valmistamiseks 14 569 
krooni. 
Projekti lõpp – 30. september 2008.

KINGITUS KOOLILE
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-
finantseerijana.
Toetaja – Hansapanga „Tähed särama” alamkonkurss „Pu-
has loodus”.
Toetus – keskkonnateemalise toetusena eraldati Palupera 
mõisapargi püsikute soetamiseks 4750 krooni. 
Projekti lõpp – oktoober 2008.

Otepää mitmetest sõprusvaldadest mitmes riigis on kõige kauem, 1989. aastast 
püsinud side sõprusvalla Vihtiga Soomes. Sidet hoiavad teatrid, laulukoorid, 
koolid, kirik, talunikud, mitmed sõpruskonnad ja pered.  
   Hiljuti, 2008. aasta juunis, oli Valgamaa laulupäeva üllatuskülalisena kohal 
17liikmeline koor Vihti vallast Nummelast. Koorijuht Kiti Kalymialarise juhtimisel 
pakkus koor nauditavat muusikaelamust Sangaste ja Otepää kirikus esinedes.

   Meenutusi varasemast 
lisab EVEKO koori laulja Ave 
Kruusmaa: “2006. aastal käis 
sama koor meil esinemas, meie 
aga osalesime Soome-Eesti 
laulupeol Soomes 2007. aasta 
suvel.” 
   Olgu meenutatud, et sõprus 
Vihtiga sündis Palupera val-
lavolikogu esimehe Vambola 
Sipelga eestvõttel.

AILI MIKS

Laulukooride sõprusside püsib 

Otepää lähedal Valgjärve vallas Pikajärve mõisas on avatud forellipüük, kus 
saab nautida värskeltpüütud forelli. Kala küpsetatakse kas suitsuahjus või grillil.
   Forelli kõrvale pakutakse sütel küpsetatud kartulit toorjuustukreemiga, värs-
ket toorsalatit, karastusjooke, õlut ja veini.
   Forellipüük mahutab umbes 60 inimest, mis annab võimaluse korraldada ka 
suuremaid üritusi. Söögilauad paiknevad varikatuse all, kus märja ilmaga mõ-
nus olla.
   Kuni forell küpseb, on kundedel 
võimalus tutvuda Cantervilla Lossi 
ja selle ümbrusega, sõita paadiga 
järve peal või mängida võrkpalli.
   Majutuse, sauna ja peosaalide 
kohta leiab huviline informatsiooni 
kodulehelt: www.cantervilla.ee.
   Lahtioleku ajad:  K, N, P 11.00-
20.00,
R, L 11.00-22.00.
   Suuremate pidude (nt. suvepäe-
vad) ajal on võimalik tellida spetsi-
aalmenüü. On olemas suur vokk-
pann koos gaasipõletiga.
  
 Info: GSM 5511 790 Rain, 
email: cantervilla.forell@gmail.
com.

Filmi ülesehitus võimaldab saada Eestist ülevaadet 
maakondade kaupa, mis on abiks reisi kavanda-
misel. Meeleolu loomiseks on kasutatud 68 ilusat 
eestikeelset laulu, mis filmi oluliselt paremini „elama
panevad“.
   Otepää on Lõuna-Eesti üks atraktiivsemaid keskusi 
ja filmis on näidatud Otepääd nii talvepealinnana,
talviste ja suviste võistluste keskusena, kultuurisünd-
muste asupaigana, pikk lõik on pühendatud Pühajär-
vele. Rõhutatud on eelkõige piirkonna looduse ilu. 
   Eestit tutvustav film sobib kingituseks, aga ka
turistidele meeldejäävaks meeneks, mis loodetavasti 
ajendab Eestimaad taaskülastama, et tulla siis juba 
teadliku sõbra ja reisihuvilisena.
   Filmi kogupikkus on 2 tundi ja 50 minutit. Saate-
teksti saab valida eesti või inglise keeles. Film on 
toodetud nii PAL kui ka NTSC versioonis (Ameerika 
turule).
   Film on müügil Apollo raamatukauplustes, muusika-
kauplustes, mõnedes supermarketites, suveniirikaup-
lustes jne. Film on müügil ka Otepää Turismiinfokes-
kuses (mõned eksemplarid hotellis Bernhard).
   Võib pöörduda ka otse autori poole reinlepik@hot.ee 

Cantervilla forellipüük avatud Film „Imeline, lihtne maa – Eestimaa“ 
tutvustab ka Otepääd
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23. augustil tähistab Puka kool oma 240. sünni-
päeva. Vilistlaskogu eestvedamisel püstitatak-
se selleks puhuks mälestuskivi legendaarsele 
õpetajale Elise Saarele.
   Miks just Elise Saar? Vilistlaskogu tegi selle 
otsuse üsna üksmeelselt. Õpetaja Saar töötas 
Puka koolis 38 aastat, jagades nii raamatu- kui 
ka elutarkust mitmetele põlvkondadele. 
   Ta on Puka kooli sümbol, kes meenub eelmi-
se sajandi keskel Pukas õppinutele kui üks 
värvikamaid pedagooge – kellele klassijuha-
taja, kellele matemaatika-, kellele muusikaõpe-
taja. Ääretult töökas ja nõudlik.
   Ta mitte lihtsalt ei andnud oma ainet, vaid 
huvitus õpilaste käekäigust. Erinevalt mõnest 
teisest pedagoogist ei teinud ta laste vahel 
seisuslikku vahet, kugi nood olid näiteks 
Siberisse küüditatute järeltulijad.
   Paljud vilistlased meenutavad, et jäid Elisega 
suhtlema ka pärast kooli lõpetamist. Elise 
tundis kõik oma õpilased isegi aastate tagant 
ära ja astus meelsasti ligi juttu puhuma. Ta ei 
virisenud, ei tuletanud meelde halbu seiku ega 
kurtnud teistele oma hädasid. Alati oli õpeta-
jal midagi huvitavat, millest rääkida.
   Mälestuskivi on laiemas plaanis tunnus-
tus kõigile Puka pedagoogidele. Elise Saare 
kasvandikud avaldavad nõnda austust oma 
õpetajale, kelle ajal aasta õpetaja tiitleid veel 
ei jagatud. 
   Elise oleks selle tiitli kindlasti saanud, sest oli 
oma tööle ja õpilastele pühendunud. Kuna tal 
endal lapsi polnud, siis tunnevad Puka vilist-
lased, et mälestuskivi rajamine on nende tänu 

ja kohtustus. Ühtlasi soovivad nad väärtusta-
da õpetaja elukutset.

Teistmoodi mälestuskivi

Elise Saar on maetud Puka kalmistule. Kuna 
hauaplats on väike, seab see mälestuskivi 
suurusele piirid. Kavandi järgi on kivi kõrgus 
umbes 70 cm ja esimese külje laius 85 cm.
   Kavandi idee tuli kunstnik Esti Kittuselt, 
Elise õpilaselt ja Puka kunstikooli juhatajalt. 
“Mõtlesin, missugust teha, et oleks Eliset 
iseloomustav,” selgitab idee autor. “Mul on 
kümmekond eri värvi ja varianti süstikpitsiga 
Elise kingitud taskurätti. Ta tegi pensionipõl-
ves väga ilusat käsitööd ja armastas paljude-
le õpilastele omavalmistatud esemeid kinki-
da. Võtsin kapist ühe tema kingitud taskuräti 
ning hakkasin seda paigutama üht- ja teistpi-
di.” Nõnda valmiski kavand, mille põhjal on 
tehtud makett.
   Teksti mälestuskivile pakkus samuti Elise 
õpilane, kauaaegne Suislepa kooli õpetaja 
Milvi Liiv. Mõttetera pärineb kirjanik Victor 
Hugolt ja kõlab nii: “Kui meenutatakse, tund-
uvad aastad hetkedena.”
   Punakaspruun kivi, millest mälestusmärk 
valmib, kaevati välja Vastseliina lähistelt 
ürgsest loodusest. Kivisepp Madis Mark lõikab 
kiviploki, teine kivisepp Margus Kurvits raiub 
sellele teksti. Kogu kumer pind lihvitakse.
   Kaks kolmandikku mälestuskivi oletatavast 
(täpne hind selgub siis, kui töö on valmis) 
maksumusest on tänu vilistlaste annetuste-
le, sponsorite toetusele ja kultuurkapitalile 
juba olemas. Vilistlaskogu on tänulik kõigi-
le toetajatele! 
   MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu pangaarve 
numbrid on: 221038663625 (Hansapank) või 
1022007887012 (SEB), märgusõna “mäles-
tuskivi”.

PUKA KOOLI VILISTLASKOGU

Fotol on mälestuskivi makett, mille 
valmistas kunstnik Esti Kittus.

Puka vilistlaste kummardus 
väärt õpetajale

Aastapäeva ootel
Missugune on küsimuste top 7, mida Puka 
kooli 240. aastapäeva tähistamise eel on esi-
tanud vilistlased ja pedagoogid?
Vastab vilistlaskogu juhataja Anneli Uffert.

1. Kes võivad aastapäevaüritusele tulla?
Tulla võivad kõik, kes on õppinud või töötanud 
Puka koolis. Endised õpilased ei pea olema 
tingimata lõpetanud siin põhikooli või keskkoo-
li. Küll aga tuleb kannatust varuda neil, kes on 
niisuguse ürituse jaoks veel liiga noored: Puka 
kooli praegused õpilased või need, kes läinud 
õppima mujale, aga kelle klassikaaslased pole 
Pukas veel keskkooli lõpetanud. Neid ootame 
järgmistele aastapäevadele.

2. Kas kõik õpetajad ja töötajad saavad kirja-
liku kutse?
Paraku ei suuda me kõigile, kes kutset väärik-
sid, seda saata. Ent ka kutseta jäänud endised 
töötajad on väga oodatud!

3. Kui suur on osalustasu?
Pensionäridele on osalustasu 100 krooni, teis-
tele kuni 10. augustini 150 krooni ning hiljem 
200 krooni. Osalustasu saab kanda MTÜ Puka 
Kooli Vilistlaskogu pangaarvele: 221038663625 
(Hansapank) või 1022007887012 (SEB), mär-
gusõna “osalustasu”.

4. Mis selle raha eest saab?
Vilistlaskogu koosolekutel oleme põhjalikult 
arutlenud osalustasu suuruse ja kasutamise 
üle. Osalustasudest laekuva raha eest saame 
maksta ansamblile, kes on vajaduse korral 
valmis tantsuks mängima pikemalt kui tava-
pärased 4x45 minutit. Kuna suur osa peost 
toimub võimlas, peame mõtlema piisava 
võimsusega helitehnikale. Arvutiõpetaja Eve 
Mäeorg on juba valmis teinud kutsed ning 
lähipäevil peaksid valmima voldikud kooli 
tutvustava materjaliga. Tänavu tahame meeles 
pidada ka kauaaegseid ja kooli ajaloos tähtsaid 
õpetajaid.
   Kindlasti ei saaks me hakkama nii väikese 
osalustasuga, kui aastapäevaüritust poleks 
nõustunud toetama Puka vald.

5. Mis kell peaks 23. augustil kohale tulema?
Registratuur alustab tööd kell 15.30. Kell 16.00 
koguneme Puka kalmistul, et avada mäles-
tuskivi legendaarsele õpetajale Elise Saarele. 
Tema mälestuseks kõnelevad mitmed endised 
õpilased ning direktor.
   Aktus algab kell 18.00. Esinevad nii praegus-
ed õpilased kui ka vilistlased. Tervitame kooli 
esimest kuldlendu ja täname õpetajaid. Aktuse 
lõppedes saavad inimesed omavahel suhelda 
ning koolimajas ringi liikuda. Klassiruumid on 
lahti, vaadata saab näitusi ja kuulata kandle-
mängu.
   Kell 20.00 oleme kavandanud ühispildi tege-
mise koolimaja ees ning pärast seda võivad 
ennast jäädvustada kõik lennud ja sõpruskon-
nad. Fotograaf on lubanud teha pildid valmis 
juba keskööks.
   Bänd hakkab tantsuks mängima kell 21.00, 
avatud on puhvetid. Pidu lõppeb kell kaks 
öösel.

6. Kas ürituse ettevalmistamisel saavad kaasa 
aidata ka need, kes pole vilistlaskogu liikmed?
Kõigi panus on teretulnud ja nii mõnedki tublid 
inimesed on juba oma abi pakkunud. Näiteks 
kaunistab aktusepaiga Puka kooli III lennu 
vilistlane Evi Mölder. Vilistlaskogu liikmed on 
olnud väga tublid ja teinud peo ettevalmistami-
sel ära uskumatult suure töö. Nad on ka peo-
päeval kes registratuurilaua taga, kes meeneid 
müümas, kes saali tantsuõhtuks ja -ööks ette 
valmistamas. Keegi neist ei saa selle eest raha 
– kõik käib nii-öelda heategevuse korras.

7. Missugune roll on õpetajatel?
Aastapäeva korraldamine on igal juhul kooli 
ja vilistlaste koostöö. Pidu ette valmistades 
ja päevakava paika pannes oleme pidevalt 
suhelnud õpetaja Liidia Saarmanniga, kellele 
koostöövalmiduse eest ekstra suur tänu.
   Teist korda Puka kooli ajaloos oleme 
püüdnud õpetajaid säästa ja lasta neil peole 
tulla pigem külalisena. Päris nende abita me 
kindlasti ei saa. Õpetajate korraldada on näiteks 
laste esinemised aktusel. Ja kas vilistlased on 
kunagi mõelnud, kes koristab järgmisel hom-
mikul peopaiga? Nii et ei saa me läbi ka tublide 
koolitöötajateta.

Tere, minu klassikaas-
lased kuldlennust!
Oli aasta 1958. Puka Keskkool saatis ellu oma esi-
mesed lõpetajad. Need olime meie. Kas mäletate?
   Võtan foto ja uurin teid, oma klassiõdesid ja -ven-
di. Millised me olime? Noored, ilusad...
   Üheksal meist oli õnn õppida kodukoolis 11 
aastat, teised võtsime endi hulka aastal 1954, kui 
Pukas alustas tööd keskkooli 8. klass. Tol korral oli 
meid 42. Puka Keskkooli esimene direktor Lembit 
Sarapik on meid iseloomustanud nii: “Esimesed 
muljed keskkooliklassist olid head. Õppima olid 
tulnud mitmekülgsete huvidega võimekad ja 
töökad noored inimesed. Klassi üldine vaimsus 
tundus olevat kõrgem tavalises kaheksandas 
klassis eeldatust. Töökus, püsivus, mitmekülgsus 
ja meeldiv käitumine jäidki esimese lennu tun-
nussõnadeks järgmise nelja aasta jooksul.” (“Kas 
mäletad? Puka kooli lood”, lk 42).
   On ju meeldiv lugeda? Hea on teada ka tuntud 
rahvatantsujuhi ja meie õpetaja Henn Tiiveli 
arvamust: “Puka kooli õpilased ja õpetajad olid 
väga aktiivsed. Isetegevus oli kõrgel järjel. Ka rah-
vatants.” (Valgamaalane, 7. aprill 2007).
   Vilistlane Maie Niit (Tiirmaa) arvab: “Olen uhke, 
et lõpetasin just Puka Keskkooli, sest tol ajal 
õpetasid meid targad, töökad ja kihvtid õpetajad.” 
(Otepää Teataja, 23. oktoober 1997).
   Eks ole nii, et tublidel õpilastel on reeglina head 
õpetajad, aga viletsad õppurid pole töökatest ja 
tublidest õpetajatest undki näinud.
   Armsad klassikaaslased! Ma ei taha otsida teie 
seast väga edukaid ja silmapaistvaid ja natuke vä-
hem tuntud tegijaid, sest luuletaja ütleb: “Egaüits 
oma oman ajan/omamuudu vajalik.” (M. Osi “Maa-
le toetub jalg”). Kaheksat inimest me endi hulka 
enam ei oota – nende mälestuseks saame süüdata 
vaid küünlad...
   Millised me oleme, kui 23. augustil taas kohtu-
me? 50 aastat vanemad kui minu ees laual oleval 
fotol. Küllap rahulolevad vanaisad, vanaemad, 
vanatädid ja -onud.
   Lugupeetud kuldlend! Mõnus oli teist mõelda, 
hea oli teie häält telefonis kuulda. Saame kokku 
oma kooli 240. aastapäeval. Kohtumiseni!

MILVI LIIV (HÄRM), üks teie hulgast

20. mail toimus Aakre ja Puka lasteaia ühine 
spordipäev. Seekord viisime ürituse läbi Aakre 
Lasteaed-Algkoolis. 
   Kõigepealt saime nimepidi tuttavaks ning jagu-
nesime kolme gruppi. Iga grupp sooritas kolm 
ala: saapa-, palli- ja rõngavisked. Aakre lapsed 
kostitasid meid puuviljade ja joogiga ning omalt-
poolt viisime külakostiks kringlid. Kõik see maitses 
suurepäraselt. Edasi toimus võimlas köievedu. 
Alustuseks tõmmati köit üks-ühe vastu, kuid siis 
asusid ühele poole Aakre ja teisele poole Puka 
lapsed. Võistlus oli väga tasavägine.
   Aakre koolilapsed esitasid ka näidendi „Aabitsa 
lood”, mis oli väga õpetlik. Täname ürituse korral-
dajaid ja kohtume jälle järgmisel aastal.

Puka lasteaia pere

Aakre ja Puka lasteaia  
ühine spordipäev

27. juuli kell 12.00 
Puka rahvamaja pargis LAULGE KAASA.

1.klass – Isabel Possul, Birgith Pedajas; 2.klass 
– Raul Semsugov; 3.klass – Karel Tilga, Karel Sarv; 
4.klass – Jörgen Hunt, Ariane Sarv, Marlene Bandis, 
Pille Markov, Kristiina Kingo; 
5.klass – Merlicande Lehtsaar, Mart Neemeste, 
Karel Romet Pedajas, Kati Taur, Kertu Tilga; 6.klass 
– Peeter Kangro, Anni Suun, Kersti Undrits; 7.klass 
– Kaari Tilga, Helena Hendrikson; 9.klass – Joel 
Hainsalu, Karl Kadaja; 10.klass – Airi Markov.

Pühapäeval, 22. juunil kell 22.00 
Puka rahvamaja pargis

JAANIÕHTU
Tantsuks mängib Raen Väikene.

Üritus tasuta.

23. juunil Kuigatsis 
JAANIPÄEV

Seltskondlikud mängud, kell 18.00 
avatud Kuigatsi külamajas jazziklubi.

Kell 21.00 jaanituli

4. juulil kell 22.00
Puka rahvamaja pargis disko.

Puka Keskkooli direktor 
avaldas kiitust väga hea 
õppimise ja käitumise eest

Pildil kuldlend – Puka Keskkooli I lend 
aastal 1958.
   Esimeses reas (vasakult): Ilme Petter, 
Maie Tiirmaa, Made Kompus, Aita Barka-
la, Helgi Heinsoo, Eha Kõlp, Lille Toom, 
Helgi Kits, Malle Sirel.
   Teises reas: Kullo Kivimets, Endel Tiidt, 
Mare Mumm, Mairi Zimmer, Milvi Härm, 
Milvi Ivan, Vambola Allik, Einu Rummel.
   Kolmandas reas: Ants Lipping, Ülo In-
germann, Jaan Ustaal, Roland Sisask, Uno 
Järve, Toivo Uffert, Georgi Varlamov.
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Puka keskkooli LÕPUAKTUSED

IX klassi lõpuaktus 20. juunil kell 17.00

XII klassi lõpuaktus 21. juunil kell 12.00

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Lõpuks ometi on suvi käes. Kunstikooli lapsed 
peavad sellest mõned päevad näpistama suve-
praktika jaoks. Hommik algab siis linnulau-
luga ja lõpeb päikesest õhetavate õlanukkide 
ja kõrbenud ninaga. 
    Niimoodi oli see kolm päeva Päästjärve 
ääres Alajärvel. Päeva jooksul tekkisid uued 
maalid ja joonistused. Ega nad iseenesest ei 
tekkinud. Kasutati mitmel talvel õpitud oskusi. 
Looduses on aga kõik teisiti, kui maaliklassis. 

Puud on suured, ei mahu paberile. Mets on 
kaugel, paistab udune. Järv on igal kella-ajal  eri 
värvi. Kuidas seda kõike maalides edasi anda 
ja pildile püüda. See ongi eriala saladus, mille 
ligi pealiskaudse suhtumisega ei pääse.  
    Õpetajal on vaja leida nüüd need õiged 
sõnad, et alles jääks iga tegija avastamisrõõm 
ja omapära. Oma töid näitame sügisnäitusel. 

Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Kolm päeva maalilaagris
Puka vallavalitsuses 

 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: 
Kibena külas asuv Ala-Konna maaüksus, suurusega 
20 348 m².
 Otsustati väljastada projekteerimistingimused seo-
ses ehitusprojekti koostamisega Prange külas asuva 
Upseri 1 kinnistule puurkaevu ning tehnorajatiste 
ehitamiseks .
 Anti nõusolek ehitusloa väljastamiseks: Prange 
külas Kõrepi kinnistule septiku ja imbväljaku ehita-
miseks.  
 Otsustati maksta sünnitoetust ühele isikule 3000.- 
krooni, ühekordset toetust neljale isikule 3500.- 
krooni ja matusetoetust ühele isikule 1000.- krooni 
ulatuses.
 Puka valla pensionärid korraldavad 9. augustil k.a 
kolme valla pensionäride suvepäeva, mille läbiviimist 
vallavalitsus toetab 1000.- krooni ulatuses. 
 Puka Vallavalitsus tunnustas Puka Keskkooli õpilasi, 
kes saavutasid  Eesti karikavõistlustel pranglimises 12. 
koha (Valgamaal I koha),Valga maakonna koolinoor-
te murdmaajooksu ja kergejõustiku meistrivõistluste 
ning Valgamaa koolide rahvastepalli võistlustel I–III 
koha tulemuse saavutanud õpilasi.
 Purtsi külas asuv Vooremägi asub Võrtsjärve kaldal 
ning on atraktiivne puhke- ja suvituskohana. Puka 
Vallavalitsuse eesmärgiks on korrastada ning hoida 
sinna kulgev tee korras ning luua teel tingimused 
ohutuks liiklemiseks, teede lagunemis- ja vihma-
perioodil piirata liiklust sõltuvalt tee seisukorrast. 
Nimetatud tee läbib eraomanikele kuuluvaid kin-
nistuid, Puka Vallavalitsus kinnitas tee isiklikuks ka-
sutamiseks tingimused ning sõlmis vastava notariaalse 
lepingu.

Puka Vallavalitsus kuulutab välja 
KONKURSI 

Puka KESKKOOLI 

DIREKTORI
vaba ametikoha täitmiseks.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
- vastavust haridusministri 26.08.2002.a. 
määruses nr 65   “Pedagoogide kvalifikatsi-
ooninõuded”  sätestatud nõuetele;
- teadmised eelarvelise asutuse majandus-
tegevuse põhimõtetest;
- perspektiivitunne õppeasutuse arenda-
misel;
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisos-
kus;
- hea arvutikasutamisoskus;
- vastutustunne, korrektsus, täpsus.

Kasuks tuleb:
projektide koostamise ja juhtimise kogemus;

eelnev juhitöö kogemus. 
Kandidaadil esitada:

kirjalik avaldus kandideerimiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust 
tõendavate dokumentide koopiad;
visioon konkreetse asutuse arengust.

Dokumendid esitada Puka Vallavalitsusele 4. juuliks 
2008.a aadressil Kooli 6, Puka alevik, 67217 

VALGA MAAKOND.

Info telefonil 766 9412, e-post vallavalitsus@puka.ee

Talvel kohtusime Laekveres sealse rahvamaja 
taidlejatega. Leppisime siis kokku, et kui Puka 
rahvamajas remont lõpeb, tulevad nemad 
meile külla.   
    Pühapäeval vuraski rahvamaja ette suur 
buss Laekvere taidlejatega. Nende reis Lõuna-
Eestisse algas hommikul vara ekskursiooniga 
Otepääle ning selle ümbruse kaunitesse kohta-
desse. Tänusõnad Nõuni rahvamaja juhata-
jale Kalev Lõhmusele, kes tutvustas Laekvere 
rahvale vaatamisväärsusi ning aitas leida koha, 
kus pakuti maitsvat lõunat.   
   Sõpruskohtumine meie laululaval algas 
Laekvere vallavanema Aarne Laasi ja ja Puka 
vallavanema Heikki Kadaja tervitustega. 
   Kontserdi avasid Tõlliste-Sangaste-Puka 
segakoori lauljad Koidu Ahki taktikepi all. 
Õilme Lainesaar, Laekvere rahvamaja juha-
taja, kutsus lavale Muuga Maarahva Naisseltsi 
segarühma. Suure aplausi teenis eakate karak-
tertantsurühm, kes tantsisid meile aktuaal-
set teemat puudutavat rongitantsu “Sinine 
vedur”. Silmarõõmu pakkusid kõhutantsijad. 
Vaheldumisi külaliste tantsudega laulsid meie 
mees- ja naisansambel. Neid võeti, nagu alati, 

vastu suure aplausiga. 
   Vahepalades meenutas Õilme oma Puka-
mail veedetud aegu. Mälestused on ta talle-
tanud tantsudesse. Külalised lõpetasid kont-
serdi pulmatantsuga, mille Õilme on pühen-
danud nende kõige eakamale (85aastasele) 
tantsijale. Puka taidlejatest tantsisid tantsu-
trupp” Vahetpole” Eha Päiviste, tantsurühm 
“Vokiratas” Vaike Eiche ning kantritantsijad 
Katrin Kõivu juhendamisel. 
   Sille Lõõndre mängu saatel laulsid mees-
ja naisansambel ning koolilapsed Marlene 
Bandis, Merlicande Lehtsaar ja Kristiina 
Kingo.   
   Kontserdi lõppedes tänas meie vallavanem 
külalisi ja taidlejaid. Tervitussõnu laususid 
Tõlliste volikogu esimees Olev Tammela ja 
segakoori vanem Elli Kaart. Õilme Lainrsaar 
tänas vastuvõtu eest ning kinkis meile puu, mis 
jääks meenutama seda ilusat päiksepaistelist 
muusikat, laulu ja tantsu täis pühapäeva.
   Täname Puka rahvast, kes olid tulnud vaata-
ma ja osa saama sellest ilusast päevast.

HELGI PUNG, rahvamaja juhataja

Pühapäev täis päikest ja 
muusikat

PUHKUSED

Vallasekretär Anita Kallis 1. juuli-25. juu-
li. Vastuvõtt teisipäeviti 9.00-16.00 (info 
telefonil 510 0177).
Maanõunik Adu Kurg 25. juuni-26. juu-
li. Vastuvõtt teisipäeviti kell 9.00-16.00 
(info telefonil 5615 3340).
Vanemspetsialist Marika Uibo 01. juuli-
15. august.

6. juunil võttis Aakre lasteaiapere ette retke 
Elva- Vitipalu maastikukaitsealale. Esmalt 
viis buss juht Reinu eestvedamisel matka-
lised Elvasse. Huvitaval kombel olid nõia-
moori abistajad - kaks haldjat - sinna ära 
eksinud, kuid õnneks leiti nad kaubandus-
keskuse juurest hõlpsasti üles ning kutsuti 
reisiseltskonnaga ühinema. Peagi selgus, et 
haldjate teadmised oma kodukoha teedest 
olid, kuidas nüüd öelda, veidi ülepaisutatud. 
Nimelt juhatasid nad bussijuhi nii kitsukesele 
metsarajale, et buss sai edasi liikuda vaid te-
osammul ja paaril korral tundus, et see jääb 
sootuks kinni. 

Kuid lõpp hea, kõik hea. Bussijuht Reinu 
osavus viis sihile ning lõpuks jõudis mat-
kaseltskond suure parkimisplatsini. Seal 
kohtasime päris tõelist nõiamoori, kes oli 
lahkesti valmis meile teejuhiks olema ning 
retk seiklusterajal võis alata. Lisaks vapusta-
valt ilusale loodusele oli kogu teekond täis 
üllatusi. Kes oleks enne näinud, et puu otsas 
kasvavad kommid? Või et kõikidel matka-
listel tuleb astuda ühes pikas rivis hundi-
jälgedes? Samuti muutsid retke huvitavaks 
nõiamoori poolt väljapakutud mängud: näi-
teks tuli lastel otsida esemeid, mis ei kuulu 
tegelikult metsa. 
Raja lõpus pidid lapsed leidma paja ja kulbi, 
mille abil segasid lahked metsahaldjad vä-
sinud ja pisut janustele matkalistele kokku 
võlujoogi, mis pidavat lastele jõudu andma 
ja nad veel tublimateks muutma. Lisaks tut-
vustas nõiamoor lastele kohta, kus oli varem 
olnud tema majake, keegi paha inimene 
oli selle põlema pannud. Rõõmsameelne 
nõiaeit ei lasknud ennast aga sellest, et tal 
eluaset ei ole, häirida. Veelgi enam, ta palus 
laste abi, et nad aitaksid tal külvata võlu-
seemneid, millest kasvab uus maja. 
Lõpuks jõudiski kätte aeg hakata kodupoole 
sõitma. Kogu reisiseltskond tänab bussijuhti 
Reinu tema headuse ja lahke meele eest. 
Samuti kiidab lasteaiapere tublisid lapseva-
nemaid, kes leidsid aega meiega retkele kaa-
sa tulla. Usume, et kõik osalejad said vahva 
kogemuse võrra rikkamaks. 

Lasteaiaõpetaja VELDA KRILLO

Aakre lasteaed seikles 
Elva-Vitipalu maastiku-
kaitsealal

Loodus maalib meie jaoks päev päeva järel lõpmata 
ilusaid pilte. Õitsemise on lõpetanud sirel, kastan 
jne. Heinapõllud, rohumaad valendavad karikakar-
test, mis annavad märku lähenevast jaanipäevast. Jaanipäevaks on 
ikka kombeks käia ema, isa ja teiste lähedaste haual, et viia lilli ja mõ-
tiskleda.
   Kalmuplatside kaunistamiseks dekoratiivsete puukestega on Puka 
kalmistul omapärased lood. Ebameeldiva üllatusena tõdesin, et 
omaste kalmule istutatud puukesed tikuvad leidma võõra kasvukoha. 
Varastatakse ka kalmulaternaid, kõnnitee plaate ja lilli.
   Vargad, jätke esivanemate hauad ja kalmuplatsid rahule!

VELLO SIIMANN, Puka Vallavalitsus

Mure jaanipäeva eelAakre lasteaia 
lõpetajad 
(vasakult): Erik, 
Robin, Sandra, 
Marge, Marchus-
Joonas ja Kaspar 
lillede ja lasteaia 
lõputunnistus-
tega oma lem-
mikpõõsa all istu-
mas.
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Kaari ja Helena maalivad üksikut õunapuud.



20. juuni  2008

6. juulil algusega 
kell 12.00 toimub 

Otepää Kultuurikeskuses

Otepää Lihatööstusest 
jutustava raamatu 

„TULLA JA JÄÄDA“
esitlus.

Huvilistel palume kaasa võtta 
rõõmus meel, uudishimu ja 

lõbujanu. 
Ajame juttu, kuulame muusikat 
ja näksime suupisteid.

Austusega Maie Niit

STENVER LAANEVÄLI
07.06.2008 - 07.06.2008

MART ARIKE
02.11.1938 - 09.06.2008

MARIA BLINOVA
15.03.1934 - 06.06.2008

10 M I T M E S U G U S T

Mälestame Maarja koguduse 
Otepää kirikuõpetajat

JÜRI STEPANOVIT

Otepää Gümnaasium

Soe kevadtuul võttis sul käest, 
viis teele, kust tagasi ei tulda.

UNO-VALTER LEIUS
Avaldame kaastunnet omastele.

Urve, Haldi, Meeta, Aino, Hellen, 
perek. Kongot, Kõiv, Roose

Sügav kaastunne Maire, Mäidu 
ja Merilyn armsa ema ja 

vanaema

SVETLANA TIHOMIROVA 
kaotuse puhul.

Anne, Aime, Tiina, Helin, Tiina

Mälestame koguduse õpetajat

JÜRI STEPANOVIT
Sügav kaastunne kõigile 

lähedastele.

Otepää Päevakeskus-Hoolde-
kodu pere

Teatame sügava kurbusega meie 
kalli

UNO-VALTER LEIUS
12.03.1928-08.06.2008

surmast.
Leinavad abikaasa, lapsed, 

lapselapsed

Mälestame head 
sõpra 

JÜRI STEPANOVIT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Perek. Kork ja Koitnurm

UNO-VALTER LEIUS
12.03.1928 - 08.06.2008

Siiras kaastunne Jaan Reidolfi
perele kalli isa, äia ja vanaisa

JOHANNES REIDOLFI 
kaotuse puhul.

Maja nr 1 elanikud Nõunist

Südamlik kaastunne lesele, 
lastele ja õdedele perekondade-

ga ning sugulastele

JOHANNES REIDOLFI 
kaotuse puhul.

Naabrid Makitast ja Metsakurult

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab.

KALLE KIKKAS
Sügav kaastunne Maiele lastega 

ja vendade peredele.

Tiina, Elsa, Sulev, Helvi, Linda

Sügav kaastunne Arvu ja Heino 
Kikkasele venna

KALLE KIKKASE
kaotuse puhul.

Imbi ja Aare peredega

Südamlik kaastunne Piretile 
lastega kalli abikaasa ja isa

JÜRI STEPANOVI
kaotuse puhul.

Otepää Naisseltsi pere

Südamlik kaastunne Vaikele 
abikaasa

UNO LEIUSE 
surma puhul.

Maie ja Mari

Kallis Maire! Meie sügav 
kaastunne armsa ema 

SVETLANA TIHOMIROVA
kaotuse puhul.

Meie Pood kollektiiv

Meie kaastunne Arvule perega 
venna

KALLE KIKKASE
kaotuse puhul.

Pühajärve jahiselts

Südamlik kaastunne perekond 
Kikkasele 

KALLE
kaotuse puhul.

Perekond Väina ja Peeter

Südamlik kaastunne Jaan ja 
Helve Uibo perekonnale isa, 
äia,vanaisa ja vanavanaisa 

ANTS UIBO 
kaotuse puhul.

Luule, Juta, Ingrid

Otepää Päevakeskus-Hooldekodu 
PAKUB TÖÖD 

HOOLDUSTÖÖTAJALE
puhkuse asenduse ajaks

Info telef. 7668 590 või 5516 418.

Lp. Invaühingu 
liikmed!

Ühingu jaanipäev toimub 

26. juunil kell 15.00 

Pilkuse järve ääres.

Eelregistreerida 

tel. 7655 330. E.Saar

Tuleohutusnõuete eira-
mine lõkke tegemisel võib 
ohtu seada meie endi ja 
kaaskodanike elu ja hooned, 
samuti metsad. Tuleb järgi-
da ka põhitõdesid ohutuks 
pidutsemiseks, et jaanipäev 
mööduks turvaliselt.

L õ k k e  t e g e m i s e l  p e a 
meeles:
o Looduses tohib lõket teha 
üksnes selleks ettenähtud 
kohas.
o Lõkkease ei tohi olla 
metsale lähemal kui 30 meet-
rit ja hoonele lähemal kui15 
meetrit.
o Lõkkeaseme ümbruses ei 

tohi olla süttivaid materjale. 
o Varu käeulatusse esmased 
tulekustutusvahendid (nt 
ämber veega või tulekustu-
ti).
o Arvesta ilmaoludega, 
sest tugeva tuule tõttu võivad 
sädemed lennata kaugele.
o Meie metsades on suur 
tuleoht!

Kui on juhtunud õnnetus
o Tule kontrolli alt välju-
des teata sellest viivitama-
tult hädaabinumbrile 112, 
võimalusel asu tuld kustuta-
ma. 
o Vasta rahulikult pääs-
tekorraldaja küsimustele, 

ära katkesta kõnet enne kui 
häirekeskus on saanud vastu-
se kõigile olulistele küsimus-
tele. 
o Kui Sinu tegutsemisest 
sõltub teiste inimeste elu 
päästmine, anna häirekesku-
sele teada, mida ette võtad. See 
on oluline edasiseks abiand-
miseks.

Ole tähelepanelik!
o Võta kaasa laetud mobiil-
telefon, et vajadusel abi kutsu-
da. 
o Loodusesse minnes tee 
endale selgeks asukoht, sest 
abi kohalesaabumise kiirus 
sõltub suuresti täpsetest teeju-

histest. 
o Ära mine joobeseisundis 
ujuma!
o Viimane kustutab lõkke! 
Pidutsemise ja grillimise lõpe-
tanud seltskond peab olema 
veendunud, et lõke ei jääks 
pärast valveta jätmist põle-
ma. Lõkke kustutamiseks võib 
kasutada erinevaid vahendeid, 
näiteks vett, liiva või mulda.
o Looduses viibides võta 
endaga kaasa kogu prügi, 
mida tekitasid!

Ohutut ja toredat jaani-
päeva!

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Ohutu jaanipäeva meelespea

Seoses peatselt algava suve-
perioodiga on paslik meel-
de tuletada ohutut grillimist 
puudutavad põhitõed.
 
Vastavalt päästeseadusele 
vastutab ehitise või territoo-
riumi omanik seal ka tuleo-
hutuse eest. Grillimisel tuleb 
järgida samu ohutusnõu-
deid, mis on lõkke tegemisel. 
Arvestama peab ilmastikuo-
lusid, tuule tugevust ja suun-
da. Metsad on eriti tuleoht-
likud! Lisaks peab jälgima 
omavalitsuste korraldusi 
metsas viibimise kohta.

Rõdul grillimine on 
keelatud

Lahtise tule kasutamine 

hoones või selle rõdul on igal 
juhul tuleohtlik ja keelatud 
tegevus. 
   Möödunud aastal juhtus 
mitu õnnetust, kus eirati seda 
keeldu, rõdul grillimise järel 
kukkusid söed rõdupõrandale 
ja tekkis põleng. 
   Tihti väidavad grillijad sünd-
muskohale saabunud pääste-
töötajatele või korrakaitsjatele, 
et sellisel moel rõdul toiduval-
mistamine on lubatud. 
   Vastavalt tuletööde tuleohu-
tusnõuetele, mis on kirjas sise-
ministri 1998. aasta määru-
ses nr. 15, loetakse tahkkütu-
sel töötavat ja  teisaldatavat 
šašlõki- või grillahju või muud 
samalaadset seadeldise kasu-
tamist küttekoldevälise tule 
tegemiseks, mida tohib teha 

ainult väljaspool ehitist ning 
see peab olema hoonest vähe-
malt 5 meetri kaugusel. 
   Seega, rõdul ja terrassidel, 
mis on majale lähemal kui 5 
meetrit, grillida ei tohi ja pääs-
teteenistuse inspektoritel on 
õigus selle eest eksinuid trahvi-
da. Lisaks on grillimisel tekkiv 
suits häiriv kaaselanikele. 

Oluline on tuleohutus-
nõuete järgimine

Kui aga grillimine võetakse ette 
hoonetest ohutus kauguses või 
looduses, on kindlasti soovi-
tav kasutada grillahju kohas, 
kus sädemete ja tule levik on 
piiratud. Tahkekütusel töötav 
grillahi peaks paiknema selli-
ses kohas, mille läheduses pole 

kergesti süttivaid materjale 
ning grillahi tuleb paigutada 
mittepõlevale aluspinnale. 
   Oluline on lisada, et nime-
tatud ahjud peavad kasuta-
mise ajal olema pideva järe-
levalve all ja pärast tegevuse 
lõpetamist tuleb kütus täieli-
kult ära põletada või põlemis-
jäägid veega kustutada. 
   Samuti on soovitav võtta 
käeulatusse esmased kustu-
tusvahendid - liiv, vesi või 
pulberkustuti. Tuleõnnetuste 
ennetamiseks palume elanikel 
ülaltoodud nõuetega arvesta-
da. 
   Tuleohutusnõuete rikkumi-
se eest võib rahaline karistus 
ulatuda 18 000 kroonini.

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Päästeteenistus tuletab meelde: rõdul 
grillimine on keelatud
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Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

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

Ära anda 1 merisea poeg. Tel. 
524 5514.

OÜ GrowUp võtab vastu tellimu-
si jäät- ja rohumaade purustami-
sel, heina ja silomassi tegemisel, 
pallitamisel ja kiletamisel. Tehnika 
uus ja töö korralik! Info tel. 5383 
7835 või info@growup.ee

Kruusa, liiva, mulla, killustiku 
müük ja vedu. Samas müüa küt-
tepuid. Tel. 5291 256.

Uuringufirma Dive pakub 
(lisa)tööd testkliendina teenin-
dusasutuste hindamisel.
Nõutav keskharidus, vanus vähe-
malt 21a, hea eesti keele oskus, 
interneti kasutamise võimalus. 
CVd ootame: liis@dive.ee. 
Lisainfo meili teel!
 
Otepää kesklinnas välja üürida 2-
toaline kõigi mugavustega korter 
alates 1. juulist. Helistada õhtuti 
pärast kella 18.00 nr 7348 470.

Kaks noormeest otsivad suvepe-
rioodiks tööd. 5632 0852, 5378 
1259.

Teeme küttepuude lõhkumis- ja 
saagimisteenust. Info tel: 5344 
7003

Aedmaasikad Nõunist. Isekorja-
mise ja tellimise võimalus. 5349 
4366, 5064 609

Otepääl välja üürida k.küttega 
korter, toad 53 m², vaikne roh. 
ümbrus. Omanikult. 5668 6109

11K U U L U T U S E D

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon,

olgu vaikne tuulekohin unelauluks sinule.
Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis 

abikaasa, isa, vanaisa
KALLE KIKKAS

09.08.1951-12.06.2008
Leinavad lesk ja lapsed

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

Madsa Puhkeküla võtab tööle 
tehnilise taibuga töömehe. Info 
5148 103, 5039 120

Müüa kuivad pakitud kütte-
pinnud ja kütteklotsid (30 cm, 50 
cm, 3 m, kask või okaspuu). Ko-
halevedu tasuta. Tel 5011 446

OÜ PRIMIT. Müüme, hooldame, 
paigaldame ventilatsioonisüstee-
me. Vajadusel teeme ka teostus-
joonise. Teemantpuurimine. 5231 
893, 5247 641. primit@hot.ee

Küttepuud, rohumaade niitmis-
teenus. Tel. 5666 6900.

Avaldame kaastunnet lähedastele

KALLE KIKKASE
katuse puhul.

Perekond Kork

Rõõmu ja muret sa meiega jagasid. 
Kahju, et iial ei tule sa tagasi…

Avaldame kaastunnet Piretile 
lastega kalli abikaasa ja isa

JÜRI STEPANOVI
kaotuse puhul.
Perekond Viita

Avaldame kaastunnet 
Saamuelile kalli isa 

JÜRI STEPANOVI
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi 5. klassi 
rahvatantsurühm ja

 juhendaja Kaire

Südamlik kaastunne 
Üllele perega kalli

KALLE KIKKASE
kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Südamlik kaastunne Maiele ja 
Aitale abikaasa ja õemehe

REIN SMITI
kaotuse puhul.

Elga, Laine, Eha, Erene, Viivi, Malle, 
Mari, Maila ja Evi.

Roma Gold
Kauneimad ehted

Otepää Maximas

Lai valik KULD - JA HÕBEEHTEID
PARIM KINGITUS KOOLILÕPETAJALE

Parim valik Q&Q käekellasid meestele ja naistele

Noorteehted suveks:
erinevad naba - ja bodyrõngad
ketid ja palju muud kaunist

Avatud E-R 10 - 19
L 10 - 17
P 10 - 15
tel. 766 9882

Kliendikaardiga soodustus!
Kinkekaardid 100, 300 ja 500 krooni

KU U LU T U S E D
OÜ Juurviljaait tege-
leb juurviljade töötlemisega 
Nõo vallas.
Otsime oma töökasse kol-
lektiivi 

 liinitöötajaid, 
 laomees-tõstukijuhti ja  

 kaubakomplekteerijat- 

 pakendajat.

Töö vahetustega, töötasu 
korralik. Transpordi organi-
seerime. Pakume suvist tööd 
ka üle 16aastastele õpilastele. 

Helistada telefonil 5200 077 
või saata ekiri: 

juurviljaait@juurviljaait.ee.

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Marguse Puhkekeskus võtab 
tööle täistööajaga töötajad järgne-
vatele töökohtadele:
 
- vanem toateenija
- toateenija
- kokk
- ettekandja-klienditeenindaja

Info telefonil 5561 3469 või 
saata CV meiliaadressile 
mirell@marguse.ee

PS! Kooliõpilastel palume mitte 
ühendust võtta!

E.T.V.A  VARUOSAD  OÜ
otsib Tartu filiaali
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VAJATAKSE 
VAARIKAKORJAJAID 
juulis-augustis. 

Asukoht Ilmjärve, 
sõita 12 km Otepäält Valga poole.

Info 5698 5765 Raivo Teder

JÜRI STEPANOV
2. märts 1952-17. juuni 2008

Jüri Stepanov on sündinud Tallin-
nas. Tema varajasimad lapsepõlve-
mälestused on seotud Hellenurme 
lastekoduga.
   Tema vaimulik kasvamine on 
alanud Oleviste kirikus O.Tärgi ja 
O.Olviku mõjutustel. Nõukogude 
sõjaväes rõhutas ta tolle aja vabako-
guduste noorte kombel kristlase 
nähtavat usu tunnistamist, mida 
nägid iga päev ka teenistuskaased 

ja ülemused. Piibli lugemise eest pidi ta valima kahe karistuse, 
vangla või väeosa kinomaja ehitamise vahel. Jüri Stepanov 
ehitas väeosa kinomaja Põhja-Venemaal, ilma piisava hulga 
ehitusmaterjalita, paludes vaid Jumalat ehituse pärast.
   Pärast sõjaväge sai temast Tallinna Püha Vaimu koguduse 
liige. Seal asus ta tööle Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kon-
sistooriumisse käsundustöötajana. Konsistooriumis töötades 
tutvus ta pealinnas käivate vaimulike kaudu terve EELK eluga.
   Ta asus õppima Usuteaduse Instituuti. 14. mail 1986 pühitseti 
Jüri Stepanov õpetajaks ja ta asus teenima Otepää kogudust. 
Võttes vastu selle ülesande, teadis ta oma kogemusest, et 
nõukogude võim ja selle ideoloogia on igavene. Tulevatest ae-
gadest ei võinud ta siis midagi teada.
   1986. aastal vajasid Otepää kirik ja Nüpli palvela hädasti suuri 
remonte. Need tööd tehti veel enne paremate aegade algust.
Jüri Stepanov abiellus 1987. aastal Piret Stepanoviga. Peagi 
loodi kirikukoor ja pühapäevakool. Jüri Stepanov võis tunda, 
kuidas taas elustub Otepää kihelkonna kokkukuuluvustunne. Oli 
rahvuslik ärkamisaeg, Jüri Stepanov tuletas otepäälastele alati 
selgesõnaliselt meelde, et meie elame Jakob Hurda maal. 
   Omandireformi käigus nõutas Jüri Stepanov kirikule tagasi 
Otepää vanad kirikumaad. Jüri Stepanov on neid hästi majan-
danud, see on tähendanud eelkõige vaeva ehituse ja renovee-
rimisega. Suuremateks töödeks on Otepää kirikumõisa komp-
leks, pastoraadi renoveerimine ja kirikumõisa aida ehitamine 
talvekirikuks. 
   Jüri Stepanov on väärtustanud Otepääd kui rahvuslikku pü-
hapaika, kristliku Eesti keskust. Tema organiseerimisel on siin 
korraldatud suurüritusi, tähistamaks Eesti lipu saamise ja alal-
hoidmise lugu.
   Nõukogude võim muutis Otepää linnapilti, ehitades mäele 
kirikuteel, kõrgemale kirikust ja Vabadussõja mälestusmärgist, 
tehase. Jüri Stepanov jõudis muuta linnapilti, hoides kirikut ja 
luues taas kirikumõisa kompleksi pastoraadi, kabeli, kahe muu-
seumi ja Jakob Hurta meenutava ausamba ja pargiga.
   Jüri Stepanov on hooldanud ka EELK Kambja ja Sangaste 
kogudusi. Jüri Stepanov on Eesti Üliõpilaste Seltsi ja B.G. For-
seliuse Seltsi liige.
   Jüri Stepanovit jäävad leinama abikaasa, kolm poega, tütar, 
EELK Otepää kogudus, Otepää kihelkond ja Eesti Evangeelne 
Luterlik Kirik.

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Stepanovile kalli 

abikaasa ja isa

JÜRI STEPANOVI
kaotuse puhul.

Perekond Šmigun, Laine, 
Roosbaum, Raudsepp

Mälestame kirikuõpetaja 

JÜRI STEPANOVIT.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele. 

Aivar Nigol perekonnaga

Avaldame kaastunnet Taavo 
Stepanovile kalli isa 

JÜRI STEPANOVI 
02.03.1952-17.06.2008

kaotuse puhul.
Otepää Lihatööstus 

Edgari pere

Mälestame kallist õpetajat 

JÜRI STEPANOVIT
ning tunneme südamest kaasa 

tema perele.
OÜ Bach, MTÜ Partnerlus ja 

Otepää Suusamuuseum

Avaldame kaastunnet Mairele ja 
Marjele kalli

EMA
surma puhul.

Kaili perega

Kurvaks jäi kodu, tühjaks tuba…

Siiras kaastunne Elsale, Jaanile, 
Hellele ja Enele peredega kalli 

abikaasa, isa, äia ja vanaisa 

JOHANNES REIDOLFI 
kaotuse puhul.

Koduküla Makita rahvas

Südamlik kaastunne omastele ja 
kogu Otepää rahvale 

kirikuõpetaja

JÜRI STEPANOVI
kaotuse puhul.

Õndsad on need, kes surevad 
Issandas, 

sest nende päralt on taevariik…
Mälestust hoiab Arnold Kilk 

Rootsist

Ei võta sõnad leinavalu 
ei kuivata nad pisaraid…

Avaldame sügavat kaastunnet 
Maaritile kalli isa 

JÜRI STEPANOVI
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 8.A klass 
ja klassijuhataja

Mälestame 
kauaaegset EELK Otepää Maarja koguduse õpetajat, 

Otepääl kirikuelu taastajat, Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liiget, 
Eesti Riigivapi teenetemärgi kavaleri

JÜRI STEPANOVIT
02.03.1952-17.06.2008

Avaldame kaastunnet Piretile lastega.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

LENNARD LUIKE
7.04.1947-25.06.1988

mälestavad 20. surma-
aastapäeval 

lesk ja tütar perega.

Isa koju on kutsutud

JÜRI STEPANOV
Tema ärasaatmine toimub 

21. juunil kell 12 Otepää Maarja 
kirikust.

Leinavad lesk, lapsed ja EELK 
Otepää Maarja kogudus.

See tugev elutahe väsis 
aeg katki murdis Sinu elupuu.

Südamlik kaastunne Nellyle ja 
Jaan Uibole perega

ANTS UIBO
kaotuse puhul.

Tiiu ja Leo

Vahel öö liiga vara tuleb, 
keset heledat suveilma.

Keegi hommiku silmad suleb, 
jättes meid päikesest ilma.

Siiras kaastunne Sulle, Nelli koos 
laste peredega kalli

ANTS UIBO 
kaotuse puhul.

Hilja, Asta, Aksel, Karri, Tiit, Ülo.

Veel eile olid rõõmus elutahtest, 
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.

Ei unes võinud aimata, 
et saatus Su liivakella täna puruks lööb.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Vaikele lastega kalli abikaasa, isa, 

vanaisa ja äia

UNO LEIUSE
kaotuse puhul.

Kaima lastega, Malle, Roland, Hel-
ju, Aavo ja Elve.
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Kõige puhtama maitseelamuse annab 
süütamine ilma süütevedelikuta. 
Kasutage väikesi puupilpaid, pabe-
rit, toiduõli jms.
   Grillsüte õige kuumuse tuvastami-
seks hoidke kätt umbes 10 cm kõrgu-
sel sütest (st resti kohal) ~ 3-4 sekun-
dit. Kui käel hakkab väga kuum ja 
te seda rohkem süte kohal hoida ei 
suuda, on kuumus grillimiseks paras. 
Kui suudate kätt hoida kauem, on 
kuumus liiga väike, kui vähem, siis 
liiga suur.
   Kui kuumus läheb liiga suureks 
ja lihast eralduv rasv on sütel põle-
ma läinud, tuleb leek summuta-
da. Selleks kasutage vett või mõnda 
muud vedelikku, mis on söödav ja ei 
põle. Leeki saab summutada ka grilli-
le kaane peale asetamisega ja märja 
lepapuust saepuruga, mis tekitab ka 
lisasuitsu. Huvitava maitse ja hõngu 
saamiseks võib leegi summutamiseks 
kasutada õlut või veini.
   Sütele pandud maitsetaimed 

ehk ürdid (rosmariin, tüümian ehk 
aedliivatee, basiilik jne) või oksake-
sed/laastud (kirss, vaarikas, kadakas, 
õunapuu jne) annavad roale huvita-
va maitsenüansi. Põlemise aeglusta-
miseks ja suitsu tekitamiseks võiksite 
laaste/ürte eelnevalt vees leotada.
   Maitsesuitsu andmiseks võib gril-
limise ajal raputada sütele kohvi- või 
teepuru ja kuivatatud ürdipuru. 
Seejärel asetage grillile kaas peale, et 
maitsesuits saaks imbuda ka grillita-
vasse toitu. Väga head aroomi annab 
sütele asetatud terve küüslauk. 
   Enne grillimist laske lihal/kalal seista 
umbes tund aega toasoojas, et grilli-
le pannes ei toimuks kiiret tempera-
tuuri muutust ja pruunistumine oleks 
edukas. 
   Kui ei ole tegu õlimarinaadis liha-
ga, pintseldage liha mõlemad pooled 
enne grillimist toidu- või grilliõliga, 
et vältida kuivamist ja grillresti külge 
kinni kõrbemist. Spetsiaalsed grilliõ-
lid annavad lihale ilusa välimuse ning 

hõrgu maitse. Rasvasemat liha ei ole 
vaja täiendavalt õliga määrida. 
   Enne grillimist on kasulik marinaa-
dis liha majapidamispaberiga natu-
ke tupsutada või lasta lihal nõrgu-
da, et üleliigne marinaad ei tilguks 
sütele. Väga märg liha ei pruunis-
tu edukalt, vaid hakkab aurustuvas 
niiskuses hauduma. Samas pole vaja 
liha pinda ka päris kuivaks pühkida. 
Samuti võiks lihalt maha pühkida 
suuremad maitseainetükikesed, sest 
need võivad minna põlema ja anda 
lihale mõru maitse. 
   Väljaulatuvad kondid võib katta 
fooliumiga (nt karree puhul). 
Pealmine tugevam kelme, kamar 
ja rasvaääris lõigake mõnest kohast 
katki, et liha ei tõmbuks kaardu (nt 
kamaraga välisfilee puhul). Samas ei 
tohi lihasse teha ülearu sisselõikeid, 
muidu jookseb lihamahl välja ja roog 
jääb kuivem/tuimem. 
   Parima tulemuse saavutamiseks 
grillige lihalõiku kuumemal tempe-

ratuuril mõlemalt poolt ~ 1 minut. 
Liha mahlasuse tagamiseks on vajalik 
selle lühiajaline “ehmatamine”, et 
lihamahlad jääksid kinni. Pärast liha 
mõlemalt poolt „ehmatamist“ piisab, 
kui keerata lihalõigul külge ainult üks 
kord. Liigsel liigutamisel muutub liha 
tuimaks ja kuivaks ning ei saa ilusat 
grillrestimustrit. 
   Grillimisel usaldab grillimeister kella 

Mõned põnevad näpunäited grillimiseks

vaatamise asemel oma sisetunnet, mis 
tekib õigest tunnetusest. Õige grilli-
tunnetus tuleb aga läbi kogemuste. 
   Kui liha on küps, laske sel pärast 
grillimist ~ 5-10 minutit kinni-
kaetud kausis “tõmmata”, et lihamah-
lade liikumine peatuks. Samas ärge 
laske sel liigselt jahtuda, vaid sööge 
kuumalt.

Hajaasustuse veeprogrammi 
programmdokumendist

Selle programmi eesmärk on puhta vee 
kättesaadavuse parandamine hajaasutuses. 
Programm leevendab probleeme, kui
1)olemasolevas kaevus ei jätku piiavalt vett 
või selle kvaliteet on halb;
2)on olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad 
vajalikud seadmed ja survetorustikud;
3)majapidamise lähedal puudub võimalus 
salvkaevu rajamiseks (vesi tuuakse mujalt 
või kasutatakse pinnaveekogude vett).
   Valgamaale saabub hajaasustuse veepro-
grammist riiklikke rahalisi vahendeid 2008. 
aastal esmakordselt ja seda ca 2 miljonit 
krooni, millest iga vald saab vahendeid 
kuni 195 tuhat krooni. Nimetatud riigi 
osalusele tuleb kohalikul omavalitsusel 
lisada eelarvelistest vahenditest vähemalt 
sama palju ja taotlejad ise veel vähemalt 1/3 
abikõlbulikest kuludest. Kolme osapoole 
(riik+omavalitsus+taotleja) finantseerin-
gusse arvatakse vaid abikõlbulikud raha-
lised vahendid. 

Abikõlbulikud tegevused

Need on hoonetevälise joogivee süsteemi 
rajamisega seotud tegevused:
1)kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitami-
ne ning puhastamine;
2)olemasolevatest või uutest kaevudest joo-
giveetorustiku ehitamine või olemasoleva 
joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
3)kaevude varustamine vee pumpamiseks 
ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadme-
te ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike 
elektritööde teostamine;
4)veesüsteemide rajamisega kaasnevate uu-
ringute ja projekteerimise kulud, veesüs-
teemide rajamisega kaasnevad lõivud, 
notaritasud vaid juhul, kui nende alusel 
viiakse sama projekti raames ellu punktis 
1 ja 2 nimetatud tegevusi;
5)rajatud hooneteväliste veesüsteemide 
teostusmõõdistamine;
6)vanade puurkaevude tamponeerimine;
7)vee kvaliteedi analüüs.
Punktides 5, 6 ja 7 nimetatud tegevusi 
toetatakse vaid tingimusel, et need kaas-
nevad punktides 1, 2 ja 3 nimetatud te-
gevustega.
   Abikõlbulikud on vaid need kulud, mis on 
tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu 
sõlmimist, välja arvatud punktides 4 ja 7 

nimetatud tegevused, mis ei tohi olla va-
rasemad kui 01.01.2007 ja peavad olema 
tõendatavad!

Abikõlbulikud tegevused ei ole

1)hoonetesisesed veesüsteemide rajami-
sega seotud kulud (v.a. veepumpamise 
ja -puhastamise seadmete soetamise ning 
paigaldamise kulud);
2)veesüsteemide rajamisele eelnevate uu-
ringute ja projekteerimise kulud, juhul kui 
nendega ei kaasne abikõlbulike tegevuste 
nimekirja punktide 1 ja 2 nimetatud te-
gevusi.

Taotlejateks saavad olla

1)mittetulundusühingud ja sihtasutused 
, mille registrisse kantud asukoha aadress 
asub taotlusjärgses kohalikus omavalit-
suses (v.a. kohaliku omavalitsuse või riigi 
osalusega MTÜ, SA) ja mille põhikirjaliste 
tegevuste hulka kuulub oma liikmete või 
elanike joogiveega varustamise tagamine 
või kes täidavad korteri- või veeühistu üle-
sandeid;
2)füüsilised isikud, kes rahvastikuregistri 
andmete järgselt elavad taotlusjärgses 
kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 
01.01.2008 ja kes rajavad veesüsteemi juba 
olemasolevale majapidamisele . See nõue 
kehtib ka kaastaotlejatele!
   Majapidamine, mida rajatav veesüs-
teem teenindab, peab kuuluma üldjuhul 
taotlejale (v.a mittetulundusühingud) või 
kaastaotlejale(tele). Juhul kui majapidami-
ne või kinnistu, kuhu veesüsteem rajatakse, 
ei kuulu taotlejale või kaastaotlejale, tuleb 
taotlusele lisada omaniku kirjalik nõusolek, 
kus omanik nõustub programmi kohus-
tustega.

Taotlejaks ei saa olla
1)kompaktse hoonestusega alade elanikud, 
kus püsivalt elab üle 50 inimese;
2)piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk 
või mis on määratletud ühisveevärgiga 
kaetavaks alaks kohalikus omavalitsuses. 

Nõuetest veel

1)joogiveetorustiku võib rajada vaid sellise 
kaevu juurde, mille joogivee kvaliteet vas-
tab sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 
82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 1 nõuetele. 

Seega alustada tuleks olemasoleva kaevu 
puhul vee kvaliteedi analüüsist. Joogivee 
analüüse on võimalik teha Tartu Laboris, 
Põllu 1a, veebileht www.tervisekaitse.ee, tel. 
7 447 427. Kaevuveest tuleb tellida analüüs 
järgnevate näitajate osas: mikrobioloogi-
lised kvaliteedinäitajad – enterokokid, 
Escherichia coli, coli-laadsed bakterid ja 
keemilised kvaliteedinäitajad – nitrit, nit-
raat, ammoonium, oksüdeeritavus, sulfaat, 
fluoriid, raud, mangaan;
2)rajatav veesüsteem ei või teenindada eba-
seaduslikku ehitist kinnistul. Mitme kinnis-
tu läbiva veesüsteemi korral on vajalik esita-
da notariaalne kokkulepe reaalservituudi 
seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik 
on kohustatud taluma tema kinnistut läbi-
vat veesüsteemi;
3)taotleja/kaastaotlejad ei tohi olla riiklike 
maksude osas maksuvõlglased välja arvatud 
juhul, kui see on ajatatud;
4)rajatav veesüsteem peab järgima ehitus-
seadust, valla ehitusmäärust ja head ehitus-
tava (s.t. kohaliku omavalitsuse kirjalikku 
nõusolekut või ehitusluba või projekteeri-
mistingimusi) ning “Puurkaevude projek-
teerimise, puurimise, konserveerimise ja 
likvideerimise korda”;
5)projekti ajalise kestuse arvestus algab le-
pingu sõlmimisest või projektis määratletud 
hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise 
maksimaalne kestus on 12 kuud.

Taotlemine

Toetuse ehk tagastamatu abi (riik+KOV) 
aluseks on põhjendatud eelarve, ühe ma-
japidamise puhul on toetuse ülemmääraks 
100 000 krooni. Toetuse suurus ei või olla 
suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest ku-
ludest. Projekti omafinantseeringu hulka
arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja 
poolt tehtavad rahalised abikõlblikud kulud. 
Abikõlbulike tegevuste nimekirja punktides 
4 ja 7 kuludest kaetakse kuni 10 %. Ühe 
majapidamise jaoks saab toetust eraldada 
vaid üks kord 2008-2011 jooksul.
   1. augustini 2008.a. saab esitada taot-
lusi oma koduvalla valitsusele etteantud 
vormil koos lisadokumentidega – oma- ja 
kaasfinantseeringut tõendavad dokumen-
did (omakäeline garantiikiri); ehitusluba 
(juhul kui projekt seda eeldab) või kohaliku 
omavalitsuse kirjalik nõusolek; vee analüüs, 
mis tõendab joogivee kvaliteeti (juhul kui 
projekti eesmärk on hetkel kasutatavast 

veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi 
parandamine või joogiveetorustiku rajami-
ne olemasolevast puurkaevust); puurkaevu 
rajamisel kehtiv(ad) hinnapakkumus(ed), 
muude abikõlbulike tegevuste puhul hin-
nakalkulatsioonid või kehtiv hinnapakku-
mus. Juhul kui projekti maksumus ületab 
100 000 krooni, tuleb esitada hinnapak-
kumus; kui rajatav veesüsteem läbib mitut 
kinnistut, siis on vajalik esitada vastavate 
kinnistute omanike kirjalik nõusolek ko-
hustustele.
   Taotlusvorme ja nõustamist saab ka val-
lavalitsusest.
  Taotlus esitatakse taotlusvormil pa-
berkandjal allkirjastatuna taotleja ja kaas-
taotlejate poolt. Taotluste menetlemise 
tähtaeg on kuni 30 tööpäeva taotluste esita-
mise tähtpäevast arvates, mille jooksul peab 
vallaomavalitsus küsima ka Tervisekaitsein
spektsiooni regionaalse talituse maakondli-
kult spetsialistilt kõikide taotluste osas seis-
ukohta (või kaasab komisjoni töösse), kas 
taotluses näidatud kaevu veehorisont tagab 
tõenäoliselt kvaliteetse joogivee.
   Kui taotlust ei rahuldata, võib järgmises 
taotlusvoorus toetuse taotlemiseks esitada 
uus taotlus. Vallavalitsus informeerib taotlu-
se rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 
5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist 
ning avalikustab toetuse saajad oma veebi-
lehel. Toetuse saajal on õigus teha projekti 
eelarves muudatusi, mis on väiksemad kui 
10 % projekti eel-arves konkreetsele tege-
vusele ettenähtud eelarverea mahust. 
   Üldjuhul maksab kohalik omavalitsus 
toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses 
hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toe-
tuslepingu sõlmimist. Kuni 10% toetusest 
makstakse toetuse saajale hiljemalt 10 töö-
päeva jooksul pärast aruande kinnitamist. 
Projekti aruanne peab olema esitatud 
taotlusjärgsesse kohalikku omavalitsusse 
hiljemalt projekti elluviimisaastale järgneva 
aasta 30.juuniks, juhul kui toetuslepingus 
ei ole sätestatud teist kuupäeva. Projekti 
aruande kohustuslik lisa on ka rajatise ka-

sutusluba ja teostusjoonised.
   Täpsemalt taotluse hindamisest, kõigi 
osapoolte kohustustest, õigustest, sankt-
sioonidest saab lugeda programmdoku-
mendist.  
   Mõni näide – toetuse saaja peab säilitama 
taotluse ja projekti teostamisega seonduva 
dokumentatsiooni kuni programmi lõp-
pemiseni 31.12.2012; toetuse saaja peab 
võimaldama 5 aasta jooksul kaevu valmi-
misest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei 
piira, programmi toel rajatud puurkaevu-
ga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate 
poolt makstav liitumistasu ei tohi ületada 
toetuse saaja poolset kaevu rajamise oma-
osalust jne. 
   Taotlejatel, huvilistel oleks seega paslik 
alustada suhtlemist hüdroloogiga, geoloogi-
ga, looduskaitsjaga, projekteerijaga. Tuleks 
oma tegevuskava aegsasti joonistada asen-
diplaanile, mõelda läbi omandiküsimus, 
kaastaotlejate vajadus, teostuse majanduslik 
põhjendatus jne. Kaastaotlejate olemasolu 
annab taotlusele „kaalu juurde“, sest ka-
susaajaid on teostumise järgselt enam. 

Menetluskäik:

1)taotlusvoor; 2)tutvutakse rajatava objek-
tiga, taotluse menetlemine, täpsustamine; 
3)komisjoni otsuse järgselt sõlmitakse 
toetuse kasutamise lepingud (kohalik 
omavalitsus-taotleja); 4)projekti tööde 
teostamine, kohaliku omavalitsuse järele-
valve; 5)aruandlus koos kulu- ja maksedo-
kumentidega, mis tuleb säilitada kuni 
31.12.2012.
   Toetuse kasutamise lepingu rikkumisel 
kuulub väljamakstud toetus tagastami-
sele.

Kogu info programmi kohta on internetis 
aadressil: www.eas.ee.

Palupera vallavalitsus korraldab veepro-
grammi infopäeva kõikidele koduvalla 
huvilistele 30. juunil vallamajas kell 17.30.

TERJE KORSS

Hajaasustuse
VEEPROGRAMM PEAGI AVATUD

Endise Ilmjärve kooli õpilaste ja õpetajate 
kokkutulek toimub 16. augustil ka. 
Koguneda kell 12 koolimaja juurde. Pildis-

tamine ja jalutuskäik kooli aias.
   Ametlik ja seltskondlik osa koos külarah-

vaga Tõutsi külakeskuses 
Lokumärdil kell 13.

   Osalegem. Kaasa võtta ilus ilm, hea tervis, 
rõõmus tuju, meeldivad koolimälestused 

ning piknikukorv endale ja sõbrale.
   Info tel. 7655 700 ja 5398 6021.

ILMJÄRVE KOOLISELTSING

Ilmjärve kool 1767-1977

Rakvere elamuste nurk

http://www.tervisekaitse.ee/

