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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Hea valgamaalane!

Maailmas on vähe rahvaid, kellel on 
sedavõrd pika ja auväärse ajalooga 
rahvuslipp, kui seda on Eestil. Lipu 
sünd, tema pühitsemine ja saamine 
riigilipuks on kujundlikult võrreldav 
kogu meie rahva eneseteadvuse tõus-
mise, vabaduspüüdluste ja omariikluse 
sünni keerulise looga. On väga meeldiv 
tõdeda, et Valgamaal Otepääl on selles 
loos oluline peatükk rääkida.
   Rohkem kui pool 125aastasest ajast 
on meie rahvuslipp olnud võõrvõimude 
sunnil salatud ja peidetud, kuid mitte 
kunagi unustatud. Kas nüüd, kus igaü-
hel meist on vaba õigus oma riigilipuga 

www.otepaa.ee/ot

 KAVA Otepääl

Alates päikestõusust heiskame lipud kõigil majadel Otepääl 
kell 7 tõuseb lipp Tallinnas Pikas Hermannis. 
10.00 Eesti lipu heiskamine kirikumõisas.
10.30 Mälestushetk õpetaja Jüri Stepanovi haual vanal kalmistul.
11.00 Lipupäeva jumalateenistus EELK Otepää Maarja kirikus.
12.00 Eesti lipu pidulik heiskamine uude lipumasti Otepää Lipuväljakul.
12.30 Malle Elveti fotonäituse ”Lipp lehvib” avamine Kultuurikeskuses.
10.00-22.00 Avatud on Eesti Lipu muuseum pastoraadis. 

8.30 Üliõpilaste rongkäik hobuvankritel ja muudel sõiduvahenditel Tartust 
Otepääle, algus EÜSi maja juurest. Marsruut: Uhti kõrts-Tatra org-Pangodi järv-
Kodijärve-Kintsli kõrts-Kastolatsi mägi-Otepää.
10.00-22.00 Avatud on Eesti Lipu muuseum pastoraadis. 
10.00-24.00 Otepääl tegutseb käsitöö- ja toidulinnak.
13.00 “Eesti lipp 100” mälestushetk Munamäe kivi juures Väikesel Munamäel. 
15.30-22.00 Avatud on maalinäitus “Sinimustvalge eesti kunstis” pastoraadis.
15.30-18.00 Esimese päeva templi löömine Eesti lipu postmargile pastoraadis
16.30 Pidulik jumalateenistus Otepää Maarja kirikus (osalevad Eesti Politsei-
orkester ja EELK Nõo koguduse meesansambel).
18.00 Kontsert Eesti lipu auks linnamäe orus (Esineb ERSO, Eesti Politseiorkes-
ter ja laulukoorid, esitatakse Rein Rannapi uudisteost, Vabariigi President peab 
Eesti lipule sünnipäevakõne ning kingib laulu- ja tantsupeo kooride ja rühmade 
esindajatele tuhatkond sinimustvalget lippu. Kontserdi teises pooles astuvad 
üles rahvaliku tantsumuusikaga Väikeste Lõõtspillide Ühing ja Blacky).

Vaata ka: http://eestilipp.err.ee ja http://www.otepaa.ee.

Ootame kõiki Otepääle Eesti lipu sünnipäeva tähistama! 

4. juuni “Värvime Eesti sinimustvalgeks”

5. juuni 

Eesti lipu 125. 
sünnipäeva

Peame Eesti lipu 125. sünnipäeva

Austatud otepää-
lane ja austatud 
eestimaalane!
Kätte on jõudnud ajalooline päev Eesti 
ja Otepää jaoks. 125 aastat tagasi otsus-
tas tollane edumeelne noorte eliit EÜSi 
üliõpilaste näol pühitseda enda organi-
satsiooni sinimustvalget lippu Tartus. 
Kuid Tartus valitsesid toona konserva-
tiivsed meeleolud. Pilk langes Otepääle, 
kus suhtuti antud ideesse liberaalsemalt, 
kuna Otepää oli toona üks aktiivsemaid 

kaunistada oma koda, tähistada nii 
muret kui rõõmu, on sini-must-valge 
tähendus meie jaoks säilinud? Või on 
keelatust üleastumise rahvuslik trots 
asendunud tüütu kohustusega lippu 
tõsta ja langetada, nagu käia poes, prügi 
välja viia, niita muru… Usun siiski, 
et suudame taastada igaühe isikliku 
hingelise sideme meie rahvuslipuga. 
Kutsun kõiki üles nii meie riigi kui ka 
oma perele tähtsatel päevadel riigilippu 
majalipuna heiskama või leidma oma 
korteris ja kontoris võimalus asetada 
riigilipp aukohale.
   Kui võidetakse maa või vägi, siis 
püstitatakse võidu märgiks oma 
lipp. Alistatute lipud heidetakse alla. 
Eestimaa ei ole alistatud, kuid lippude 
heiskamine ja kasutamine on jäänud üha 
harvemaks. Just praegu tundub olevat 
õige aeg koonduda kolme koduvärvi 
alla – tõestada Eesti elujõulisust, ühist 
püüet ja vennaarmu nagu seda sajand 
tagasi laulis Valga kreiskoolis hariduse 
saanud Martin Lipp.
   Soovin kõigile head Eesti lipu 125. 
sünnipäeva!

KALEV HÄRK
Valga maavanema ülesannetes

eestluse kultuuriidee kandjaid. Otepääst 
sai meie rahvuslipu sünnipaik. See on 
suur au ühele omavalitsusele, kui sealt on 
võrsunud üks tähtsamad riigi sümbolid 
nagu seda on riigilipp. 
   Otepää on läbi aegade olnud tolerantne, 
demokraatlik ja tulevikku vaatav. Nii 
ka täna, sest 4. juunil heiskame sini-
must-valge lipu Otepääl Lipuväljakul 
olevasse vardasse kui sümboli, et siit on 
saanud alguse Eesti riigilipu lugu. See 
lipp saab meie jaoks olema sama oluline 
kui Eesti riigilipp Pika Hermanni tornis 
Toompeal. Nüüd on meil kaks olulist 
paika Eestis, kui demokraatliku riigikor-
raldusega riigis – Otepää Lipuväljak ja 
Pika Hermanni torn.
   Palju õnne ja edu meie riigilipule 125. 
aastapäeva puhul ja lehvigu mõlemad 
lipud nii Otepääl kui Pika Hermanni 
tornis igavesest ajast igavesti.

Austuse ja armastusega oma riigilipu 
vastu

JAANUS RAIDAL, 
Otepää vallavolikogu esimees

Rüütagem Otepää 
lipuehtesse!

Head Otepää valla kodanikud!

Homme, 4.juunil on Eesti lipu 125. 
sünnipäev. See on kõigi eestimaalaste 
jaoks tähtis päev. Meie, otepäälaste jaoks 
on see aga erilise tähendusega päev. 
Pühitseti ju siin, 4. juunil 1884. aastal 
esimest korda sini-must-valge lipp. See 
sündmus teeb vaieldamatult Otepääst 
Eesti lipu hälli. 
   Usun, et ühtegi eestlast ei jäta külmaks 
meie rahvuslipp. Meenutagem kas või 
neid hetki, kui solümpiamängudel koos 
meie hümniga tõuseb masti sinimustval-
ge lipp. Ükskõik, millised on erimeel-
sused eestlaste vahel, meie lipp ühendab 
meid ja loob rahvustunde.
   4. ja 5. juunil toimuvad Otepääl tmitme-
sugused Eesti lipu päevale pühendatud 
üritused, külla tuleb Eesti Vabariigi 
president Toomas Hendrik Ilves. Nagu 
sünnipäevadel tavaks, on sünnipäevalaps 
ikka aukohal. Homse sünnipäeva kange-
lane on meie oma Eesti lipp, seadkem 
siis ta aukohale! 
   Head vallakodanikud, kutsun teid 
kõiki üles 4. ja 5. juunil kaunistama oma 

kodusid lippudega. Otepää vallas ringi 
sõites olen märganud, kui kaunid on 
meie kodud, lehvigu siis lipumastides 
uhkelt neil kahel päeval Eesti lipp. 
   Ka Otepääd hakkab homsest alates 
kaunistama uus sinimustvalge lipp. 4. 
juunil heiskame Lipuväljakul uude lipu-
masti sinimustvalge lipu. Uus lipumast 
on 20 m kõrge ja lipp, mis seal lehvima 
hakkab, on 3,3x5,18 m lai. Lipp jääb 
valgustatuks ka öösel. Kutsun kõiki selle 
lipu heiskamist vaatama, kuna tegemist 
on ajaloolise üritusega, mida hiljem on 
kena meenutada. 
   Soovin kõigile ilusat Eesti lipu sünni-
päeva ja häid elamusi 4. ja 5. juunil!

Vallavanem MEELIS MÄLBERG

Valgamaa tantsupeol 
osales ligi 800 tantsijat
23. mail toimus Otepääl Tehvandi staadionil 
Valgamaa tantsupidu. Vaatamata vihmale oli 
rõõmu palju. Tantsijate rongkäik liikus läbi 
linna Kirikumõisast Tehvandi suusastaadio-
nile, seda saatis Pühajärve puhkpilliorkester 
Arno Antoni dirigeerimisel. 

   Tantsupeo avas Tehvandi suusastaadionil 
maavanema ülesannetes Kalev Härk ja 
tantsupeo tule süütas Otepää vallavanem 
Meelis Mälberg.
   Enne peo algust toimus Otepää Kultuuri-
keskuses maavanema ülesannetes Kalev 
Härgi vastuvõtt tantsupeol osalevate kollek-
tiivide juhtidele. 
   Tantsupeo üldjuhid olid Valdeko Kalamees, 
Angela Toome, Kaire Ojavee ja Ulvi Riitsalu. 
Pidu toetasid Valga maavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakond, Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp, Valgamaa Omavalitsuste Liit, 
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 
Otepää Vallavalitsus, Otepää Gümnaasium 
ja teised Otepää piirkonna asutused.

Otepää linn sai neli 
turvakaamerat
Otepää vallavalitsus korraldas aprillis 
riigihanke videovalvesüsteemi paigalda-
miseks. 20. mail alustati turvakaamerate 
paigaldamisega, lepingujärgselt peavad 
paigaldustööd valmima 10. juuniks. 
   Riigihanke konkurssile laekus nelja firma 
pakkumus, edukamaks neist osutus Secu-
rer OÜ pakkumine. Pakkumuse hinnaks 
kujunes 230 000 krooni. Lisaks sellele tehti 
paigaldamiseks ettevalmistöid ligi 20 000 
krooni piires. Kaamerate hooldustööks 
kulub aastas ligi 14 000 krooni.
   “Turvakaameraid on Otepääle soovitud 
paigaldada juba aastaid,” sõnas Otepää 
vallavanem Meelis Mälberg. “Kindlasti 
aitavad kaamerad paljastada ja tõendada 
kuritegevust senisest rohkem.” Videoval-
vest teavitavad sildid on paigaldatud linna. 
   Securer OÜ juhatuse liige Andres Piirsalu 
sõnul on tegemist tipptehnikaga, mis 
võimaldab väga hea kvaliteediga videosal-
vestust ka öösel. 
   Otepää juhtivkonstaabel Jaanus Kokko-
nen ütles, et turvakaamera pilti saab jälgida 
Otepää konstaablijaoskonnas ja vajadusel 
ka teistes politseijaoskondades. Samas 
võimaldab süsteem jälgida ja juhtida kaa-
merate pilti ka patrullautost. 
   Mitmesaja meetri kauguselt on võimalik 
tuvastada inimese nägu või auto number. 

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
Monika Otrokova

Uus postmark „125 
aastat Eesti lippu“ 
5. juunil annab Eesti Post välja post-
margi, millega tähistatakse Eesti lipu 
125. aastapäeva. 
   Sinimustvalget on kujutatud varem 
17 Eesti Posti poolt emiteeritud post-
margil.
   Postmark on nominaalväärtusega 
5.50, trükitud trükikojas Vaba Maa, 

margi tiraaž on 100 000. Postmargi 
kujundas margikunstnik Lembit 
Lõhmus. 

Liikluskorraldus 5.juunil Otepääl
Vastavalt liiklusskeemile on Valga mnt. lõik suletud kella 11.00st kuni 23.00ni Võru mnt. 
ristmikust kuni Oti pubi Maxima poolse teeotsani. Parkimine on reguleeritud täiendavate 

liikluskorraldusvahenditega kella 06.00-23.00ni.
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Otepää vallavolikogus

 Otsustati kehtestada Otepää valla kaevetööde 
eeskiri.
 Otsustati kehtestada Otepää valla eelarvest eraõi-

guslikele spordiklubidele toetuse andmise kord.
 Otsustati kinnitada Otepää Gümnaasiumi aren-

gukava 2009 – 2014.
 Otsustati kehtestada riigi rahastatava lapsehoiu-

teenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord 
Otepää vallas.
 Otsustati volitada Otepää Vallavalitsust andma 

seisukohta Kõo Maavarad OÜle väljastatava kae-
vandusloa asjus.
 Otsustati algatada Otepää vallas Pilkuse külas 

asuva Mäemõisa kinnistu detailplaneering ning 
kinnitada lähteseisukohad.
Otsustati kinnitada Munamäe tn 8 ja 8a detailpla-
neeringu lähteülesanne.
 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20.11.2008.

a otsust nr 1-4-74 „Hüvitise määramine ja sõidu-
kulude hüvitamine volikogu esimehele Jaanus 
Raidalile“.
 Otsustati muuta vallavolikogu 23.10.2008 otsust 

nr 1-4-63 „Vallavanema ametisse nimetamine ja töö-
tasu määramine“.
 Otsustati eraldada reservfondist EELK Otepää 

Maarja Koguduse kauaaegse õpetaja Jüri Stepanovi 
büsti paigaldamiseks 11,6 tuhat krooni.

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati anda SAle Eesti Teatri Festival luba kor-
raldada Otepää Valla haldusterritooriumil 05.06.09 
kell 12.00- 24.00 avalik üritus Eesti Lipp 125; Priit 
Salale luba korraldada 23.05.09 – 24.05.09 Otepää 
Valla haldusterritooriumil Pilkuse järvel ja selle kal-
lastel avalik üritus laevamudelite võistlus „Tamme 
karikas“; Anne Aleksejevile korraldada ajavahemi-
kul 27.mai 2009.a kell 11.00 – 13.00 Otepää linna 
keskväljakul Europarlamendi valimiskampaania 
avalik üritus; MTÜle Klubi Tartu Maraton luba 
korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil 
31.05.09 11.00 -17.00 avalik üritus 28. SEB Tartu 
Rattaralli.
 Otsustati anda Pühajärve Põhikoolile luba kor-

raldada ilutulestik Pühajärve Põhikooli kooliolüm-
piamängude raames 22.05.09.a ajavahemikus 19.00- 
20.00. 
 Otsustati määrata kolmeks aastaks SA Valgamaa 

Arenguagentuur nõukogu liikmeks Ermo Kruuse, 
volituste alguspäevaks on 22.05.2009.a ja Mati 
Lüdimois volituste alguspäevaks on 22.05.2009.a.
 Otsustati kinnitada AS Otepää Veevärk perioodi 

01.01.2008 – 31.12.2008 majandusaasta aastaaru-
anne.
 Tuvastati Otepää Vallavalitsuse 12.04.2007.a 

korralduse nr 2-4-221 „Otepää vallas Pilkuse külas 
Mäemõisa kinnistu detailplaneeringu algatamine“ 
tühisus.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused A. 

Rle asukohaga Kase 11 Otepää linnas, elamu ehi-
tusprojekti koostamiseks; F.Sle asukohaga Arula küla 
Järve maaüksus, abihoone ehitusprojekti koosta-
miseks; UPM-Kymmene Otepää ASle asukohaga 
Pühajärve küla Otepää vald Savikalda maaüksus, 
palgiplatsi ja muda komposteerimise väljaku ehi-
tusprojekti koostamiseks; 
 Otsustati pidada võimalikuks OÜ Ternes omandis 

oleva abihoone juurde kuuluva maa ostueesõigusega 
erastamist.
 Otsustati väljastada ehitusluba E. Ple üksikelamu 

püstitamiseks asukohaga Otepää linn J. Hurda tn 
11; OÜle Jaotusvõrk Lõnga 10/0,4 kV komplek-
talajaama 10 ja 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja 
kaablikilpide paigaldamiseks seoses Männiku ka-
tastriüksuse liitumisega Vidrike külas Otepää vallas; 
OÜle Jaotusvõrk Nõgla 10/0,4kV alajaama 0,4 kV 
maakaabelliini ehituseks ja kaablikilbi paigaldami-
seks seoses Tiigi katastriüksuse liitumisega Vidrike 
külas Otepää vallas; OÜle Valga Puu abihoone re-
konstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Mäha 
küla Kõrgemäe kinnistu; OÜle Valga Puu üksike-
lamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald 
Mäha küla Kõrgemäe kinnistu.
 Otsustati anda luba OÜle Finlaid paigaldada 
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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 19. juunil.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO

SÜNNID

PLANEERINGUD

reklaamtahvel suurusega 3,6x 1,5 m Otepää 
Tartupoolsele sissesõidule Veske kinnistule aja-
vahemikul 21. nädal – 39. nädal 2009.a.
 Anda nõusolek Järve Arenduse OÜ viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil Arula külas 
Järve talus laste projektlaager ajavahemikus 
28.06 – 04.07.2009 ja 12.07.- 18.07.2009 vasta-
valt esitatud projektile.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust ühele 

vallakodanikule.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha 11-le 

Otepää valla elanikule.
 Otsustati võtta vastu Otepää vallas Mägestiku 

külas asuva Matsipõllu kinnistu detailplanee-
ring.
 Otsustati väljastada kasutusluba A.O. üksi-

kelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Pühajärve küla Savimäe maaüksus; AS Ressaks 
puhkemajale asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Otepää linn Kastolatsi tee 9;
 Otsustati muuta Lõuna Politseiprefektuuriga 

08.septembril 2004. a sõlmitud üürilepingut ja 
jätta Üürnikule tasu eest kasutamiseks Lipuväljak 
13 hoone esimese korruse ruumid nr 4-8 ja ko-
ridor.

AMETLIK INFO

Ida Vahrušev   11. mai 

Otepää vallavalitsus võttis vas-
tu ja suunas avalikule väljapa-
nekule Mägestiku külas asuva 
Matsipõllu kinnistu detail-
planeeringu. 
 Mat s ipõ l lu  k inn i s tu  (ka ta s t r i tunnus 

63601:001:0636) detailplaneering on algatatud 
Otepää Vallavalitsuse korraldusega 06.07.2005 nr 
2-4-343. 
Kinnistu asub üldplaneeringu järgi hajaasustusega 
alal Otepää Looduspargi piiranguvööndis. Kinnistu 
pindala on 7,74 ha, maakasutuse sihtotstarve on 
maatulundusmaa. Detailplaneeringuga jagatakse 
kinnistu kaheks maaüksuseks, maa sihtotstarvet ei 
muudeta. Planeeringujärgne maaüksuste pindala 
on vastavalt 4,4 ha ja 3,3 ha.
Planeeringuga antakse ehitusõigus ühel maaüksusel 
ühele üksikelamule ja kolmele majapidamishoonele 
ning teisel maaüksusel ühele üksikelamule ja kahele 
majapidamishoonele.
Hoonete korruselisus on kuni 2, katusekalle 20-
45ŗ. Viimistlusmaterjalidest on lubatud kasutada 
kivi, puitu, krohvi. Planeeringuga on fikseeritud 
likvideeritav, säilitatav ja kavandatud haljastus.
Ehitiste teenindamiseks on ette nähtud õuemaa 
kuni 4000 m². Veevarustus lahendatakse salvkae-
vudega, kanalisatsioon omapuhastiga ja elektri-
varustus on planeeritud kaabelliiniga Koolitare 
jaotusalajaamast.
Detailplaneering on nõuetekohaselt kooskõlastatud 
Jaotusvõrk OÜ-ga, Lõuna-Eesti Päästekeskusega ja 
Valgamaa Keskkonnateenistusega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.-30. 
juunini 2009. Selle ajavahemiku jooksul on võimalik 
esitada planeeringule ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Otepää 
Vallavalitsuse majandus- ja planeerimisteenistuses, 
Lipuväljak 13.

Euroopa Parlamendi 

valimised 

7. juunil 2009 kell 9.00-20.00
Otepää vallas on kaks valimisjaoskonda:
   Valimisjaoskond nr. 1 Otepää Kultuuri-
keskus (Virulombi 2, Otepää). Piirid: Ote-
pää linn; külad: Kastolatsi, Koigu, Mäges-
tiku, Nüpli, Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, 
Truuta, Vana-Otepää, Mäha, Pühajärve.
...Valimisjaoskond nr. 2 Sihval (Pühajärve 
Põhikool). Piirid: külad: Arula, Ilmjärve, 
Kassiratta, Kaurutootsi, Kääriku, Märdi, 
Raudsepa, Sihva, Tõutsi, Vidrike.
...Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv 
isikut tõendav dokument.

korra järgi kujuneb klubide toe-
tus neis treenivate noorte arvu 
ja saavutatud tulemuste põhjal.
   SA Otepää Spordirajatised 
juhataja Merlin Müür nentis, et 
enamik toetuse saajaid paraku 
ei mõistnud, kuidas neile eral-
datud summa täpselt kujunes. 
Taoline olukord külvas segadust 
ja pahameelt ning spordiklubide 
esindajad tegid ettepaneku uue, 
arusaadavama korra kehtesta-
miseks. 
   Uue korra järgi on toetuse 
saamise õigus spordiklubidel 
noortespordi tegevustoetuseks 
pearahana spordiklubi tree-
ningrühmade nimekirjadesse 
kantud 6-21aastaste laste ja 
noorte jaoks. Samuti peab klubi 
treeneril olema kutsekvalifikatsi-
oon kutseseaduse tähenduses. 
   Toetus on mõeldud spordi-
klubi liikmetele, kelle elukohaks 
rahvastikuregistris on Otepää 
vald ja mitte rohkem kui kahes 
treeningrühmas osalemiseks.

   Eraldatavateks toetuse liikideks 

on:
 Noortespordi tegevustoetus 

(83% eraldatud eelarvest).
 Võistluse korraldamise toe-

tus (8% eraldatud eelarvest).
 Andeka noorsportlase lisa-

toetus (4% eraldatud eelarvest).
   5% eraldatud eelarvest jääb 
reservfondi, mille kasutamise 
otsustab vallavalitsus.
   Uue korraga on võimalik 
tutvuda Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee rubriigis Doku-
mendid. 
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Volikogu istungil 21. mail võeti 
vastu uus Otepää valla eraõi-
guslikele spordiklubidele toetu-
se andmise kord. Uus toetuste 
määrus hakkab kehtima 1. juulist 
2009.
   Uue määruse eesmärk on 
reguleerida noorte harrastus- ja 
saavutusspordialase tegevuse 
toetamist Otepää valla eelarvest 
ja muuta toetuse andmine ühe-
selt mõistetavaks ja läbipaist-
vaks. 
   “Üheks suuremaks muuda-
tuseks on seadusandliku ja 
täidesaatva võimu lahutamine 
toetuste jagamisel,” selgitas 
vallavanem Meelis Mälberg. 
“See tähendab seda, et kui seni 
otsustas toetuse saamise voliko-
gu spordikomisjon, siis vastavalt 
uuele korrale langetab lõpliku 
otsuse vallavalitsus.” 
   Seni kehtinud kord määratles 
küll valla eelistatud spordialad 
ja toetuse sihtotstarbe, kuid ei 
toonud välja täpseid näitajaid ja 
aluseid, mille abil oleks võimalik 
toetussummasid arvutada. Uue 

Võeti vastu uus sporditoetuste kord

Likvideeriti 
katlamaja kütteõlihoidla 

Otepää küla territooriumil asuva katlamaja kütteõlihoidla 
on likvideeritud, likvideerimistööd läksid maksma 198 
535 krooni.
   Abivallavanem Kristjan Rõivassepp sõnas, et Otepää 
vallavalitsus taotles 2008. aastal Keskkonnainvestee-
ringute Keskusest raha kütteõlihoidla likvideerimiseks. 
Toetust saadi 156 842 krooni, omaosalusena panustati 
41 693 krooni. 2008. aasta lõpus toimus likvideerimis-
tööde jaoks riigihange, mille võitis AS Epler & Lorenz. 
Aprillis alanud töö on nüüdseks tehtud. Likvideeriti 
masuudimahutid, tekkinud jäätmed käideldi, reostatud 
pinnas kaevati välja ja asendati uuega.
   Koos eelmise aasta lõpus teostatud katlamaja re-
konstrueerimisega on tänaseks vana sovhoosiaegne 
katlamaja ja selle ünbrus saanud uue välimuse.

Teade
Tehvandi K90 hüppemäe vaateplatvorm ja 

ronimissein on külastajatele suletud aja-
vahemikul 01.06.- 10.07. 2009.a. seoses 

tagatorni ümberehitustöödega.

Alates 1. juulist toimuvad 
muudatused Otepää valla-

sisese bussiliini nr.73 Otepää-
Kääriku sõiduaegades, mis 
laupäeviti ja pühapäeviti enam 
ei välju. Argipäevadel on bussi-
liiklus tavapärane.
   Koostöös bussifirmaga analüü-
siti reisijate täituvust liinide lõikes 
ja tehti muudatus, et see oleks 
majanduslikult otstarbekas.
   “Teeme bussifirmaga jätkuvalt 

koostööd ning püüame leida 
sõitjate vajadustest lähtuvaid 
ning majanduslikult otstarbekaid 
lahendusi” kinnitas vallavanem 
Meelis Mälberg. 
   “Kaalume ka väiksemate bussi-
de või ka taksode kasutuselevõt-
tu. Ootame ka reisijatepoolseid 
ettepanekuid sõidugraafikute 
suhtes, oleme valmis koostöös 
bussifirmaga vajadusel tegema 
muudatusi.“

Muudatus Otepää vallasiseste 
bussiliinide graafikutes

5. juunist kuni 31.augustini 
töötab Pühajärve rannas ranna-
valve. Otepää Vallavalitsus võttis 
rannavalve teenuse teostamiseks 
kolm pakkumist, millest soodsaim 
oli Matey Grupp OÜ pakkumine 
– 170 000 krooni. Rannavalve on 
kohal iga päev kella 11.00-21.00, 
tööl on kaks puna-kollastes vor-
mides vetelpäästjat. 
   Rannavalve ülesanneteks on 
Pühajärve rannas külastajatele 
rannavalve (vetelpääste ja me-
ditsiinilise esmaabi) ning muude 
vajalike tegevuste (suplusakva-
tooriumi puhastamine, hooldus, 
tähistamine) teostamine. 
   Lisaks sellele hakkab Otepää 
kodulehel www.otepaa.ee ilmu-
ma ka ilmainfo Pühajärve ranna 
kohta. Rannailma kohta saab ka 

andmeid veebilehelt www.ilm.ee. 
   Matey Grupp OÜ on alates 2006. 
aastast rannavalveteenuse osuta-
misega tegelenud ettevõte, kelle 
peamiseks tööpiirkonnaks on 
olnud Ida-Virumaal asuvad avali-
kud rannaalad. Matey Grupp OÜ 
on hetkel ainukene Eestis ranna-
valveteenust osutav ettevõte, kes 
pöörab lisaks vee- ja õhutempe-
ratuuri mõõtmisele tähelepanu ka 
UV-kiirguse mõõtmisele. Ettevõtte 
eestvedajad omavad laiapõhjalisi 
kogemusi antud valdkonnas ning 
on ühed vabatahtliku merepääste 
süsteemi algatajad, sh juurutajad 
Eestis.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht 
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Otepää rannavalve alustab 
tööd 5. juunist

Vallavanemale
esitati umbusal-
dusavaldus 
21. mail toimunud Otepää 
vallavolikogu istungil edastati 
volikogu esimehele avaldus 
vallavanemale umbusalduse 
avaldamiseks. Umbusaldust 
arutatakse volikogu erakorrali-
sel istungil 8. juunil. 
   Vallavanema umbusaldus-
avaldusele on allkirja andnud 
10 volikogu liiget, nende seas 
ka volikogu esimees Jaanus 
Raidal. 
   Otepää vallavolikogus on 
19 liiget, neist 9 opositsioo-
nis (6 ühendusest Rahvaliit ja 
Partnerid, 3 ühendusest IRL 
ja Partnerid). Seitse liiget on 
Reformierakonnast ja 3 liiget 
ei kuulu ühtegi erakonda. 

Otepääl, Eesti lipu hällikohas, 
tähistatakse 4.-5. juunil Eesti lipu 
125. aastapäeva. 4. juunil kell 
12.00 heisatakse Otepääl Eesti 
lipp uude, 20 meetri kõrgusesse 
lipumasti.
   Uus lipumast asub Otepää Li-
puväljakul. Eesti lipp, mis masti 
heisatakse, on lipuseadusele vas-
tavalt 3,3 x 5,18 meetrit. Lipp jääb 
ööpäevaringselt valgustatuks. 
Otepää vallavalitsuse kellatorni, 
mida praegu ehib Eesti lipp, hei-
satakse lähiajal Otepää valla lipp.

Otepääl heisatakse 
Eesti lipp 20 meetri 
kõrgusesse lipumasti 

Võidupüha 
üritused Otepääl
Võidupühal, 23. juunil toi-
mub Võidutule üleandmise 
tseremoonia Otepää linnas 
kell 14.30. Täpsem kava 
järgmises Otepää Teatajas.

Kaitseliidu Valgamaa Malev

Otepää Gümnaasiumi

9. klasside lõpuaktus 19. juunil kell 16
12. klasside lõpuaktus 20. juunil kell 13

Pühajärve Põhikooli
9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 16



3. juuni  2009

26. mail kuulutati Tartus välja vaba-
riikliku koolimeediakonkursi võitjad. 
Sel aastal võtsid omavahel mõõtu 31 
kooli ajalehed ja 7 kooliraadiot. Otepää 
Gümnaasium oli esindatud mõlemas 
kategoorias. 
   OG ajaleht Otu Tungal pälvis vaba-
riigis III koha ning sai eriauhinna hea 
keelekasutuse eest. Selline ainulaadne 
auhind tuli meie ajalehele eelkõige 
stiilipuhtuse ja ülitoredate pealkirjade 
eest. Sealjuures on kõige suurem teene 
lahkuval peatoimetajal Triin Tigasel 
(12.b). Lisaks tulid kooli veel 4 eripree-
miat: Triin Tigasele kaks II kohta 
olemuslugude kategoorias artiklite 
„Kirjanik, kioskimüüja ja kaanetüd-
ruk“ ning „Väljaheidetest printsideni 
– õpetajate ametibiograafiad“ eest ning 
III koht probleemlugude kategoorias 
teemal „Noored oravad närivad käbi 
läbi“. 

3
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

KULTUURIKESKUSES

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

LC Otepää

N 4. juuni kell 20.00  KINO Kihutades 
Nõiamäele. Seikluskomöödia. Pilet 20,-

N 11. juuni kell 20.00  KINO Koerte Hotell. 
Koguperefilm. Pilet 20,

L 13. juuni kell 20.00 Kultuurikeskuse 
pargis rahvakunstiõhtu ”Nõmme-
Otepää 2009”. Esinevad: Nõmme 
Kultuurikeskuse segakoor “Riola”, 
naiskoor,folkloorigrupp “Ürgleigarid“, 
rahvatantsu segarühm “Känd ja käbid“, 
Otepää rahvamuusikud, rahvatantsi-
jad, laulukoor”Eveko” ja paljud teised. 
Tantsuks Nõmme Rahvapillikoor ja 
Otepää rahvamuusikud.

 Pidu on kõigile tasuta.

   Alles sel õppeaastal kirjutamiskar-
jääriga alustanud Elen Kurvits(10. b) 
pälvis tähelepanu ning II koha julge 
portreeloo eest meie kooli lemmik-
tüdrukust Geitrudist. See artikkel 
tekitas uudishimu ka Eesti Ekspressi 
ajakirjanikus Madis Jürgenis, kes koos 
Eleniga võidulugu täiendasid ning 28. 
mai Eesti Ekspressist võivad kõik seda 
ka lugeda. Kahtlemata on suurimaks 
auks ühele väikelinna koolile saada 
ajaleheruumi vabariigis tuntud meedia-
maastikul. Mis saab olla veel parem 
tulemus, kui ühest koolilehest valitakse 
autasustamiseks 4 lugu ning tõstetakse 
esile parimat keelekasutust. „Teil on 
väga tugeva stiiliga ja suurepäraste 
ideedega leht,“ võtab võistluse kokku 
žürii liige Karin Palo. Võidulugusid 
võivad kõik huvilised lugeda ka Otepää 
Gümnaasiumi kodulehelt. 
   Otepää kooliraadiot auhinnati 2 

preemiaga: parim päevakajaline 
saade majandussurutisest (toimeta-
jad Maarika Nurmoja, Kristjan Sarv, 
Henri Mündi – kõik 10. klassist) 
ning päkapikkude eripreemia põhja-
liku analüüsiva saate eest (Maarika 
Nurmoja, Grete Kõiv, Kristjan Sarv). 
Mõlema saate puhul tõsteti esile laia 
uurimuslikku eeltööd ning huvitavaid 
intervjuusid nii õpilaste, õpetajate kui 
ka politseinikuga. 
   Aupaiste on ära teeninud ka kõik 
ülejäänud konkursil osalenud, eelkõi-
ge ajalehe tehniline toimetaja Heiki 
Saal (12.b), aga ka Madli Pärnik, 
Helen Raudsepp ( 12.b), Sam Mikael 
Mononen (12.a), Siim Lassmann, 
Toivo Tammekivi (11.b), Mariana 
Raudsepp (10.a), Karin Matsalu, 
Anne-Maria Krüünvald, Karl Laasik, 
Taavi Lassmann (10.b).

MARIKA PAAVO

Otepää Gümnaasiumi koolimeedia 
kuulub vabariigi edukaimate hulka

Kultuurikeskuses 27. mail 
k.a.esietendunud Margus Mölli 
komöödia “Laip sahvris” on peal-
kirjaks vormistatud väite elavaks 
kinnituseks. Rõõmsa sündmuse 
tunnistajaid tuli lavastaja kutsel te-
atrisaali juba kaks päeva varem ehk 
kontrolletenduse ajaks, rääkimata 
saalitäiest teatrihuvilistest, kes 
ruttasid kultuurikeskusesse esie-
tendusele, kenad kevadlilled kimpu 
seatud ja mõnel kingitusedki kotis.
   Kes veel käinud ja näinud pole 
ning järgmisele etendusele kavat-
seb samme seada, saab alljärgne-
vast väikest juhatust.

Näidend on sündinud juba 
kümmekond aastat tagasi, 
nagu rääkis autor ja lavastaja 

Margus Möll. Kahevaatuseline tükk on 
autori mää-ratlusel küll komöödia, ent 
sündmustesse süüvinud ja naeru turt-
sunud vaatajaist osa arvas selle pigem 

jandiks. “Kirjutasin teise vaatuse hiljuti 
ümber,” tunnistas Möll. “Etendust on 
mängitud juba kolmes harrastusteat-
ris, käisin neid vaatamas ja leidsin, et 
praeguses elus on ikka janti rohkem, 
ja see peaks lavalgi kajastuma.”
   Lavastamisega alustati juba mullu 
novembris, vahepeal laagerdati mängu, 
töö sai täishoo kaks kuud tagasi. Nagu 
elu ise, ON LAVASTUSKI KOGU 
AEG TEEL. Üks tegelasi sündis 
Margus Mölli sõnul alles öötundidel 
vastu kontrolletendust. On tal ka nimi, 
on ta maine või ebamaine? Seda ei 
või ette öelda. Kes huvitub, mingu ja 
vaadaku ise. Oma silm öeldakse olevat 
kuningas. Aga saalis tundus tihti, et 
uskuda ei saa alati oma silmigi!
   Tegelasi on parasjagu ehk ühtekokku 
5. Neist teatri “vanad kalad” Ene Prants 
(ontlik perenaine, uskumatu inimtüüp 
Manda) ja Margus Möll (töötu veidri-
kust peremees Jaks, kes on kõigist ja 
kõigest häiritud). Esmakordselt näita-
vad end Otepää teatris Kerli Adov (igati 
kaasaegne teismeline, kõiges külma 

närviga peretütar Linda) ja tutvustatud 
pere naabrite nahas on Aivar Pärli (nii 
laval kui ka elus politsei- ja korralik 
riigiametnik) ja tema lavakaasana 
Tuuli Vaher (tagasihoidlik ja asjalik 
politseiniku abikaasa Miina).
   Muljeid ja vastukajasid jagasid 
lahkelt need, kellelt küsida õnnestus. 
Kultuurikooli haridusega lavastaja, 
nüüd “Laulge kaasa” manager Valdur 
Sepp: “Vaatasin ja elasin etendusele 
kaasa kahel õhtul. Tükk pakub külla-
ga nalja (kiitus autorile), näitlejad (ka 
uustulnukad) on laval pingevabad, 
loomulikud, sulavad kenasti ansamb-
liks. Imestan ja imetlen Ene Prantsu, 
kes teatris osalenud juba koolieast 
peale ja ligi paar aastakümmet – nüüd 
oli laval oma kujuga täiesti uus ja väga 
selge rollijoonisega! Noortest ja uutest 
pakkus avastuslikku Kerli Adov. 
   Vallametnik Urmas Kuldmaa: “Noh, 
Ene Prants on selles tükis ikka klass 
omaette! Ja Kerli Adov täiesti usutav, 
tõeliselt tänapäevane pubekas! Nalja 
või? Minule meeldivad kõik nalja-
kad asjad, naeran siis alati! Nii seegi 
kord.”

AILI MIKS

Näitus MM võistlu-
sest ”Liberec 2009”
Reedel, 22. mail avati Otepää Suusamuu-
seumis näitus MM võistlustest “Liberec 
2009”. Näitusel on võimalik vaadata fotosid 
võistlustest ja parimatest sportlastest, samuti 
on eksponeeritud Andrus Veerpalu võidetud 
MMi kuldmedal ja võistluste meeneid. 
   Näituse avamisel viibisid Jaak Mae, Aivar 
Rehemaa, Ruth Šmigun ja Otepää vallava-
nem Meelis Mälberg. 

Otepääl toimus Val-
gamaa alushariduse 
konverents 
14. mail Otepää Kultuurikeskuses toimunud 
konverentsi korraldamise põhjuseid oli mitu. 
Alushariduse juhtide ainesektsioonis mõlgu-
tatud mõtted said tuule tiibadesse tänu Püha-
järve Põhikooli direktorile Miia Pallasele, kes 
sügisel, kui saime juhtidega kokku Pühjärve 
Põhikoolis, pakkus sellise konverentsi paigaks 
Otepää. Samuti andis see lasteaiaõpetajatele 
võimaluse esineda maakondliku tähtsusega 
üritusel, mis on üks kriteerium vanemaõpetaja 
ametijärgu taotlemisel. 
   Konverentsi kavasse valiti aktuaalsed 
teemad, mida lasteaiaõpetajad on uurinud. 
Räägiti sisehindamisest, uue riikliku õppekava 
rakendamise võimalustest, erivajadustega 
laste toetamisest, lasteaiaõpetaja rollist ning 
laste kehalisest aktiivsusest koolieelses eas.
   Selgus, et sisehindamises pole vaja “tonti” 
karta. Mammaste lasteaed-algkooli juhataja 
Katrin Ohakas julgustas kõiki haridusasutusi 
seda protsessi läbima. Liivi Türbsal Hea 
Alguse Koolituskeskusest selgitas uue riikliku 
õppekava rakendamisel demokraatliku 
õhkkonna loomise vajadust, et lapsel oleks 
valiku- ja otsustusvõimalusi. Anne Arrak jagas 
erivajadustega laste toetamisestning abi 
küsimise võimalusest Valgamaa õppenõus-
tamiskeskusest, mis asub Valga Jaanikese 
Koolis. Valga Jaanikese kooli eripedagoog 
Maret Lill rääkis erivajadusega lapse mina-pildi 
kujunemisest ning tutvustas õppevahendeid. 
Pühajärve Lasteaed-Põhikooli õpetaja Marge 
Kimmeli uurimusest selgus, et Otepää valla 
lasteaedade lapsevanemad ja pedagoogid 
näevad lasteaiaõpetaja rolli ühesuguselt.
   Laste kehalisest aktiivsusest koolieelses 
eas rääkis Ritsu Lasteaed-Algkooli õpetaja 
Laivi Valgepea, kes tõdes, et seda lasteaias 
väärtustatakse. Kuna konverentsi eesmärk oli 
parima praktika ja kogemuste jagamine, olid 
ettekanded informatiivsed ning illustreeritud 
näidetega lasteaia igapäevaelust. Sisukas päev 
lõppes Otepää Lasteaia Pähklike laste ja tööta-
jate etendusega “Pähklikese lugu”.
   Konverentsi korraldamisele aitasid kaasa 
Hasartmängumaksu Nõukogu, Valgamaa 
Omavalitsuste Liit, Otepää Vallavalitsus, 
Otepää Kultuurikeskus, Karni-Voor OÜ, Merkus 
Disain OÜ ning Otepää Lasteaia Pähklike abi-
valmis kollektiiv. 
   Suur tänu koostööpartneritele!

Otepää Lasteaia Pähklike juhataja 
PILLE VILLEMS

Aasta sündmus Ote-
pää Gümnaasiumis 
– direktori vastuvõtt
1. juunil, lastekaitsepäeval kutsus Otepää 
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema oma 
vastuvõtule 240 oma kooli tublit õppurit koos 
lapsevanemaga. Kutsutute seas olid väga 
head õppijad, maakonna aineolümpiaadide 
I-III koha saanud, vabariiklike konkursside 
edukad esinejad, kõige tublimad sportlased, 
lauljad, tantsijad, koolielu silmapaistvad 
edendajad. 
   Üritus oli suur rõõmupidu kogu koolirahvale, 
sest sel päeval räägiti kõike ülivõrdes. Kool 
pole ju ainult aabitsatõdede ammutamise 
koht, vaid selle kõrval õpitakse tublide 
pedagoogide juhendamisel ka head laulu-, 
tantsu-, etlemis- ja kõnepidamisoskust ning 
küllap algab just koolipingist mõne noore tee 
olümpiakullani. 
   Direktori kõnest võis välja lugeda, et tal oli 
väga hea meel näha peoruumis eelmise aasta-
ga võrreldes üle 100 tubli lapse rohkem. „Kes 
julgeb veel öelda, et noorus on hukas? Meie 
tublimatest tublimad ei taha enam saali ära 
mahtuda!“ rõõmustas koolipapa Aivo Meema.
   Selline vastuvõtt toimub küll alles teist 
aastat, kuid tundub, et kasvab välja uueks 
koolitraditsiooniks. Igatahes on sellise ürituse 
põhjus selge märk koolinoorte kasvavast tub-
lidusest ning soovist oma kooli heaks midagi 
ära teha.

MARIKA PAAVO

Pühajärve Põhikooli 
tublimad õpilased 
2008/2009
I klass – Hendrik Aaliste, Kenter Freimanis, 
Cärolin Trik ja Yoko Nicola Lüdimois; II klass 
– Mirjam Leopard ja Laur Kangur; III klass 
– Liis Antsi, Karel Kaupmees ja Hanna-Liis 
Kiho; IV klass – Karl Kimmel, Priit Peterson, 
Joonas Rello ja Arnold Sumberg.Viies klass 
– Marika Almar ja Grete-Laura Loo; VI klass 
– Merylin Tihomirova; VII klass – Taavi Aalis-
te; VIII klass – Joel Süldre, Marili Vihmann, 
Ina Mononen, Andre Ostrak ja Remi Leopard.
IX – Gertrud Leopard, Keity Kimmel, Hans-
Friedrich Urm ja Allar Ostrak.

22. mail toimusid Pühajärve Põhikoolis 
olümpiamängud. Pidu algas uhke 
rongkäiguga. Kõige ees marssis 
orkester, järgnesid lipukandjad ja 
olümpiamaskott Hugo. Kõik osavõt-
jad oli järjestatud alates lasteaialastest, 
lõpetades õpetajate ja koolitöötajatega. 
Puhkpillimuusika saatel marsiti ümber 
koolimaja ning rivistuti siseõuele kooli 
olümpiamängude avatseremooniaks. 
   Kui kõik olid üles rivistatud, lauldi 
kooli laulu. Sellele järgnes lippude 
pidulik heiskamine. Anti olümpiavan-
ded, mille lugesid ette õpetaja Karin 
Järv ja 8. klassi õpilane Andre Ostrak. 
Lauldi kooli olümpialaulu „Olümpiale, 
olümpiale”. Olümpiatule süütas  Jaak 
Mae. 
   Järgnes kultuuriprogramm. Esinesid 
tüdrukute tantsurühm, algklasside 
rahvatantsurühm ning võimlejad Birgit 
Kõiv ja Linda Oinus. Vahepalu esitas 
puhkpilliorkester, mida juhatas Arno 
Anton. Kultuuriprogrammi lõpus oli 
ühisvõimlemine, millest võtsid osa 
kõikide klasside õpilased ja õpetajad.

   Algasid võistlused. Aladeks olid 
kuuliveeretamine, teatejooks, täpsus-
viskamine, viimase mehe jooks ning 
raskuse hoidmine. Kõik osalejad olid 
väga tublid. Parimaid autasustati meda-
lite ja karikatega. 1.-3. klassist kogus 
kõige rohkem punkte Hanna-Liis 
Kiho, 4.-6. klassist osutus parimaks 
Gen Alev ja 7.-9. klassist Raimo Teder. 

Olümpiamängud Pühajärve Põhikoolis

Lapsevanematest osutusid parimateks 
Triinu Aaliste ja Andrus Sumberg. 
Õpetajate parima tiitli võitis Anneli 
Teder. 
   Olümpiapeo lõpetas enneolematult 
kaunis ilutulestik, mis pani õppeaasta 
läbivale teemale LIIKUMINE toreda 
punkti.

GERTRUD LEOPARD

Jaak Mae koos kooli OMi maskoti HUGOGA, mille autoriks on 8. 
klassi õpilane Lotta Pusa.

Otepää Teater on täiesti elus!

Vabadussamba korrastus-
töödeks on kogutud ligi 
7000 krooni
Otepää Vabadusamba heaks alustas korjan-
dust tänavu aprillis Otepää Gümnaasium, kui 
korraldati heategevuskontert. Praeguseks on 
kogutud 6906,60 krooni: kontserdiga saadi 
3206,60 krooni, Otepää Lionsklubi kaasabil on 
kogutud 3000 krooni, 100 krooni laekus eraan-
netajate poolt ning 600 krooni on kogunud 
EELK Otepää Maarja kogudus. 
   Vabadusamba korrastamiseks on vajalik , 
korrigeerida ja puhastada sammas ja jalamil 
ning übruses olevad plaadid, uuendada kirjad 
ning katta samba esine killustikuga. Kokku 
summas 17 500 krooni. 
   Kutsume kõiki jätkuvalt üles annetama 
raha Otepää Vabadussamba korrastamiseks! 
Eesmärk on Vabadussammas korda saada 
Võidupäevaks, 23. juuniks. 

Annetada on võimalik arveldusarvetele SEB 
pangas 10202008200001 või Swedpangas 
221016248664 märgusõnaga “Vabadussõja 
ausammas”. Annetada saab ka 5. juunil Otepää 
kiriku juures kell 15.00-18.00.

   Täname kõiki annetajaid ja 
annetuse korraldajaid!

Otepää vallavalitsus

Rahvakultuuritegelased 
laulu- ja tantsupeol

Tallinnas 2.-5. juulini toimuval laulu- ja tant-
supeol esinevad ka Otepää laste rahvamuu-
sikaorkester Musakarud (Lille Tali) ja Otepää 
noorte rahvamuusikaorkester Karupojad 
(Merle Soonberg).
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Palupera vallavalitsuses 
28.05.2009:

 Väljastati projekteerimistingimused AS EVR Infrale Palupera 
külas raudteejaama ooteplatvormi projekteerimiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Astuvere külas Oole 
10/04kV mastalajaama, 0.4kV maakaabelliini ja kaablikilpide 
väljaehitamiseks.
 Algatati loodusobjekti – Lustimäe puhkeala kohaliku kaitse 

alla võtmine. Kinnitati loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse 
eelnõu.
 Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni ja üks sünnitoetus 

2000 krooni.

PROJEKTID
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Tervise Arengu Instituudi poolt 
rahastatud ja Nõuni noorte poolt 
läbi viidud projekt TEIP  (Tervist 

Edendava Idee Projekt, Teeme Elu Ise 
Põnevaks, Tegutseme Emaga Isaga Perega) 
on jõudnud lõpusirgele. Heal lapsel mitu 
nime, nii on see meiegi projektil. 

   Osalemine projektis on muutnud elu 
põnevamaks, andnud uusi kogemusi ning 
õpetanud palju eluks vajalikku. Üheskoos 
olla ja koos teha on vahva! 

   Mis tehtud? Peredega koos on ehitatud 
mürakas lumememm, põimitud sõbrapaelu 

ja tantsitud meeletuseni 
sõbradiskol. Omandatud 
on teadmised, kuidas 
päästa ja aidata. Käidud 
imetlemas imekaunist 
Pokumaad. Joonistatud 
oma perepilt. Ja mis 
kõige olulisem – kõike 
on tehtud üheskoos ja 
mõnuga. 

   Suur tänu osalejatele, 
aitajatele ja toetajate-
le. TEIP, see on Tore 
Elurõõmus Imeline 
Projekt.

Projektijuht 
MERILYN MARANIK

TEIP jõudis finišisse

Sel aastal kutsus Keskkonnaamet 
ja RMK metsanädalal kõiki eesti-
maalasi riigimetsa istutustalgute-

le. Võtsime meiegi kutse lahkelt vastu ja 
siirdusime lustaka ning rõõmsameelse 

Läki metsa!
seltskonnana metsaistutustalgutele. 
   Selle toreda traditsiooni algatas kuus 
aastat tagasi Nõuni noorteklubi, kutsu-
des kaasa Kodijärve hooldekodu rahva 
ning Otepää Looduspargi loodusesõbrad. 
Vahva, et töö ja õppimise kõrvalt on alati 
leidnud aega tulla Maris, Jüri, Liis, Marek, 
Ain, Janno Martin, Raili, Mart, Maie, Aile, 
Kalev ning kutsunud ka sõbrad kaasa. 

   Seekord juhendasid ja aitasid ning õpeta-
sid meid metsasõbrad Risto Sepp ja Tõnis 
Leosk. Värske õhk ja suur töötuhin sai 
tasutud imehea talgusupi ja saiakestega. 
Tuhat väikest kuusepuud jäid sel aastal 
Neeruti metsa ootama suureks sirgumist. 
   Istuta sinagi kas või üks puu, see annab 
südamele sooja!

MARIKA VIKS

Vallavalitsuse 2009. aasta 
PUHKUSEGRAAFIK

1.Terje Korss vallavanem 
  15.06-30.06.2009
  13.07-31.07.2009
  10.08-22 .08.009
2.Helen Talli sotsiaalnõunik 
  01.09- 04.10.2009
3.Imbi Parvei vallasekretär 
  01.06.-07.06.2009
  01.07 -21.07.2009
4.Merike Terve pearaamatupidaja 

  01.07.-21.07.2009
  04.08.-26.08.2009
5.Tõnu Kukk maakorraldaja 
  16.03-29.03. 2009
  13.07-03.08. 2009 
6.Vaike Viks sotsiaaltöötaja 
  01.07.-14.08.2009

„Eesti lipp 125” ürituste raames alustavad üliõ-
pilased 5. juuni hommikul EÜSi maja juurest 
hobuvankritel ajaloolise rongkäigu kordusteed. 
Marsruut: Uhti kõrts, Tatra org, Pangodi järv, 
Kodijärve, Kintsli kõrts, Kastolatsi mägi, 
Otepää.
   Orienteeruv Valgamaale jõudmine ja endise 
Kintsli kõrtsi juures tudengite vastuvõtt toimub 
kell 16.15. Oleme varakult kohal neid tervi-
tamas, võtame vastu tervitussõnade ja ühis-
lauluga ning saadame edasi Otepää suunas. 
Samas ka mälestustahvli avamine. Oodatud 
kõik huvilised!
   Kell 18 algab kontsert Eesti lipu auks 
Otepää linnamäe orus. Üliõpilaste rongkäik 
jõuab Otepääle. Esineb ERSO ja laulukoorid, 

esitatakse Rein Rannapi uudisteost, Vabariigi 
President peab Eesti lipule sünnipäevakõne ning 
kingib laulu- ja tantsupeo kooride ja rühmade 
esindajatele tuhatkond sinimustvalget lippu. 
Kontserdi teises pooles astuvad üles rahvaliku 
tantsumuusikaga Väikeste Lõõtspillide Ühing 
ja Blacky.

Eesti lipp 125

Taas algab KÜLASTUSMÄNG 

„ UNUSTATUD MÕISAD 2009“

Palupera mõisasse ootame külastajaid kogu suve jooksul. 
Sel aastal on võimalik näha ka mõisahoone katuse 

renoveerimist. 

Külastuspäevadel on mõis avatud kell 10.00-18.40.Samal ajal 
töötab töötuba, avatud on näitus, toimub käsitöö ja aiasaadus-
te müük, toimub toitlustamine ja kella kolme kontsert.

KÜLASTUSPÄEVAD: 
13. juuni – 15.00 esineb Valga Muusikakooli 
  pärimusmuusika ansambel „KIRKELIND“.
27. juuni – 15.00 etendub „ROMEO JA JULIA“, 
  klaveril rahvusvaheliselt tuntud kammer 
  muusik DIANA LIIV, tantsud ja sõnaline osa  
  Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitel.
11. juuli – 15.00 esinevad ðoutantsijad „MUHEDAD“, 
  Elva meesansambel ja ansambel „SEITSE  
  VAPRAT VANAEMA”.
12. juuli – 15.00 etendub näidend „ MILJONI PARAAD“  
  näitetrupilt „MUHKEL“, esineb kõhutantsu- 
  trupp „ MARABELLA“ ja ansambel „LAHE“.
30. juuli – 15.00 esineb PUKA MEESANSAMBEL.
8. august – 15.00 esinevad lembelauludega MEELIS JA  
  AHTI.

OOTAME KÜLLA!
Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

UUS PROJEKT

Teadus meie ümber
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus – teaduse mõiste ja olemuse populari-
seerimiseks osalevad kõik kooliõpilased AHHAA 
teaduskeskuse töötubade erinevatel praktilistel 
koolitustel (nt. teeme ise šokolaadi, martsipani, 
uurime CSI-sõrmejälgi, ilmategu, keemiat jms.). 
Pärast töötubade külastamist koostab iga klass 
vastavalt oskustele ettekande erinevaid esitlus-
vorme kasutades kogu kooliperele nautimiseks. 
Toetuse suurus 7000 krooni. 
Projekti lõpp – detsember 2009.a.

Tere, tubli 
koolilõpetaja!
Kui Sa lõpetad käesoleval õppeaastal 
9. või 12. klassi ja oled Palupera valla koda-
nik, astu läbi vallavalitsusest (Palupera 
Vallavalitsus, Hellenurme 67514, 
VALGAMAA) ning täida avaldus toetuse 
taotlemiseks. 
   Võta kaasa ka  isikuttõendav dokument 
ja võimalusel kooli lõpetamist tõendav 
tunnistus/diplom, millest tehakse avalduse 
juurde koopia.

Heade soovidega,

Palupera Vallavalitsuse sotsiaalnõunik 
HELEN TALLI

Palupera Vallavalitsus OOTAB

hinnapakkumisi hiljemalt 10. juunil
 2009.a.

 Lustimäe puhkeala 
trimmerdamiseks 

(puhkekoht, mäe nõlv, lai jalgrada) ja 
Hellenurme-Palupera noorpuude alleede 
ümbruse trimmerdamiseks, veel enne 
jaanipäeva. 
Võib vaja minna ka võsalõikuri abi. 

Kõigil soovijail, kes kohta ja ala veel ei tea, 
tulla objektiga tutvuma. Võid võtta eelne-

valt tellijaga ühendust. 
Pakkumised (orienteeruv töömaht 6 korralik-
ku tööpäeva) saata kinnises ümbrikus 67514 
Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallava-
litsus, märksõnaga „Trimmeritöö“. Info tel. 

7679 501, 5174 740.

TEADE
Head Palupera, Astuvere, Atra ja Miti 

külade elanikud!
10. juunil kell 19.00 
toimub Palupera Pritsikuuris 

KÜLAKOOSOLEK. 
Oodatud on kõik külaelanikud!

Loodusobjekti – Lustimäe puhkeala 
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse 
alla võtmise menetlemise algatamise 

teade

Palupera vallavalitsus, 28. mai 2009 
istungi järgselt, korraldab:
1.Loodusobjekt, mida kavatsetakse 

kohaliku tasandi kaitse alla võtta 
on Lustimäe puhkeala ja asub  
Valga maakonnas Palupera 
vallas Mäelooga külas kohalikule 
omavalitsusele kuuluval Lusti-
mäe kinnistul (nr 2324640, kü 
58201:001:1570).

2. Loodusobjekti – Lustimäe puhkeala 
kaitse alla võtmise otsuse eelnõu 
panna tutvumiseks välja Kesk-
konnaameti Põlva-Valga-Võru 
regiooni Valgamaa osakonnas 
(Valga Kesk 12) ja Palupera valla-
valitsuses (Valgamaa Hellenurme) 
tööajal ajavahemikul 08.06.2009-
22.06.2009.a.

3.Mitte korraldada asja arutamiseks 
avalikku arutelu, kui avalikusta-
mise ajal ei laeku ühtegi kirjalikku 
ettepanekut ega vastuväidet.

MTÜ Hellenurme Mõis lasteaia lõpetasid 
ja kooliteed sügisest alustavad:

ANNIKA ROODLA, KAIRIT KRUUSA, KARMEN VESSO, RENA 
TIGANIK, DEIMO SARAPSON, HERMO UDEKÜLL ja 

KARMO TUTK.
   

Head kooliteed, vahvad särasilmad, koduvalla poolt!

Palupera põhikooli 
LÕPUAKTUS toimub 
20. juunil kell 12.00

24. juunil algusega 16.00 saab 
Neeruti külaplatsil alguse 

JAANIÕHTU.
Kavas on:
Eeskava, rahvalikud võistlused ja mängud, loterii ja 

muud üllatused.
Kell 20.00 kutsub tantsule ansambel “Projekt”

Meie ettevõtmist toetab Kohaliku omaalgatuse programm
 ja Palupera Vallavalitsus.
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka vallapäev toimus 23. mail

Millega seekord traditsioonilisel 
Puka vallapäeval tegeleda 
sai? Päev algas, nagu ikka, 

kevadlaadaga. Müüjaid oli tulnud 
lähedalt ja kaugelt. Esialgu tundus, et 
müüjaid on rohkem kui ostjaid, sest 
külm ilm ei meelitanud kedagi kodust 
välja tulema. 
   Kell kümme algas Puka staadionil 
minijalgpalli turniir, mida juhtis meie 
oma jalgpallitreener Kristjan Moorast. 
Võistkonnas tohtis olla neli meest ja 
üks naine.
   Kell kümme algas ka käsitöö näitus-
müük, mille korraldas meie aiandus-
selts. Töid sai vaadata ja osta Puka rah-
vamajast ja ka aiandusseltsi majast. 
   Uudsena pakkus meie kunstikool 
võimalust käsitöötubades tegeleda 
keraamikaga. Tegevust juhtis loomu-
likult kunstikooli direktor Esti Kittus. 
Huvilisi oli päris palju ja tegevust jagus 
mitmeks tunniks.
   Kell 10.30 algas laululaval taidlejate 

kontsert. Tuleb öelda, et viimasel ajal 
on meie taidlejad oma rahva hulgas 
populaarsed ja ka seekord olid pingid 
rahvast täis. Esinesid lapsed ja täiskas-
vanud. Nende juhendajateks olid Sille 
Lõõndre, Katrin Kõiv ja Vaike Eiche.
   Kell 11 pakkusime võimalust laada-
mängudel osalemiseks. Võistlejatel 
tuli visata-püüda toorest kanamuna ja 
võitja oli see, kes kaugemalt visatud 
muna kinni püüdis. Üks lemmikte-
gevusi oli kinnisilmi plastiktorbikute 
mahalöömine. Kiirus luges – nalja 
sai nabani! Köieveos naistele osasid 
enamikus tüdrukud ja seal pani asja 
paika tüdruku vanus.
   Kell 12 algas rammumehe võistlus. 
See oli tõsine meeste ala. Kõigepealt 
tuli kantida-veeretada traktorikummi. 
Teha tuli seda kolm korda edasi ja kolm 
korda tagasi. Kumm oli nii raske, et 
kõik ei jõudnud kuut korda sooritadagi.
Selle ala võitis Riivo Tutk. Järgmisena 
tuli kahte 24 kg sangpommi tõugata 

sirgetele kätele. Siin oli konkurentsitult 
parim Kunnar Arak 36 korraga. Otsus-
tavaks sai bussivedu ajale. Selle võitis 
napilt Kunnar Arak, kes sai kokkuvõttes 
Puka rammumehe tiitli.
   Kell 15 algasid tänavakorvpalli 
võistlused Puka Keskkooli spordiplat-
sil. Kahjuks ei osalenud seekord ühtegi 
naiskonda ja tavaliselt osavõturohke 
ala oli seekord tagasihoidlikumalt es-
indatud. Meeste mängud toimusid ja 
olid tulised nagu alati.
   Vallapäevad lõpetati Puka Rahva-
majas, kuhu rahvast tantsutama olid 
tulnud Boris Lehtlaan ja Henn Rebane. 
Kuulsin hilisemalt kiidusõnu esinejate 
aadressil.
   Arvan, et vallapäevad õnnestusid 
taaskord. Olnuks ainult ilm soojem! 
Aitäh osalejatele ja korraldajatele! 
Kohtume järgmistl vallapäevadel natu-
ke vähem kui aasta pärast!

Vallavanem HEIKKI KADAJA

AS Cleanaway 
infopäev

AS Cleanaway korraldab 9. juunil 
Puka vallas infopäeva:

Kuigatsi Külamajas  kell 13
Aakre rahvamajas  kell 15
Puka rahvamajas  kell 17
   Kohapeal on võimalik saada vastused 
kõikidele teid huvitavatele jäätmekäitlusega 
seotud küsimustele.

30. mail tähistasime Puka Rahvamaja par-
gis lastekaitsepäeva. Kuna ilmataadil oli 
meie jaoks varuks imeilus ja soe suvepäev, 
siis kogunes ka hulgaliselt lapsi, noori ja 
nende vanemaid. 
   Kõige populaarsemaks kujunes näomaa-
lingute tegemine, kuhu järjekord püsis 
kuni ürituse viimaste minutiteni. Sama pikk 
järjekord lookles ka batuudile saamiseks. 
Jõu- ja ilunumbreid sai teha täispuhutava-
tel atraktsioonidel (sumo, ketsid, kutsikad). 
Päev läbi võis suurele tapeedirullile jääd-
vustada endast kena joonistus. Laulda sai 
ka karaoket, meisterdada kaelakeesid ja 
käekette ning teha suuri seebimulle. Kosu-
tust pakkusid tublide tüdrukute küpsetatud 
vahvlid, Põltsamaa Felixi kõrrejoogid ja 
juurviljasnäkid. 
   Päeva lõpetas politsei korraldatud vigur-
rattasõit, mida ergutas hunt Uudu. Täname 
kenale üritusele kaasaaitamise eest Puka 
Vallavalitsust, Tõlliste noortekeskust, Suu-
re-Jaani noortekeskust, Hummuli noorte-
keskust, Valga Politseid ja EMT-d. 

Puka noortekeskuse juhatus

Lastekaitsepäev Pukas

Puka Vallavalitsus võtab 

vastu avaldusi 

  maade kasutusvaldu-
sesse saamiseks 

14. juunini k.a. 

Info telefonil  5615 3340.

Oi, mis siginat ja saginat oli koo-
limaja täis! Neljapäeva õhtul 
istusid saalis vanemad, õed-

vennad ja vanavanemadki. Kohe oli 
algamas kevadpidu, kus kõik õpilased 
näitasid oma erinevaid andeid.
   Alustuseks mängiti õpetaja Merle 
Kiissa juhatusel hoogsalt maha näite-
mäng „Printsess herneteral” Ander-
seni muinasjutu ainetel. Pealtvaatajad 
elasid vaimustunult kaasa, kõik osa-
võtjad olid tublid, aga kõige suure-
maid kiidusõnu pälvis kojanarr Oliveri 
esituses. Võib-olla ongi temas peidus 
tulevane näitleja. Järgnesid laulud, 
luuletused ja lood plaatpillidel. Kõik 
oli kenasti selgeks õpitud, sest keegi 
ei tahtnud ju vanemate ees häbisse 
jääda. Oli väga kena kontsert.
   Edasi tuli samavõrra oodatud tänukir-
jade ja diplomite jagamine. Kevadpeol 
tunnustatakse ju ainult kõige-kõige 
tublimaid. Diplomid jagati spordipäeva 
ja  kabevõistluste parimatele. Tänukiri 
anti parimatele isetegevuslastele, joo-
nistajatele ja projektist „Tere, Kevad! 

2009” osavõtjatele. Aakre koolis on 
alati tarmukalt hüpanud „Känguru” ja 
ega pranglimise tulemusedki alla jää. 
Kes teeb, see jõuab! Mõnel poisil-tüd-
rukul on mitmekülgsed huvid ja palju 
ettevõtlikkust, mitme diplomi-tänukirja 
saajaid oli palju, rekord oli koguni kuus 
erinevat diplomit-tänukirja. 
   Samamoodi sai juhataja poolt tä-
nukirja ja roosiõiega meeles peetud 
õpetajad, kes terve õppeaasta olid 
õpilasi innuga juhendanud. Tänukirja 
olid ära teeninud õpetajad Eda Luht ja 
Merle Kiissa isetegevuse ja näitemän-
gu edendamise eest. Õpetaja Silvi Jo-
hansoni eestvedamisel saavutati häid 
tulemusi spordis, õpetaja Liina Laaseri 
juhendamisel esineti väljapaistvalt eri-
nevatel joonistusvõistlustel. Õpetaja 
Anneli Sarnit organiseeris õppeaasta 
jooksul lugematu hulga erinevaid 
loodusprojekte-matku nii õpilastele 
kui ka lastevanematele. Ainult tublide 
õpetajate ja vanemate kaasabil on igal 
õpilasel võimalik arendada oma huvia-
lasid.

Pidu ja tunnustusesadu Aakre koolis

Meie väike koolipere võttis 22. mail kursi Põl-
vamaale. Kõigepealt külastasime Kiidjärve 
sipelgariiki. Kui palju huvitavat ja õpetlikku 
võib metsas näha ja kuulda, kui keegi sellele 
tähelepanu juhib! Uskumatu, kui palju ühist 
on sipelgatel ja inimestel! Mõlemad ehita-
vad maju, peavad pulmi, neil on kuningan-
na, keda kaitstakse, mõlematel on valvurid, 
mõlemate hulgas leidub laiskvorste, kes ei 
viitsi tööd teha.
   Edasi sõitsime Taevaskotta. Kalevil ja Rai-
kol olid kaasas õnged ning nad proovisid 
kalaõnne. Kahjuks jäid kalamehed seekord 
saagita. Taevaskojas puhkasime, kinnitasi-
me keha ning tegime lühikese jalutuskäigu 
sealsel matkarajal.

   Ekskursiooni lõpetasime Eesti Maantee-
muuseumis. Keegi meist ei osanud arvata, 
et seal nii põnev võib olla! Ringkäigul tut-
vustas giid sõidukite ajalugu. Sai proovitud, 
mis tunne oli reisida postitõllaga ning istuda 
vana „Volga“ tagaistmel. Vanarahva tarkus 
„Parem üks kord proovida  kui  sada korda 
kuulata“ peab paika. Sai omal nahal katseta-
da, kui oluline on kinnitada autos turvavöö. 
Kõik soovijad said kogemuse, mis tunne on 
sõita seitsme-kilomeetrilise tunnikiirusega 
vastu takistust.
   Meel rõõmus, uued teadmised ja koge-
mused pagasis, alustasime kojusõitu. Oli 
tore kevadpäev!

Õpetaja MERLE KIISSA

Aakre koolipere käis 
ekskursioonil Põlvamaal

“Siit-siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks 
pirrutikk!” Just nii hoiatab meid metsvint, 
Eestimaal nii tavaline, kuid oma sinise pea-
laega kirjeldamatult kaunis lind. Kuid tegelik-
kuses pole tegu kaugeltki pahatahtliku linnu-
ga, oh ei, vaid laul on tal pisut kurjakuulutav. 
   Seda ja palju muudki huvitavat lindude 
kohta saime teada toredalt, energiliselt ja 
entusiastlikult Tarmo Evestuselt, kes koos 
oma nelja praktikandineiuga 25. mail Aakre 
lasteaeda ja kooli külastas ning meie majja 
rõõmsat elevust tõi. Laste jaoks oli elamus 
päris tõeliste binoklite abil lindude uurimine. 
Väikesed poisid-tüdrukud ja suured binoklid 
– vaat’ see oli vaatepilt!
   Pärast seda, kui iga laps oli saanud võimalu-

se öelda, millist lindu ta teab, suundusime 
ornitoloogidega oma mõisapargi lindudega 
tutvust tegema. Suureks rõõmuks ja üllatu-
seks saime teada, et eri liike linde, kes meid 
oma lauluga rõõmustavad, on rohkem kui 
esmapilgul arvata võib. Küllap vist seepä-
rast, et mitte igaüks neist ei ole agar ennast 
näitama, vaid eelistab pigem puulehtede 
varjus viisil kõlada lasta.
Näiteks toreda nimega väänkael, kes on räh-
nide sugulane, on hoolimata oma kelmikast 
nimest loomult üsna tagasihoidlik. Seevastu 
ööbikute kohta arvas isegi meie teejuht Tar-
mo, et nad teevad pargis väga kõva häält. 
„Lausa karjuvad kohe“, ütles ta. 
   Lõpetuseks küsin: kas teate, kes on käosu-
lane ning miks on tal just selline nimi? Kui 
jah, siis olete lindude salamaailmaga juba 
edukalt tutvust teinud.

Lasteaiaõpetaja VELDA KRILLO

Oih, küll on tark raamat!

Linde vaatlemas

Kui huvitav on sipelgariigi elu!

   Kõige lõppu oli traditsiooniliselt jä-
etud kiituskirjade jagamine. Kiituskirja-
ga väga hea õppimise eest tunnustati 
Grete Kõksi 2. klassist, Risto Johanso-
ni ja Karen-Christine Topsi 3. klassist. 
Traditsiooniliselt on kiituskirja saajatel 
õigus järelejäänud koolipäevade hom-
mikul oma uni rahulikult täis magada, 
kas või lõunani. Ja kõik kolm tublit õpi-
last kasutasid reede hommikul seda 
võimalust.
   Õppeaasta lõpeb Aakre koolis 3. 
juuni õhtul 6. klassi lõpuaktusega, aga 
juba praegu võib öelda, et oli üks hästi 
töine ja õnnestunud kooliaasta.
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Puka Keskkooli lõpuaktused 
Puka Kultuurimajas:        
põhikooli lõpuaktus
 20. juunil kell 15
keskkooli lõpuaktus 
 21. juunil kell 14 
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
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Suvi on küll puhkuse aeg, aga hea on 
siiski vahete-vahel kokku saada. 10. 

juunil tulevad meile külla Toila pensio-
närid, sel puhul teeme väikese koosvii-
bimise kultuurimajas. Külalised jõuavad 
10.30. Kõik soovijad ja huvilised võivad 
kohtumisest osa võtta. Ajame juttu, mul-
jetame, kaetud on kohvi- ja koogilaud.
   Jaanipäev on kogu vallarahva ühine pi-
dupäev, mis sel aastal toimub Laukülas, 
Kakulaane puhkealal.
   23. juulil sõidame ekskursioonile 
Võrumaale: sõidusihiks on Pokumaa, 
Suur Munamägi, Metsavenna talu jne. 
Registreerimine ja raha kogumine algab 
20. juunil! Reisirahaks planeerime 250 
krooni, et tasuda toidu ja sissepääsu 
eest. Maksab nii Pokumaa külastamine 
kui liftiga Munamäe torni sõit.
   2. augustil on kolme valla suvepäev 
Iigastes – ootame ka meie valla eakatelt 
rohket osavõttu. Sügisestest toimingu-
test räägime suve lõpu poole.
   Kallid eakad! Kohtume siis kõigil eel-
pool mainitud üritustel. Nagu näha, on 
valik suur ja puhkus teguderohke.
   Ja veel – kellel on liikmemaks tasumata, 
palun seda teha 15. juuliks. Liikmemaksu 
kogub endiselt Tiiu Ivask.

LEA KORBUN

Sangaste vallavolikogus

 Vabastati Karmen Simmul vallavalitsuse liikme kohustus-
test.
 Anti Pringi külas asuv kinnistu Siimu karjäär maavaravaru 

kaevandamiseks osaühingu Kivikandur kasutusse.
 Võõrandati Tiidu külas asuv Sõstra kinnistu Kalju Käärdile 

hinnaga 13 000 krooni.
 Kinnitati Mägiste külas asuva Meierei kinnistu müümiseks 

korraldatud enampakkumise võitjaks 81 200 krooni suuruse 
pakkumise teinud osaühing Dynastia.
 Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonnakomis-

jon koosseisus Rein Areng, Kairi Gross, Marika Kutter, Gabriel 
Muttik, Aivar Oja ja Janno Sepp (esimees). Komisjoni asendus-
liikmeteks nimetati Karli Oja, Sille Roomets ja Maie Plaado.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Kurevere külas asuv 

3,43 ha suurune Sangaste kalmistu maaüksus.

Sangaste vallavalitsuses

 Kehtestati ajavahemikuks 10. aprill – 15. mai Sangaste val-
lateedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 
tonni.
 Väljastati projekteerimistingimused osaühingule Jaotusvõrk 

Lauküla külas asuval Kadaja kinnistul elektri õhuliini ehituspro-
jekti koostamiseks ja osaühingule Jaotusvõrk Lauküla külas Ansi 
F-2 elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba Olav Tammikule Kurevere külas asuval 

Kirikumõisa kinnistul elamu püstitamiseks, Olav Tammikule 
Kurevere külas asuval Kirikumõisa kinnistul tiigi rajamiseks, 
Jaan Grossile Lossiküla külas Väike-Söödi maaüksusel asuvale 
vundamendile elamu püstitamiseks ja Raivo Metsale Sangaste 
alevikus Metsa kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Sangaste Veed 

Lauküla külas Tielsi kinnistul asuva hüdroelektrijaama kasu-
tuselevõtuks.
 Nõustuti Lauküla külas asuva 753 m2 suuruse Põksi maaük-

suse erastamisega Oleg Bogatõrjovile ja Nadeþda Tuvile ning 
Lauküla külas asuva 2884 m2 suuruse Antsi puurkaev maaük-
suse erastamisega mittetulundusühingule Antsi Vesi.
 Kinnitati Heino Kristmannile kasutusvaldusesse antava 

Mägiste külas asuva vaba põllumajandusmaatüki nr 201 nimeks 
Pajusaare maaüksus ja suuruseks 8,56 ha ning Sulev Kõivule 
kasutusvaldusesse antava Ädu külas asuva vaba põllumajandus-
maatüki nr 202 nimeks Lõokese maaüksus ja suuruseks 2,26 
ha.
 Määrati korteriomandi seadmiseks Restu asuva Uuemaja ehi-

tise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2000 
m2.
 Nõustuti Tiidu külas asuva Vainu katastriüksuse jagamise-

ga kaheks katastriüksuseks nimedega Vainu ja 72 Sangaste-
Tõlliste tee, Lossiküla külas asuva Tammjärve katastriüksuse 
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Tammjärve ja 
72 Sangaste-Tõlliste tee, Lossiküla külas asuva Krooni ka-
tastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Krooni ja 72 Sangaste-Tõlliste tee, Lossiküla külas asuva Sööti 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Sööti ja 72 Sangaste-Tõlliste tee, Lossiküla külas asuva Kuiksilla 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Kuiksilla ja 72 Sangaste-Tõlliste tee, Lossiküla külas asuva 
Kuiksilla katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
nimedega Kuiksilla ja 72 Sangaste-Tõlliste tee, Lossiküla külas 
asuva Tervisespordi katastriüksuse jagamisega kolmeks ka-
tastriüksuseks nimedega Tervisespordi, 72 Sangaste-Tõlliste 
tee ja 72 Sangaste-Tõlliste tee, Sangaste alevikus asuva Laksi 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Laksi ja 72 Sangaste-Tõlliste tee ning Tiidu külas asuva Kasesalu 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Kasesalu ja Kuslapuu.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 3000 krooni Eesti Rukki 

Seltsile videofilmi „Eesti rukis – Eesti leib“ tootmise kulude kat-
teks.
 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused kahekümne neljale isikule kogusummas 
8850.50 krooni.
 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kahekümne kahele isikule kogusummas 10 
343 krooni.
 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isiku-

le kogusummas 25 287 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale sum-
mas 200 krooni.
 Määrati maikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isikule 

kogusummas 22 394 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viieteistkümnele isikule ko-

gusummas 10 027 krooni. Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldus-
ed.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 4000 kroo-

ni.
 Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus kahele 

isikule.

AMETLIK INFO

Majanduse pohmelline 
olukord on toonud eesti 
keelde mõiste MASU 

ehk lühendi sõnast majandussurutis. 
Teisalt on žargoonina olnud juba 
ammu kasutusel sõna MASUU-
RIKAS, mis tähendab kaabakat, 
suli jne. 
   Masuaeg sünnitab masuurikaid 
ja vastupidi. Kui aga mõni mees/
naine masu ajal rikkaks saab, siis 
on ta MASURIKAS, kes ei pruugi 
olla alati ju kaugeltki masuurikas. 
Masu hävitab harjunud elulaadi, 
aga masu loob ka uusi võimalusi. 
Need, kes nüüd suudavad käivitada 
mingigi oma ettevõtmise nii, et see 
ots-otsaga välja veab, saab mõne 
aja pärast ka magusamaid vilju 
nautida. See, kes nüüd ettevõtjana 
suudab ellu jääda, saab varsti ehk 
õitseaegagi nautida.
   Nii see on ja nii on olnud läbi 
aegade. Alati on lahja lehma 
aastatele järgnenud rammusa 
lehma aastad ja vastupidi. Elu on 

tsüklilise olemusega ja kes seda 
arvestab, saab paremini hakkama. 
Ajad on siiski keerulised ja masu 
on ka inimesteni jõudnud. Keegi 
on koondatud ja kellelgi vähen-
dati palka. Inimesed tunnevad 
end ebakindlalt, kui homse suhtes 
puudub paljuski selgus. 
   Taolistel aegadel oodatakse 
ka riigijuhtidelt mõtteselgust ja 
kindlameelsust. Poliitkaerajaanid, 
-padespaanid ja -,,kes aias, kes 
aias“ tantsukesed viivad meid üha 
enam Läti mudeli poole poole. 
Poliitmasuurikad tantsivad masu-
aegset masurkat. 
   Olukord sarnaneb pisut taolisele 
loole, kus üks joodik uhkustab 
teise ees, et mida rohkem ta joob, 
siis seda vähem ta tegelikult joob. 
Kui teine küsib, et kuidas nii, siis 
vastab ütleja, et mida enam ta joob, 
seda rohkem käed värisevad ja üha 
enam viina loksub maha. Seega: 
mida enam ta joob, seda vähem ta 
joob. Pisut sarnane kärpesaagale 

Pensionäride suvi

vabatriivimises valitsemise juures 
või mis?
   Üle aastate tuleb ka vallaraha-
de planeerimisel ja kasutamisel 
tegutseda tuumafüüsiku täpsuse-
ga ja üsna usinalt ajusid liigutada, 
et alalhoidlikult ja targalt laevuke 
karide vahelt läbi viia. Siiani on see 
õnnestunud ja kui masu ja masuu-
rikad meil päris võimust ei võta, 
saame ehk hakkama. 
   Valimiskellad kolisevad üha 
valjemini ning isegi ametitelefonile 
ilmuvad sms-d, kus mingi ilmselt 
karvase lõuaga tegelane kutsub end 
valima ja nimetab end ,,Sinu X...“. 
Kaugel see ,,Sinu Musirullgi“ siit 
enam on? Mina aga segaduses, 
sest armastusavaldusele peaks vist 
midagi vastama, aga kuidas? Valida 
teda ei tahaks ja endale kosida ka 
mitte, aga solvata ammugi sellist 
armastavat ,hellasõnalist inimest 
ka ei soovi. Mida siis teha?
   Valimisteaeg ongi karm aeg, kus 
mõnele tundub sinu lõug liiga kare, 

teisele liiga sile, mõni usaldab teist 
üdini, teine aga sama meest üldse 
mitte. Samas on olud sellised, et 
tuleks eelseisval raskel ajal tegeleda 
oma inimeste ja riigi ellujätmisega. 
Selle asemel läheb hulk energiat 
ühel poriloopimisele, teisel tõrju-
misele, kolmandal enesekiitusele 
ja neljandal olemasolemisele. Meie 
oma Eesti elu, meie enda manee-
rid!   
   Elu veereb edasi vaatamata sellele, 
mis värvi kivikesed tema rataste 
all krigisevad. Meie asi teiega on 
mõõnaajad vähimate kahjustustega 
üle elada ja elu positiivsest poolest 
rõõmu tunda. 
  Positiivset on ka praegu meie 
ümber piisavalt. Masu ja masuu-
rikate tantsud vaibuvad varsti ja 
elu läheb stabiilsemal kursil edasi. 
Vajame enam ka masurikkaid, sest 
mida rohkem neid tekib, seda kiire-
mini masu vaob.
   Kaunist lipupäeva ja oivalist vara-
suve, kallis kogukond ja armsad 
naabrid!

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Masu ja masuurikad

19. mai õhtupoolikul kogunesid 
Sangaste lasteaia lapsed ja lapse-
vanemad lasteaia õuealale, et koos 
sportlikult aega veeta. Hommikune 
sadu oli ürituse alguseks möödas 
ja kogu õhtut saatis erakordselt 
ilus ilm. 
   Kõik pered moodustasid mees-
konna, kus liikmete arv ei olnud 
oluline. Meeskonnad said kaardi, 
millel olid märgitud punktid, mida 
läbida. Pärast soojendusaega algas-
ki maastikumäng, kus kaardi järgi 
tuli lasteaia ümbruses kontrollpunk-
tid üles leida. Mängu eesmärgiks 
oli leida õige suund, otsida üles 
peidetud ülesanne, see lahendada 
ning edasi asuda järgmist kontrol-
lpunkti või ülesannet otsima.
   Osalema registreerus 16 mees-
konda, kes startisid kõik koos ja 
vastavalt liikumisvõimalustele: kes 
ratsa isa või ema õlgadel, kes alles 

kärus, kes rõõmsalt ema-isa käeot-
sas. Hea oli näha, et peale emade ja 
eri vanuses laste oli kohal nii palju 
isasid, kel sära silmis ja võistlustahe 
hinges. 
   Pärast maastikumängu said nad 
mängida võrkpalli linaga. Selleks 
tuli moodustada kaks neljaliikmelist 
võistkonda,. Mõlemal meeskon-
nal oli lina ja iga liige hoidis kinni 
lina ühest nurgast. Kui pall pandi 
linale, oli võistkonna ülesanne 
linaga pall üle võrgu vastasvõist-
konnale lennutada. Algus nõudis 
kõvasti harjutamist. Suurepärane 
meeskonnatöö hakkas toimima 
poolaja lõpuks. 
   Päeva kokkuvõtete tegemisele 
järgnes kringliga maiustamine ja 
loosimine. Kõik osalejad said kaela 
medalid. Osalenud meeskondade 
vahel loositi välja AS Silva Agro 
sümboolikaga esemeid. Rõõmu 

koos tegutsemisest tundsid nii 
lapsed, nende vanemad kui ka kõik 
lasteaia töötajad. 
   Meie ürituse õnnestumisele aitasid 
kaasa AS Silva Agro, hoolekogu 
liige Sille Roomets, Aivar Oja ja 
Sangaste Vallavalitsus. 
Täname väga kõiki osalejaid, kes 

leidsid aega ja võimalust perega 
ühiselt õhtut veeta. Suur aitäh kõigi-
le, kes perepäeva kordaminekule 
kaasa aitasid. 

Kohtumiseni järgmisel pere-
päeval! 

TAIVI RÄSTAS

Tegutseme koos!

Natuke aega on möödas päevast kui, selgusid 
XVII tantsupeole pääsenud rühmad. San-

gaste vallast pääsesid peole kõik sinna pürginud 
rühmad: Keeni kooli 3.-4. ja 5.-9. klassi rühmad, 
naisrühm Tanuke ja segarühm „Kõvvera Kõda-
ra“.
   Kõige suurem konkurents oli algklasside ja 
naisrühmade seas. Eriline tunnustus siinkohal 
juhendajatele Tiina Kukele ja Hiie Vähile, kes tant-
sijad läbi pingelise ja tiheda proovide ning üle-
vaatuste kadalipu vedasid. Keeni Põhikooli 5.-9. 
klassi segarühm on ainus rühm, kes Valgamaad 
Tallinnasse esindama läheb. Kolmest Valgamaa 
B-rühmast pääses suurele peole kaks – Sangaste 
ja Otepää. Seekord jäi kahjuks Tõrva Jandali vali-
tute hulgast välja.

   Hea meel on, et raskel ajal võimaldab Keeni 
Põhikool endiselt tantsulastele bussi Tallinnasse 
sõiduks ja buss on laste kasutuses kogu peo 
vältel.
   Tegelikult on kogu see tantsupeo protsess 
närvesööv kogemus. Komisjoni ees tantsimine 
võttis enamusel käed-jalad värisema. Komisjoni 
hinnangut ootasid ja kuulasid kõik hinge kinni 
pidades. Ja ei ole liialdatud jutt, et ülevaatajad 
hindavad karmilt rahvariiete korrektsust ja kand-
mise oskust, esinemis- ja käitumiskultuuri.
   Meie valla tublisid tantsijaid näeb Tallinnas 3.-5. 
juulini kokku kolmel etendusel. Hoiame neile pöi-
alt, soovime pindu päkka! Kes saab, mingu oma 
silmaga vaatama suurepärast etendust pealkirja-
ga „ÜhesHingamine“.

MERLE TOMBAK

Sangaste valla tantsurühmad teel Tallinnasse

Sangaste valla jaanituli
22. juunil algusega 19.00  Laukülas Kakulaane turismitalus
•  Loterii-allegrii – korraldab Sangaste Käsitöökoda ja naiste tööharjutustuba.
•  Kohal Lande Grillikoda. 

Esmakordselt võimalus proovida grillmeistri poolt vardas valmistatud 
Barbecuepõrsast.

•  Esinevad tantsurühmad.
•  Vankri lükkamine ja köie tõmbamine.

Erinevad jõukatsumised külade, naiste, laste ja meeste vahel.
Peaauhinnaks meeskondlik mõnulemine tünnisaunas.

Tantsutab Hoia ja Keela. 

Kehakinnitust pakub Sangaste Rukki Maja.
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Sügav kaastunne Maretile ja
 Vahurile lastega kalli äia, isa, 

vanaisa

VALTER JÕE 
surma puhul.

Mare, Heili ja Leida

Otepää päevakeskus kutsub
kolmapäeval, 10.mail kell 11.00

KEPIKÕNNILE
Koguneme Külastuskeskuse juurde.
Kasutamiseks on anda 4 paari keppe, aga kellele ei jätku, ärge jätke 
tulemata.
Teeme üheskoos rahulikus tempos matka Otepää ümbruses.
Rajal peame maha väikse pikniku.

Info telef: 5516 418, Helle Kuldmaa

AIME PUKK
Südamlik kaastunne Piiale, 

Avole, Sandrale ja Samuelile 
kalli ema, ämma ja vanaema 

kaotuse puhul.
Helju ja Virve ning perekonnad 
Tarikas, Kerner ja Adamson.

Südamlik kaastunne Anule ja 
Vahurile perega kalli isa, äia ja 

vanaisa

VALTER JÕE 
surma puhul.

Rutti perega ja Luile

Kaua naabruses elatud, 
rõõme ja muresid jagatud…

Mälestame 

LINDA SARVE

Südamlik kaastunne omastele.
Vello perega

NIINA KÜNNAPUU
23.06.1993 - 26.05.2009

Siiras kaastunne Anu ja Vahuri 
peredele kalli isa ning vanaisa

VALTER JÕE
surma puhul.

Helju, Aksel, Vilma, Aino, Kalju, 
Lea, Lilian ja Siim.

KASTOLATSI 

KÜLA jaaniõhtu 

toimub 22. juunil 

kell 18 

Uandi 
veskijärve kaldal.

OÜ Nõuni Taimekasvatus
teostab järgmisi teenustöid:

kevadised põllutööd,
 sõnniku laotamine,
JUMZ ekskavaatoriga kaeve-
tööd, 
heakorrastustööd, murude 
rajamine ja hooldamine,
heinapõldude niitmine.

  Müüme söödateravilja.
Telef. 7657 418, 5064 609.

ENN OTT
02.10.1934-03.06.2002

mälestavad 7. surma-aastapäeval lesk ja 
tütar perega .

Sinu kodu on nüüd seal
kus on linnutee

see helendav rada
kui sädelev kee...

1800

lai valik mahetoitu,

looduslik kosmeetika kogu perele (k.a savitooted),

ökoloogilised pesu- ja puhastusvahendid.

OÜ Ökosahver kauplused:
Mulla 6a, Tallinn, tel 673 8318

Pühajärve SPA hotell, tel 766 1160

e-mail: tellimine@sahver.ee

veebipood: www.sahver.ee

Oleme avatud T-R 11-18, L 11-16.

Kaubad endast ja keskkonnast 
hoolivatele inimestele

Olete oodatud külastama meie uut ökopoodi 
Pühajärve SPA hotellis (tuba 103).

HILJA KRITT
04.09.1925 - 21.05.2009

Kõige ilusamal ajal,
kõige kaunimas eas 

katkes elulõng…
Südamlik kaastunne Piiale 

perega armsa ema 

AIME PUKK 
kaotuse puhul.

Naisrühm Nuustaku

Päike tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob…

Südamlik kaastunne Piiale perega 
kalli ema, ämma ja vanaema

AIME PUKK 
kaotuse puhul.

Naabrid: Imbi, Peeter. Lily, Rene, 
Laine, Elmar

Müüa lõhutud küttepuud (kuivad/
märjad). Telef 5358 5140

Ohtlike puude langetamine, 
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Pottsepatööd. 5523 522, 5397 
6423. 

Müüa kütteklotsid 20 cm, 21kr/
kott. Vedu tasuta. 5344 6470

LANDCAPITAL OÜ ostab metsa-
kinnistuid ja kasvavat metsa üle 
Eesti. Tel. 5156 858.

Müüa talutehnikat Elva ligidal. 
Telef. 5804 3707

8. juunil kell 10-12 on Otepää Kul-
tuurikeskuses kasutatud riiete 
müük (kaup Norrast).

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kae-
vetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783

Heinamaade niitmine jäätmaanii-
dukiga. Tel. 5076 791

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

OÜ Kirby-Kaarel Tõrvas võtab 
tööle tooteesitlejaid erinevatesse 
piirkondadesse. Info 5555 2800, 
5575 510.

Müüa 2 merisiga koos puuriga 
ning 3 kääbusküülikut. Tel. 5804 
2237, 5245 514

Muru ja võsa trimmerdamine, 
heina niitmine ja kaarutamine. Tel. 
5399 8661. Avo

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Piiale ja 
tema perele kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Riina ja Mairi

VAJATAKSE 

vaarikakorjajaid 
juulis, augustis.
Asukoht 12 km Valga poole.

Info ja registreerumine 

tel. 5698 5765
Teder

Otepää Invaühingu jaanipidu tulekul!
Koosviibimine toimub 18. juunil kell 15.00 Pilkuse järve ääres.

Õnnitleme ka 
juunikuu sünnipäevalapsi.

Inimestele, kes on kaotanud töö ning on arvele 
võetud töötukassas, kehtib ravikindlustus. Nii kaua, 
kui inimene on töötuna arvel, nii kaua kehtib ka 
ravikindlustus. 
   Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib 
ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või 
teenistussuhte lõppemist. Pärast seda ravikindlustus 
lõppeb ning kõikide tervishoiuteenuste eest (va 
vältimatu arstiabi) tuleb inimesel endal tasuda. Kui 
inimene soovib ravikindlustatu staatust säilitada, 
ta peab ennast Töötukassas arvele võtma. 
   Ravikindlustus tekib registreeritud töötule alates 
töötuks registreerimise 31. päevast. Näiteks kui 
töösuhe lõppes 1. märtsil, siis kehtib ravikindlustus 
30. aprillini. Et ka mais oleks kehtiv ravikindlustus, 
tuleb end arvele võtta hiljemalt 30. märtsil.
   Neile inimestele, kes saavad töötuskindlustushüvi-

tist või töötutoetust, hakkab ravikindlustus kehtima 
päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib. 
Osaledes Töötukassa poolt suunatud koolitusel 
või tööpraktikal, tekib ravikindlustuse õigus juba 
alates esimesest osaletud päevast.  
   Kui inimene asub uuesti tööle, saab ta ravikind-
lustuse tööandja kaudu.

   Infot töötuna arvele võtmise kohta ja töötutoetuste 
ning hüvitiste kohta leiate Töötukassa veebilehelt 
www.tootukassa.ee. 
   Töötuna arvelevõtmiseks  peab täitma avalduse, 
mille leiab Töötukassa kodulehelt või saab täita 
kohapeal – lisaks avaldusele peab kaasas olema 
kehtiv isikut tõendav dokument ja viimase töösuhte 
lõppu tõendav dokument (tööraamat, tööleping või 
teenuse osutamise leping). 

Töötutele säilib ravikindlustus

Mägede retk
Pühapäev, 7. juunil toimub Otepää 

matkade sarjas Mägede retk. Matkajad 
käivad Otepää lähiümbruse mägedel. 
Kokku tuleb ületada 4 mäge. Iga mäe 

juures on kontrollpunkt märksõnadega, 
mis tuleb meelde jätta ning matka lõpp-

punktis registreerimisel öelda. 
   Matk algab Linnamäelt (kontrollpunkt 
sedeliga Linnamäe all infotahvli juures, 

kust jalgtee mäkke viib), järgmisena 
tuleb minna Tehvandi hüppemäe juurde 

(kontrollpunkt sedeliga hüppetorni all 
ronimisseina juures), matk jätkub Väi-
kese-Munamäega, mille kontrollpunkt 
on Emajõe alguses (allikas jalgteel, mis 
viib tippu) ja matkajad registreeritakse 
Apteekrimäe metsas hüppemägede 

jalamil. 
   Sihtpunkt Apteekrimäel on avatud 

kell 11.00-14.00. Info: Merlin Müür  766 
3677; 515 7487.

Lastekaitsepäev Otepääl    

Lastekaitsepäev algas Otepää Kultuurikeskuse pargis laste tervituskontserdiga. 
Huvilised said Pühajärve teel sõita laste džiipide ja ATVdega ning elektrilise 
traktoriga, huvilisi jätkus ka näomaalingu juurde.
   Pargis olid Lumivalgekese ja Puhhi maja, liumäed ja legolaud. Hiljem oli kõigil 
võimalik süüa Otepää Naisseltsi poolt tehtud pannkooke ja rabarberikiselli

Otepää 
orienteerumiskolmapäevakute

5. päevak toimub 3. juunil 
Päidlapalu kaardil.

Viit starti:
Hellenurme-Päidla teelt Paluveski teele.

Start on avatud kell 16.00-19.00.

Otepää lipp käis koos Veikko Tääriga 
Kilimanjaro tipus 
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Kooliminekuikka jõudsin siis, kui Brez-
nev veel elas ja vene keelt hakati 
õpetama kohe esimeses klassis. 

Muidugi lehvis aktustel punalipp ja kõigist 
meist said oktoobrilapsed ning enamasti ka 
pioneerid. Siiski olin juba varases lapsepõlves 
kuulnud, et sinimustvalge värvikombinatsioon 
on eriline, kuid keelatud, ning seetõttu tund-
us see just ilus ja salapärane. Klassiõhtutel 
sai ikka mängitud mängu, mida nimetatigi 
sinimustvalgeks. Samuti toimus perekonnas 
alati 24. veebruaril suurem pidu, sest nii mu 
isa kui ka vanaema on sel päeval sündinud. 
Vaikselt räägiti jutte varasematest aegadest, 
tihti kuuldus huvitav sõnapaar – Eesti aeg –, 
millest mina eriti aru ei saanud. 
   Just niisugune oligi seis kuni 1987. aastani, mil 
perestroikast räägiti juba pikemat aega, kuid 
veel koolinoorte laulu- ja tantsupeol polnud 
eriti mingeid muutusi tunda. Rongkäigus tuli 
raskeid rahutuvisid ja punalippe kanda ning 
pikki venekeelseid laule laulda. Siiski mäletan 
fosforiidikampaaniat ja seda, et Hirvepargis 
toimunud miitingust räägiti juba meediaski 
ühtteist ning Muinsuskaitseseltsi eestveda-
misel asuti kirikute ümbrusi ja kalmistuid 
korrastama lausa erilise 
entusiasmiga. 
   Kui mõtlen 1980. aastate 
lõpule, siis tundub, et kõik 
inimesed huvitusid Eesti 
ajaloo valgete laikude 
täitmisest ning ajakirjades 
ilmunud ajalooartikleid haarati lausa lennult. 
Selleks ajaks olin ise jõudnud põhikooli 
lõpuklassidesse ning ajalugu õpetati sel ajal 
tihti ilma õpikuteta, kasutades kättesattunud 
materjale. 

Ja siis tuli 1988. aasta 

Ridamisi sündmusi, mille üle seltskonda-
des arutleti: Tartu rahu aastapäeva tähista-
mine Tartus (mis laiali aeti), Eesti Vabariigi 
aastapäev (mida ka avalikult tähistada ei 
tohtinud), ja siis juba Rahvarinde asutamine 

ja Muinsuskaitsepäevad Tartus aprillis 1988. 
Sinimustvalge värvikombinatsioon oli jälle 
väljas, ehkki eraldi kangastena. Mõned 
vanemad inimesed otsisid kappidest välja 
kunagised sinimustvalged lipud, mis tihti 
olid säilitatud lahti harutatud värvilaidudena. 
Enamikul ei olnud vanu lippe kusagilt võtta, 
seetõttu õmmeldi sinimustvalge kokku ka 
suisa sitsiriidest. See mai ja juuni on väga 
selgelt meeles: ühelt poolt julge lootus ja 
teiselt poolt vanematelt inimestelt kuuldud 
jutud sellest, mis võib juhtuda, kui liiga julgelt 
sinimustvalgega lehvitada. Ühel tuttaval pere-
konnal oli alates 1988. aasta kevadest pidevalt 
külmutuskapi peal igaks juhuks nimekiri asja-
dest, mis tuleb kindlasti kaasa võtta, kui ära 
viima tullakse... 
   Mul oli kahju, et Tallinn on üsna kaugel, sest 
oleksin tahtnud ka viibida neil spontaansetel 
öölaulupidudel, mis mitmel juuniööl lauluväl-
jakul toimusid. Põhjuseks ilmselt ka juba 1987. 
aastal välja tulnud Alo Mattiiseni laul „Ei ole 
üksi ükski maa“, mis võimsalt aitas tõstatada 
fosforiidiprobleemi ja mis minu kodukandis 
mõjus eriti aktuaalselt, sest plaanitav Rakvere 
maardla oleks ka meilt põhjavee viinud. Üldse 

on sinimustvalge taastu-
lek väga selgelt seotud 
Alo Matiiseni lauludega. 
Õpilased osutusid mitmel 
juhul õpetajatest julge-
mateks. Kui juunis 1988 
läksime TPL-i (töö- ja 

puhkelaager) laagrisse, oli vaja kaasa võtta 
ka loosungeid. Mäletan selgelt, kuidas ühed 
4. klassi poisid tulid hommikul bussi lahtise 
loosungiga, millel kiri: „Elagu sinimustval-
ge!“ (vastavate värvidega valgele kangale 
maalituna) ja kuidas õpetaja vangutas pead 
ja palus poistel SEE loosung igaks juhuks 
kokku rullida. Muidugi nad seda kokku ei 
rullinud ja kandsid teda üritusel uhkelt. Midagi 
ei juhtunud. 
   Jaanilaupäeval 1988 võis sinimustvalget juba 
rahvuslipuna heisata. Nüüd tulid mängu kõik 
vanad alles hoitud ja äsja õmmeldud lipud. 
Mõnigi vana lipu valge osa oli kollakas või 

koiauguline, kuid seda armsam. Sellest päevast 
pärineb minu kõige eredam mälestus sinimust-
valgest: pilt, kuidas mu isa oma vanal BMW 
mootorrattal sinimustvalgega läbi alevi sõitis 
ja kuidas vanad inimesed seda nähes nutsid. 
Järgmisel päeval heiskasime sinimustvalge 
vanaema ja vanaisa majale ning mu Saksa 
sõjaväes teeninud ning seetõttu paljudest 
võimalustest ilma jäänud vanaisa ainitine pilk 
sinimustvalgele ei lähe mitte kunagi meelest. 
Sel hetkel ei teadnud me keegi, et vanaisale oli 
elupäevi antud veel vaid poolteise kuu jagu.
   Kui 1989. aastal sinimustvalge Pika Hermanni 
torni heisati, oli muidugi uhke tunne, seda 
enam, et televiisorist näidati kogu sündmust 
aina ja aina. Samas teadsin, et tegelikult ei ole 
veel tegemist Eesti Vabariigiga ning et olukord 
on üsna segane. 
   Kui Eesti taasiseseisvus, muutus sinimust-
valge taas riigilipuks. Võimalik, et paljude 
jaoks jõudis ta juba väga igapäevaseks või 
isegi igavaks muutuda, kuni pronkssõduriga 
seotud sündmused meile jälle midagi meelde 
tuletasid. Mõni aasta tagasi ehmusin jaanilau-
päeva ja ühtlasi võidupüha hommikul Otepääl 
lippu heisates tõsiselt, kui üks mees minu käest 
küsis, et mille puhul ma lippu heiskan. Ka nii 
on siis järelikult iseseisvas Eestis võimalik 
elada, et millestki midagi ei tea ja miski ei 
ole tähtis.
   2007. aasta noorte laulupidu oli vapustav, 
rongkäigus sinimustvalgega marssida ülev. 
Aga see ülevus on nüüd teistsugune kui 20 
aastat tagasi. Nüüd on see seotud näiteks 
olümpiavõitude ja maailmameistritiitlitega. 
Kui Gerd Kanter Pekingis võistles, vaatasin 
seda heitlust Öölaulupeo proovis lauluväljakul 
koos tuhandete eestlastega. Oli kordumatu ja 
suurejooneline hetk, mis tipnes Gerdi sinimust-
valgega joostud 100 meetriga. Võimas! Jälle 
leidsin end mõttelt, et Eestil on kõige ilusam 
lipp ja loomulikult suurepärased sportlased.
   Mõnikord tuleb sinimustvalget vaadates ikka 
klimp kurku, eriti kui meenub kogu see pikk 
aeg, mil temast midagi teada ei tohtinud. Meil 
on palju õppida neilt inimestelt, kes kõigist 
raskustest hoolimata sinimustvalget hoidsid, 
suuri sõnu tegemata. 

HEIVI TRUU, vanus 34 aastat
19. mai 2009

Mälestusi ja mõtteid Eesti lipust

Mäletan selgelt, kuidas 
ühed 4. klassi poisid tulid 
hommikul bussi lahtise 
loosungiga, millel kiri: 
„Elagu sinimustvalge!“ 

Oma elu esimesed 14 aastat ei teadnud ma, et sündisin täpselt 
Eesti Vabadussõja relvarahu sõlmimise 55. aastapäeval, küll aga 
räägiti sellest, et mu sünniaasta oli eesti kultuurile väga kurb: lah-
kusid Arne Oit, Paul Keres ja Georg Ots.

Otepää

6-kohaline (ettetellimisel 8-kohaline buss)

TAKSOTEENUS

/  Raido507 1256

Juubelimeened 
Otepää Turismiinfokeskusest

Turismiinfokeskuses on Eesti lipu 125. aastapäevaks tellinud juubelipi-
dustuste sümboolikaga meeneid. Müügil on Eesti lipp 125 logoga kruusid 
(hind 60.-/tk), märgid (25.-/tk) ja pastapliiatsid (25.-/tk).
   Nimetatud tooteid saab mälestuseks osta ka Otepää kirikumõisas asu-
vast Eesti lipumuuseumist. Lisaks Eesti lipp 125 meenetele on turismiinfo-
keskuses lai valik sinimustvalgeid laualippe, lehvituslippe, majalippe ning 

mastilippe või -vimpleid, 
samuti sinimustvalgeid 
rinnamärke, tikandeid, 
kleepse jpm. 
   Meie juures saab osta 
riigilippe, oleme hankinud 
piisavalt kaupa ning paku-
me seda sõbraliku hinnaga.
  
 Tere tulemast turismi
infokeskusesse, oleme 
avatud E-R 9-18, 
       L-P 10-16.


