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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Otepää vallavolikogu valis volikogu 

esimeheks Aivar Nigoli ja 
ajutiseks vallavanemaks Aare Mati

25. mail toimus Otepää vallavolikogu 
erakorraline istung. Päevakorras oli 
umbusaldusavalduste hääletamine ja 
volikogu esimehe ning vallavanema 
valimine.

Vasakul: Otepää volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Aare Matt.

Otepääl algab ranna-
hooaeg 5. juunist

Otepää tähistab taas 
Eesti lipu päeva

Senine volikogu esimees Jaanus Raidal ja vallava-
nem Aivar Pärli esitasid tagasiastumispalve. Salajasel 
hääletamisel valiti uueks volikogu esimeheks 13 poolt 
häälega Aivar Nigol.  
   Vallavanemaks valiti 10 poolthäälega Aare Matt, 
kokkuleppega töötada selles ametis kuni avali-
ku konkursiga valitakse uus vallavanem. Uuteks 
vallavalitsuse liikmeteks on vallavanem Aare Matt, 
abivallavanem Andres Arike ja arendusnõunik Merlin 
Müür. 
   Volikogu otsustas umbusaldada kultuurikomisjoni 
esimees Miia Pallast ja volikogu aseesimeest Jaanus 
Barkalat.  
   Tagasiastumispalve esitasid ka vallavalitsuse liik-
med Mare Raid ja Peeter Kangur, kultuurikomisjoni 
esimees Ivari Viigimets, spordikomisjoni esimees 
Silver Eljand, haridus- ja noorsootöökomisjoni ase-
esimees Aivo Meema, majandus- ja eelarvekomisjoni 
esimees Valdur Siilbek ning kultuurikomisjoni ase-
esimees Peeter Holts.
   Valiti uued komisjonide esimehed ja aseesimehed. 
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4. juunil möödub Eesti lipu õnnistamisest 
Otepää Maarja koguduse pastoraadis 126. 
aastat. Otepääl tähistatakse seda lipuheiska-
misega pastoraadi hoone ees.
   Pidulik tseremoonia algab kell 13. Laulab 
Otepää lastekoor (juh. Eve Eljand), esineb 
Pühajärve Puhkpilliorkester (juh. Arno 
Anton), lipupäeva piduliku jumalateenistuse 
peab EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja 
kt Marko Tiirmaa. 
   Lipupäeva lõpetab talgukorras puude 
ladumine kirikumõisas. Talgusupiga kostitab 
Eesti Üliõpilaste Selts. EÜS korraldab samal 
päeval ka oma liikmete ja nende perede 
jalgrattamatka Tartust Otepääle.
   Lipupäeva üritustele on oodatud kõik.

 4. juuni kava:

13.00 - 14.00  kirikumõisas pidulik   
 liputseremoonia,
14.15 - 14.55  Eesti lipu 126. aastapäeva  
 pidulik jumalateenistus 
 Otepää Maarja kirikus,
15.15 - 15.45  Otepää vana kalmistu külasta- 
 mine,
16.00 - 17.00  lõunasöök (supp),
17.00 - 18.30  talgud kirikumõisas.

5. juunist kuni 31. augustini töötab Püha-
järve rannas rannavalve. Otepää Vallavalit-
susele laekus rannavalve teenuse osutaja 
leidmiseks 4 pakkumist, soodsaim oli G4S 
Eesti AS pakkumine – 123 800 krooni. 
   Rannavalve valvab Pühajärve randa iga 
päev kell 11.00-21.00. Korraga on tööl 2 
vetelpäästjat. Rannavalve ülesanneteks on 
Pühajärve rannas külastajatele rannavalve 
(vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning 
muud vajalikud tegevu-sed (suplusakva-
tooriumi puhastamine, hooldus, tähistami-
ne). Infot rannailma kohta Pühajärvel vaata 
www.ilm.ee. 

Otepää Vallavalitsus

Eesti restoranide töötajad ja rahvusva-
heline žürii valisid kategoorias Ehedalt 
Eestimaised 50 parima Eesti restorani 
hulka 2 Valgamaa toidukohta – Tammuri 
Talurestorani ja Sangaste Rukkirestorani.

Kaks meie piirkonna 
restorani 50 parima 
seas Eestis 

Volikogu esimehe Aivar Nigoli intervjuu Otepää 
Teatajale

25. mail valiti erakorralisel vallavolikogu istungil 
uueks Otepää volikogu esimeheks Aivar Nigol. 
Nigol töötab Võru linnavalitsuses arendusosakon-
na juhatajana ning on ka ühiskondlikult aktiivne 
– muu hulgas on ta ka Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsiooni president.

Kuidas arvukate kohustuste vahel leiate 
aega volikogu esimehe tööks?

Tõesti, kohustusi on üksjagu, kuid oskuslik aja planee-
rimine aitab mul paremini oma ressursse kasutada. Ma 
arvan, et väga tähtis on valla juhtimises järgida võimude 
lahusust – volikogu esimees ei pea olema iga päev valla-
majas ega juhtima vallavalitsuse tööd. Korra nädalas on 
kõigil soovijatel võimalik tulla volikogu esimehe vastuvõ-
tule.
   Kolme aasta jooksul ei ole ma olnud ühegi komisjoni 
eesotsas ja pole täitnud ka muid juhtivaid kohti voliko-
gus. Arvestades tekkinud olukorda ei näinud ma teist 
võimalust, kui ise õlg alla panna ja seetõttu andsin nõuso-
leku volikogu esimeheks kandideerimiseks. Arvan, et sel-
les ametis tulevad mulle kasuks varasemad kogemused 
– oskan ületada erimeelsusi ja vastuolusid, et meeskond 
saaks toimida paremini. Samuti on Otepää areng olnud 
mulle läbi aegade väga südamelähedane, soovin selle 
arengule veelgi rohkem kaasa aidata. 

Mis oli umbusaldusavalduste põhjuseks?

Märke sellest, et senine koalitsioon ei toimi, oli tegelikult 

juba varem. Viimased volikogu istungid näitasid seda 
üsna ilmekalt – endise koalitsiooni osapooled avaldasid 
mõni kuu tagasi üksteisele umbusaldust, polnud enam 
ühtset tegutsemist. 
   Teisena kerkinud probleem oli suutmatus teha mees-
konnatööd. Töökorraldus oli ilmselgelt liiga isikute kesk-
ne, volikogu töö ei olnud kõige paremini korraldatud. Ka-
ootiline tegutsemine kandus üle ka mujale – välja-öeldud 
sõnumid Otepää vallast olid sageli läbi arutamata ning 
paraku ei järgnenud väljahõigatud loosungitele reaalseid 
tegevusi. 
   Meile tehti ettepanek moodustada uus koalitsioon. 
Leidsime, et Otepää areng kannatab ning asusime aktiiv-
selt läbirääkimisi pidama. Et tekkis selline koalitsioon, on 
märgiks, et valimisliitudes on inimesi, kes püüavad leida 
tekkinud olukorrale lahendust. Selleks, et Otepääd edasi 
arendada, peab kindlasti tekkima ühtne meeskond. 
   Samas ei soovi me kindlasti volikogus mingit nn “ka-
evikusõda” pidada, oleme konstruktiivseks koostööks 
kõigile avatud.
   Vallavalitsuse osas oleme kokku leppinud, et korralda-
me konkurss vallavanema kohale.

Kuidas minnakse edasi?

Esiteks planeerime paremini korraldada volikogu tööd, 
milleks moodustame volikogu eestseisuse. Eestseisus 
täidab volikogu juhatuse funktsiooni. Volikogu esimees 
saab olla küll kõneisikuks, kuid ta ei saa ainuisikuliselt 
otsuseid vastu võtta, kõik otsused peavad olema ikkagi 
volikogu poolt läbi arutatud. Eestseisuse tööks jääbki 
volikogu istungite ning volikogus infovahetuse paranda-
mine. Kindlasti paraneb seeläbi ka infovahetus vallava-
litsusega. 
   Teiseks vaatame üle eelarve, seda just planeeritud tege-

vuste osas. Hetkel ei ole meil eelarveline seis halb, laeku-
mised on olnud plaanipärased, ent teatud osas tuleb teha 
korrektuure. Kindlasti on vaja rohkem tähelepanu pöörata 
projektimajandusele. Planeerime koos vallavalitsusega 
üle vaadata üldist tööplaani, milliste projektidega jätkata 
ja millistega mitte.
   Samuti on kavas üle vaadata vallavalitsuse struktuur ja 
töökorralduslikud küsimused. Üldiselt on ametnikud meil 
tublid, töö tulemusi saab aga kindlasti töökorralduslike 
võtetega veelgi parandada. 
   Lisaks sellele on vaja tegeleda valla maine parandami-
sega. Peame ise ilmutama initsiatiivi, ja seal, kus seda on 
võimalik teha. Me ei saa teatud valdkondades loota vaid 
ettevõtjate abile, siin peab vallavalitsus olema kindlasti 
suunanäitajaks. Suheldes teiste naaberomavalitsuste, 
riigiasutuste ja muude institutsioonidega peab meil endal 
olema selge visioon. Nüüd, kus majandus on madalsei-
sus, tuleb meil ka välissuhtlus üle vaadata. Olukorras, kus 
raha saab taotleda mitmetest piiriülese koostööga seotud 
meetmetest ja fondidest, ei saa välissuhtlust alahinnata, 
tuleb prioriteedid ja huvid kaardistada. Näiteks saab meil 
20 aastat sõprussidemete sõlmimisest Saksamaa Tarpi 
omavalitsusega. Lähiajal külastab Tarpi meie valla ametlik 
delegatsioon. Plaanime välissuhetesse kindlasti rohkem 
kaasata ettevõtjaid ja kolmandat sektorit. 

Otepääd saab edasi arendada ühtne meeskond

Aivo Pärn peab lahkuma volikogust
Riigikohus jättis Villu Reiljani, Tarmo Silla ja Aivo Pärna süüdimõistmise ja karistamise muutmata. Tule-
nevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg1p8 lõppevad volikogu liikme volitused ennetäh-
taegselt seoses volikogu liikme suhtes tehtud kohtuotsuse jõustumisega, millega ta on süüdi mõistletud 
tahtlikus kuriteos. 
   Valla valimiskomisjon peab seetõttu määrama Aivo Pärna asemele asendusliikme. Valimisliidu Otepää 
asendusliikmete nimekirjas asub esimesel kohal Rein Vikard.

* Moodustatud koalitsiooni kuuluvad: Aivar Nigol, Alar Arukuusk, Margo Krüünvald, Luule Saar, 
Aivo Meema, Enn Sepma, Aivo Pärn, Peeter Holts, Valdur Siilbek, Külli Uibo. 
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Otepää vallavolikogus

 Kinnitati Otepää Lasteaed Võrukaela aren-
gukava 2010 – 2015.
 Eraldati reservfondist kampaaniaürituse 

Otepää Tallinnas kulutuste katteks 4600.- 
krooni, Otepää linna kalmistu müüri reno-
veerimise omaosaluseks ja kalmistu ümbrusest 
prügi- ning kruusaveoks 8000.- krooni. 
 Seoses vallavolikogu esimees Jaanus Raidali 

tagasiastumisega loeti vallavolikogu esimees 
Jaanus Raidal tagasiastunuks alates 26.05.2010. 
a. Otsustati maksta vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidalile preemiat kahe kuu hüvitise summa 
ulatuses.
 Umbusaldati Otepää vallavolikogu aseesi-

mees Jaanus Barkalat.
 Seoses vallavanem Aivar Pärli tagasiastumi-

sega lugeda vallavanem Aivar Pärli tagasias-
tunuks alates 25.05.2010.a. Otsustati maksta 
vallavanem Aivar Pärlile preemiat kahe kuu 
ametipalga ulatuses.
 Umbusaldati Otepää vallavolikogu haridus- 

ja noorsootöökomisjoni esimeest Miia Pallast. 
Umbusaldati Otepää vallavolikogu majandus- 
ja eelarvekomisjoni, õigus- ja korrakaitseko-
misjoni ja mootorsaani- ja vabaajakomisjoni 
aseesimeest Jaanus Barkalat. 
 Valiti Otepää vallavolikogu esimeheks Aivar 

Nigol. Määrati Otepää vallavolikogu esimehele 
hüvitiseks 5000 krooni kuus. 
 Valiti vallavolikogu aseesimeheks Peeter 

Holts. Määrati Otepää vallavolikogu aseesi-
mehele hüvitiseks 2500 krooni kuus. 
 Valiti spordikomisjoni esimeheks Alar 

Arukuusk.
 Valiti kultuurikomisjoni esimeheks Luule 

Saar.
 Valiti haridus- ja noorsootöökomisjoni esi-

meheks Aivo Meema.
 Valiti majandus- ja eelarvekomisjoni esime-

heks Aivar Nigol. 
 Valiti majandus – ja eelarvekomisjoni asee-

simeheks Valdur Siilbek.
 Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesi-

meheks Enn Sepma.
 Valiti mootorsaani- ja vabaajakomisjoni ase-

esimeheks Margo Krüünvald.
 Valiti haridus- ja noorsootöökomisjoni asee-

simeheks Külli Uibo.
 Loeti Otepää vallavanema kohale valituks 

Aare Matt ning nimetati ta ametisse vallava-
nemana. Määrati vallavanema töötasuks 20 
000.- krooni kuus.
 Kinnitati Otepää vallavalitsuse liikmete 

arvuks 3 liiget. Kinnitati vallavalitsus koosseisus 
Aare Matt, Andres Arike, Merlin Müür.

Otepää vallavalitsuses

 Jagati Kõrre-Ojaääre kinnistu katastriüksus 
ja anti kinnistule nimi. Tunnistati kehtetuks 
Otepää Vallavalitsuse 11.03.2010 korraldus 
nr 2-4-139.
 Väljastati projekteerimistingimused Heino 

Võsule elamu ja abihoonete, asukohaga Mäha 
küla Suure-Pursa maaüksus, ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Heino 

Võsule elamu ja abihoonete, asukohaga Mäha 
küla Suure-Pursa maaüksus, ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk 

Lõnga alajaama 0,4 kV F2 maakaabelliini ehi-
tuseks Pilkuse külas Otepää vallas.
 Väljastati kasutusluba Rain Barkalale ja 

Liivia Kudule kuuluvale elamule Otepää linnas 
Kalda tn 13.
 Väljastati ehitusluba Tiina Karule tiigi ra-

jamiseks Otepää vallas Pilkuse külas Orumäe 
maaüksusel.
 Väljastati kirjalik nõusolek Heino Kikkatalole 

tiigi puhastamiseks ja süvendamiseks asukohaga 
Otepää vald Sihva küla Härjamäe maaüksus.
 Määrati projekteerimistingimused Ülle 

Kümmelile asukohaga Sihva küla Otepää 
vald Veinoja maaüksus, elamu ja abihoonete 
ehitusprojektide koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Elena 

Tsyroulnikovale sauna püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Nüpli küla Vana-Küljemäe 
maaüksus.
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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 18. 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

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

SÜNNID

Lp. ettevõtjad!

Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee on uuesti 
avatud ettevõtluse rubriik. Selles rubriigis on 
võimalik avaldada enda tutvustust koos kontaktand-
metega. Info avaldamine on tasuta!
   NB! kuna rubriigi andmed võivad olla vananenud, 
siis palume neil, kes oma andmeid kunagi on avalda-
miseks andnud need kodulehel üle kontrollida.
   Täiendav info: Monika@otepaa.ee tel. 766 4811; 
505 8970

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Otepää Vallavalitsus teavitab

Otepää piirkonna 
(Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Rõngu, 

Urvaste, Sõmerpalu, Kanepi, Valgjärve vallad) 

mootorsaaniradade 
arengukava avaliku arutelu 

toimumisest 

14. juunil kell 17:00,
 Otepää Vallavalitsuses (III korruse saalis).

Avalikule arutelule ootame kõigist üheksast 
vallast eelkõige maaomanikke, kes kasutavad 
või planeerivad kasutada mootorsaane oma 

talvises igapäevaelus, samuti ootame kohalikke 
ettevõtjaid, kes juba tegelevad turismiga või 
plaanivad sellega alustada ning on huvitatud 

mootorsaanituristide sihtrühmast ning saanira-
dade kulgemisest oma ettevõtluspiirkonnas. 

Arutelu käigus soovime saada konstruktiivseid 
ettepanekuid rajatrassi kulgemise kohta.

Arengukava materjalide ja kaartidega on võima-
lik tutvuda Otepää valla veebileheküljel www.
otepaa.ee  rubriigist “Areng ja planeerimine” 
->  “Projektid”. Küsimused, ettepanekud ja 

vastuväited on võimalik esitada nii suuliselt kui 
kirjalikult Otepää Vallavalitsuse arendusnõuni-

kule: Merlin Müür, merlin.myyr@otepaa.ee, tel. 
515 7487.

Kõik soovid ja ettepanekud registreeritakse 
ning nengega püütakse  arengukava teostusel 

maksimaalselt arvestada.

Alates 31. maist on Otepää valla kodanikel võimalus 
taotleda otepäälase kaarti. Otepäälase kaart on Otepää 
valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate 
teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid 
tarbida. 
   Magnetribaga varustatud plastikkaarti on võimalik 
saada Otepää vallavalitsusest ning seda saavad taotleda 
ainult valda sisseregistreeritud kodanikud. Kohapeal 
tuleb täita taotlusvorm, kaardi maksmumus on täiskas-
vanutele 70 krooni, lastele (kuni 18.a) ja pensionäridele 
35 krooni.
   Kaart võimaldab saada teenuseid Otepää piirkonnas 
10-50% soodsamalt. Näiteks juunikuus läbiviidava 
Pühajärve Jaanitule kontserdi pileti saab otepäälase 
kaardi ettenäitamisel poole odavamalt. 
   Kaart kehtib 24 kuud, seejärel on võimalus seda 

pikendada. Samuti on valla ettevõtjatel võimalik liitu-
da sooduspakkumistega. Otepäälase kaardiga liitunud 
ettevõtjate andmed kuvatakse valla kodulehel ja nende 
müügikohad varustatakse Otepäälase kaardi klee-
bisega. 
   Otepäälase kaardiga saab soodustusi (10-50%) alljärg-
nevates ettevõtetes või üritustel: Pühajärve Puhkekodu, 
Snowtubing ja Väikse Munamäe mäekeskus, hotell 
Bernhard, Pühajärve Jaanituli, Sokka Puhkekeskus, Fun 
Sport (spordivarustuse müüja ja laenutaja), Nuustaku 
pubi, Raido Käär Takso, Karupesa hotell, Swimo 
auto (puksiiriabi), Kontsertetendus “Moskva-Odessa 
07:40”.
   Lisainfo: 766 4806; 515 7487, 
merlin.myyr@otepaa.ee

Otepää vald loob otepäälase 
SOODUSKAARDI

Tavapäraselt on käimas üleriigiline kodukaunista-
miskonkurss Kaunis Eesti kodu. Otepää vallavalitsus 
esitas maakondlikule komisjonile hindamiseks kaks 
kandidaati: Kristi ja Magnar Alevi eramu Pühajärve 
külast ning Margo ja Maive Pullese eramu Otepää 
linnast.
   Sama konkursi raames sai esitada nominente ka 
kaunima omavalitsuse, kaunima tööstusmaastiku 
ja kaunima tervisespordirajatise konkursile. Otepää 
vallavalitsus ei esitanud nendes kategooriates sel 
aastal ühtki kandidaati, kuna samu objekte saab esita-
da 5 aasta möödudes ning see tähtaeg ei ole mitmete 
objektide puhul veel täis saanud.
   Maakondlik komisjon teeb esitatud objektidest oma 
valiku ning esitab parimad vabariiklikule konkursile. 
Vabariiklik võitja kutsutakse presidendi vastuvõtule, 
mis toimub tradistiooniliselt augustikuus. 

MONIKA OTROKOVA

Konkurss KAUNIS 
EESTI KODU

Otepää vallale on 2010. a. suveks eraldatud 10 “soo-
dustuusikut” Valgemetsa Noortelaagrisse. Põlvamaal 
asuvasse Valgemetsa Noortelaagrisse on võimalik 
sõita ajavahemikul 03.07 - 11.07. 2010. Tegemist 
on sportliku puhkelaagriga 7-14aastastele lastele. 
Tuusiku hind on lapsevanema jaoks 400 EEK (tuusiku 
täishind on 2100 EEK), lisanduvad sõidukulud laag-
risse ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha. 
   Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata palun 
esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridus-
teenistusele avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 
10.06.2010. Avaldusse palume märkida avalduse 
esitaja nimi ja kontaktandmed ning andmed lapse 
kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi, 
vanus, kool ja klass).

Otepää sotsiaal- ja haridusteenistus

Lastelaagri soodustuusikud 
Otepää valla lastele

Lp. spordihoone külastaja!
Alates 7. juuni - 27. august on Otepää 

spordihoone avatud
 E - R  kell 10.00 - 20.00,
 L ja P  kell 10.00 - 18.00.

23. ja 24. juunil 2010 oleme suletud.

Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks viis 
füüsilist isikut.
 Määrati kolmeks aastaks SA Valgamaa Arenguagen-

tuur nõukogu liikmeks Ivar Unt. Ivari Unt’i volituste 
alguskuupäevaks on 07.05.2010.
 Määrati lapse sünnitoetus 6000 krooni kolmele valla 

kodanikule.
 Anti MTÜ-le Klubi Tartu Maraton luba korral-

dada Otepää valla haldusterritooriumil 09.05.2010. 
aastal 06.00-18.00 spordivõistlus SEB 28. Tartu 
Jooksumaraton.
 Anti Eesti Kaitsejõududele luba korraldada Otepää 

valla haldusterritooriumil 19.06.2010. aastal 09.00-
16.00 spordivõistlus CISM regionaalne triatlon.
 Määrati ühekordne toidusoodustus Otepää valla 

lasteaedade lastele 2010. aasta märtsikuus 7567.- kroo-
ni.
 Kinnitati korteriomandi seadmise korras erastata-

va maaüksuse Puustusmäe korterelamu Nüpli küla 
Otepää vald müügihinnaks 23 216 krooni.
 Jäeti rahuldamata T. T avaldus.
 Väljastati ehitusluba SA-le Tehvandi Spordikeskus 

Tehvandi majandushoovi laiendamiseks Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas.
 Väljastati ehitusluba Teemar Kont’ile elamu püstita-

miseks Otepää vallas Vidrike külas Järvevana maaük-
susel.
 Väljastati ehitusluba Teemar Kont’ile abihoone 

püstitamiseks Otepää vallas Vidrike külas Järvevana 
maaüksusel.
 Anti MTÜ-le Noortesport luba korraldada Otepää 

valla haldusterritooriumil Otepää linna keskväljakul 
24.07.2010. aastal ajavahemikus 07.00-21.00 spordi-
võistlus Eesti Meistrivõistlused Tänavakorvpallis 2010 
Otepää etapp.
 Eraldati kultuurieelarve reservfondist vahendeid 

summas 19 200 krooni 198 valla kultuurikollektiivi 
liikme sõiduks 21. ja 22. mail Valgamaa tantsupeo 
proovidele ja tantsupeole.
 Maksti ühele valla kodanikule talu hajaasustuse 

veeprogrammi toetuslepingu punkt 3.2.1 alusel 2340 
krooni.
 Nõustuti SA Otepää Tervisekeskus nõukogu esi-

mees Valdur Siilbekile tasu maksmisega 1000 krooni 
kalendrikuus.
 Kinnitati riigihanke „Pühajärve rannavalve teenus“ 

hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Karupea elamu püs-

titamiseks Otepää vallas Vidrike külas Ees-Karupea 
maaüksusel.
 Anti Otepää Vallavalitsuse arveldusarvete allkir-

jaõigus: 1. allkirjaõigus vallavanem Aivar Pärlile ja 
abivallavanem Andres Arikesele. 2. allkirjaõigus 
finantsnõunik ÜlleVeerojale ja raamatupidaja Mari 
Mõttusele.
 Väljastati ehitusluba AS-le Otepää Veevärk ehitise 

rekonstrueerimiseks Otepää vallas Kastolatsi külas 
Otepää reoveepuhasti maaüksusel.
 Väljastati ehitusluba AS-le Otepää Veevärk ehitise 

püstitamiseks Otepää vallas Otepää külas Alajaama 
reoveepuhasti maaüksusel.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Alpter Invest üksikelamu 

püstitamiseks Otepää vallas Vidrike külas Väike-Punsu 
maaüksusel.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Alpter Invest üksikelamu 

püstitamiseks Otepää vallas Vidrike külas Väike-Punsu 
maaüksusel.
 Kanti Otepää Vallavalitsuses põhivarana arvel olev 

vara 14 ühikut maksumusega 237 744, 94 krooni vä-
heväärtuslikuks varaks.
 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatu 

arvutustehnika kokku 15 ühikut summas 183 246, 96 
krooni.
 Määrati ühekordne toidusoodustus Otepää valla 

lasteaedade lastele 2010. aasta maikuus 6159 krooni.
 Määrati ühekordset abiraha kuueteistkümnele valla 

kodanikule.
 Peeti võimalikuks Otepää vallas Raudsepa külas asu-

va maaüksuse nimetusega Alla, pindalaga 3,86 ha, riigi 
omandisse jätmine.
 Peeti võimalikuks Otepää vallas Kaurutootsi külas 

asuva maaüksuse nimetusega Jussi, pindalaga 1,87 
ha, riigi omandisse jätmine.

Adem Batakcioglu  19. aprillil
Svea-Erika Iir   18. aprillil
Jan Einar Pikk   24. aprillil
Aaron Rehemaa  30. aprillil
Ave Marleen Kurvits  15. mail
Säde Lepp   15. mail

Otepää matkad alustasid taas

Juba traditsiooniks saanud Otepää matkade raja võib 
läbida kõndides, joostes, kepikõndi tehes või jalgrattal. 
Matkad toimuvad pühapäeviti. Stardipaik on omal 
valikul, rajal asuvad joogi-ja registreerimispunktid, mis 
on avatud kella 10-12. Rajad on tähistatud.
 Matkade peakorraldaja on SA Otepää Spordirajatised (Helle Tallo). 

Matkasari lõpeb meeleoluka lõpuüritusega Kiigemäel. 
Täiendav info: Silver Eljand 553 4172

06.06 Vana-Otepää-Kastolatsi-Otepää Veevärk-Otepää
20.06 Kiigemägi-Otepää
04.07 Annimatsi-Otepää
18.07 Hobusemägi-Otepää
08.08 Vana lasketiir-Savimägi-Võru mnt-Otepää
22.08 “Üle ja Ümber mägede” (Linnamägi-Tehvandi-
Väike-munamägi-Apteekrimägi)
05.09 Matk-orineteerumine. Start Spordihoone juurest
26.09 V-Munamägi-Nüpli-Servamägi-Otepää Aedlinn
10.10 Lõpuüritus Kiigemäel
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Otepää kollektiivid lustisid 
maakonna tantsupeol
22. mail toimus Valgas Valgamaa tantsupidu “Polkast rockini”, 
kus esines 65 kollektiivi 947 osavõtjaga. Osalesid Valgamaa 
laste- ja täiskasvanute rahvatantsu- ja võimlemiskollektiivid. 
   Otepäält sõitis maakonna tantsupeole 214 esinejat. Esinesid 
Otepää Gümnaasiumi tantsijad ja võimlejad (juh. Terje Aasa-
roht, Kaire Ojavee, Kerri Rauk), Pühajärve Põhikooli tantsijad 
(juh. Anneli Teder, Krista Sumberg), eakate tantsurühm 
Tantsurõõm (juh. Liidia Vilde), naisrühm Vesiroos (juh. Kaire 
Ojavee), naisrühm Nuustaku (juh. Angela Toome), segarühm 
Nuustaku (juh. Kaire Ojavee) ja Pühajärve Puhkpilliorkester 
(juh. Arno Anton).
   Aitäh kõigile osalejatele tantsurõõmu pakkumise eest!

Otepää Vallavalitsus

Heategevuskontserdiga koguti 
üle 2000 krooni
13. mail toimus Otepää Gümnaasiumis heategevuslik 
kevadkontsert, kus koguti 2267 krooni. Laekunud tulu läheb 
noorte vaba aja pargi loomiseks. Kontserdil esinesid I-IV klassi 
mudilaskoorid, Pille Mölli juhendamisel, poistekoor, lastekoor 
ja Hobikoor Eve Eljandi juhendamisel, segakoor Eveko Vilve 
Maide juhendamisel. Koore saatsid klaveril Piret Stepanov ja 
Eve Eljand. Seltskonnatantsudega esinesid noored tantsijad 
Veiko Ratase ja Kairi Paama juhendamisel. Kontserdi sõnalise 
osa seadis Tiia Lehismets, luges 9. klassi õpilane Helen Parik. 
   Täname kõiki kontserdi korraldajaid, kaasaaitajaid ja osale-
jaid!

Otepää Vallavalitsus

Ilmus Endel Susi raamat 
tuntud otepäälastest
24. mail tutvustas Endel Susi Otepää Gümnaasiumis oma raa-
matut “100 särvat tähte”. Autori sõnul on raamat pühendatud 
Otepää linna 75. ja kohaliku hariduselu 325. aastapäevale, mis 
tulekul 2011. aastal. Otepää Keskkooli vilistlane Endel Susi on 
kaante vahele kogunud sada edukamat Otepää Keskkoolis/
Gümnaasiumis õppinut, kes jätnud jälje Eesti arenguloosse.
   Raamatu eessõnas tõdeb autor, et materjali kokkupanemi-
sel tekkis arusaam, et Otepää Keskkooli on lõpetanud rida 
väljapaistvaid isiksusi. Võib-olla mitte nii palju tähelepanu 
pälvinuid, nagu Urmas Ott, kuid kelle elutöö on jötnud sügava 
jälje Eesti ühiskonna arengusse.
   Raamatut “100 säravat tähte” on trükitud 1500 ekseplari, 
seda on võimalik osta Otepää raamatupoest. Raamatus on 
juttu 176 lk + 32 lk pilte.

MONIKA OTROKOVA

Ühel päikeselisel maikuu õhtupoolikul 
kogunesid Pähklikese õuealale koos 
lastega ka lapsevanemad. Ühise ette-

võtmise eesmärgiks oli tutvustada lapsevane-
matele Pähklikese õppe- ja kasvatustegevuse 
põhimõtteid ja korraldust. Õueala oli jaotatud 
tegevuskeskusteks, kus lapsevanematel oli 
võimalus aktiivselt tegutseda. Ka laps õpib 
oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes. Mäng on 
koolieelses eas lapse põhitegevus, mis vastab 
parimal moel tema vajadustele ja toetab isik-

suse terviklikku arengut ning võimaldab lapsel 
ümbritseva maailma sügavama tunnetuse kaudu 
omandada mõtlemis- ja probleemilahendusos-
kusi, eneseväljendamis- ja suhtlemisoskusi ning 
empaatiavõimet, iseseisvust jms. Laps õpib siis, 
kui on aega mängida olulisi mänge. Lisaks on 
lapse tunnetus koolieelses eas valdavalt tervi-
klik ja see väljendub praktilise tegevuse kaudu. 
Seetõttu on oluline rajada õppe- ja kasvatusprot-
sess erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele 
tegevustele, kus nii matemaatika, keel ja kõne, 

kunsti-, muusika- ning liikumistegevused on 
seotud üheks mänguks.
   Eelnevat arvestades lõime õuealal keskkonna, 
mis oli lõimitud tervikuks märksõnaga õppeva-
hendid. Et ühendada meeldiv kasulikuga tulid 
õpetajad ideele valmistada koos vanematega 
lastele õppevahendeid. Teadmine, et olen koos 
emme-issiga selle õppevahendi valmistanud on 
lapse jaoks parim motivaator. Nii valmisidki 
muusikalise tegevuse keskuses mitmesugused 
rütmipillid; keele ja kõne keskuses õmmeldi 
tähekotte; matemaatika keskuses valmistati 
ruumilisi geomeetrilisi kujundeid; käelises 
tegevuses vooliti soolataignast vahendeid 
loovmängu keskusesse. Õuesõppe tegevuses 
kuulati looduse hääli ning joonistati punapee-
di, võilille, söe, vm loodusliku vahendiga. Ja 
pika tegutsemise peale sai ka kõht tühjaks ning 
kõrvetav päike tekitas janu. Siis oli võimalik 
kokanduskeskuses endale pannkooki küpseta-
da ning teed juua. Meeleolu hoidsid üleval 
Pähklikese lapsed. Laste laulud ja luuletused 
andsid õhtupoolikusse erilist sära.
   Suur aitäh lapsevanematele, kes leidsid 
võimaluse aidata õppevahendite valmis-
tamiseks vajalike materjalide soetamisel! 
Tänusõnad kuuluvad veel Otepää Naisseltsile 
ja Aivo Männistele. 
   Pähklikese väikesed ja suured tänavad kõiki 
ettevõtmises osalenuid!

Tänuliku Pähklikese pere nimel
Pille Villems

Pähklikeses valmistasid lapsevanemad lastele 
mitmesuguseid õppevahendeid

“Viltimine”

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali 

LÕPUAKTUS toimub 21. juunil kell 12.00.

29.mail toimub Otepää Kultuurikeskuses kell 
19.00 Balti- ja Vahemeremaade kevadfestival. 
Kevadfestivali korraldab Anna Lindhi Fond.
   Otepää valla kultuurijuhi Sirje Ginteri sõnul 
toimub festival juba kolmandat korda ja selle 
mõtteks on tutvustada Anna Lindhi Fondi 
ideid ja tegemisi Eesti eri paigus. Varematel 
aastatel on festival toimunud Pärnu Nooruse 
Majas. Anna Lindhi Fond on fond, mis jälgib 
ja suunab koostööd Euroopa Vahemeremaaade 
regioonis. Fondi asutajaliikmeks on lisaks 

Euroopa Liidule Alžeeria, Maroko, Tuneesia, 
Jordaania, Liibanon, Palestiina, Iisrael, Süüria 
ja Türgi.
   „Vaatamata sellele, et oodatud külalised 
Tuneesiast ei saa festivalil osaleda, tõotab tulla 
meeleolukas õhtu,“ rääkis Sirje Ginter. „Külla 
tulevad tantsijad Lätist, esinevad ka Otepää 
tantsijad.“
   Lätlaste pakutava modernse tantsu etenduse 
„I am a dialogue“ on lavastatud Elina Breice ja 
tantsivad Monta Vandere ja Agnese Bordjukova. 

Õhtul mängib tantsuks rahvusvaheline tant-
subänd Alibi Duo.
   Sissepääs on prii. Anna Lindhi Fondi Eesti 
võrgustiku juht Thomas Kämmerer räägib 
fondi poolt pakutavaist võimalustest, soovija-
tel on võimalik võrgustikuga liituda. Liitumine 
on samuti tasuta ja vaid liitunuil on võimalik 
kirjutada projekte või osaleda fondi poolt paku-
tavatel koolitustel Euroopas või Vahemere 
lõunakaldal. 
   Ootame kõiki!                 MONIKA OTROKOVA

Balti- ja Vahemeremaade kevadfestival tuleb Otepääle

Tore päev sõprade 
seltsis
19. mai õhtupoolikul vurasid lasteaed „Võru-
kaela“ lastevanemate autod oma „kaisukaru-
dega“ Neeruti poole. Läksime külla Tiigi tallu. 
Õuel ootas meid perenaine Tiiu ja hobuste 
treener Eerika. Ratsahobused viidi eelsoo-
jendusele, meie läksime ponide juurde. 
   Kohe avasid lapsed kaasavõetud külakosti-
kotid. Ei kartnud ponid meid ega meie poni-
sid. Laste lemmikuks sai väike ponivarss, kes 
oli vaevalt koerast suurem. Minnes hobuste 
maneeþi poole, nägime veel kanaema 
tibudega ja pesal hauduvat parti. Küll oli 
tore vaadata üle tõkete hüppavaid hobuseid 
ratsanikega. Ning siis tuli saduldatud poni. 
Sõidulusti jagus mitmeteks, mitmeteks 
ringideks. 
   Aga see polnud veel kõik. Hobusel lõppes 
trenn ja ka tema tuli koos treeneriga meile 
oma teenust pakkuma. Ei kartnud kahe-kol-
meaastased seda, et hobune oli neist mitu 
korda kõrgem, julgelt istuti selga. Üllatav 
moment saabus siis, kui ka kaasas olnud 
täiskasvanud sadulasse hüppasid ja uhkelt 
paar galopiringi tegid. Oli hästi tore , iga laps 
tänas oma suksut. 
   Perenaise sõnade järgi pole loomadel nii 
maitsvat päeva olnudki. Meie külaskäiku jäi 
meenutama laste enda joonistatud hobuse 
portree. Suur tänu pererahvale sõbraliku 
vastuvõtu eest!

Suured ja väikesed „Kaisukarud“ peredega 

Pühajärve Põhikooli seiklusrada

Oma kooli ümbrust uuendades ja kaunimaks muu-
tes tekkis kooli õpilasesindusel mõte teha meie 
kooli ümbrus veelgi pilkupüüdvamaks ja atraktiiv-
semaks. Soov on rajada kooliparki tervise- ja spor-
dirada, ümber kooli territooriumi kulgev õpperada, 
mis tutvustaks meie kooli ajalugu ja traditsioone 
ning vana koolihoone õuele liikluslinnak. Projekti-
juhiks sai kooli huvijuht Eve Koser.
   Taotlus nn seiklusraja ehitamiseks Pühajärve Põhi-
kooli metsaparki esitati Valgamaa Partnerluskogule 
23. veebruaril 2009. aastal. Projekti kogumaksuvu-
seks on 150 468 krooni, kusjuures vallavalitsuse 
omaosalus on selles 10%. Pühajärve Põhikooli 
avatav seiklusrada jääb populaarse Otepää-Kääri-
ku jalgrattatee äärde ja on vallaelanike ning ka Ote-
pääd külastavate sportlaste kasutada. Kooli ja valla 
külalistele saame pakkuda ringkäigu seiklusrajal, 
kus saab tutvuda ka paikkonna ajalooga.
   Seiklusraja avamine toimub koolimaja (avati 
1993. aastal) 17. sünnipäeval, 28. mail kell 13.00.

Direktor MIIA PALLASE

29. mail kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. III Balti-ja 
Vahemeremaade Kevadfestival. Tervitab Thomas Richard 
Kämmerer - Anna Lindhi Fondi Eesti esindaja. Esinevad kü-
lalised Lätist ja Otepää tantsijad. Tantsuks mängib ansambel 
„Alibi Duo“- Pärnumaa bändide päeva 2010 võitja. Töötab 
puhvet. Kõik on oodatud! Tasuta sissepääs.

1. juunil. Rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine 
Otepääl. Kell 10.00 alustab Oti pubi eest laste rongkäik koos 
Pühajärve puhkpilliorkestriga. Otepää Kultuurikeskuse pargis 
esinevad lasteaedade Pähklike ja Võrukael lapsed ning 
Pühajärve Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühma Pipi lapsed. 
Kavas mängud lastele ja üllatus.

3. juunil kell 20.00. Otepää Kultuurikeskuses. KINO Põrgulik 
kohting. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.-

4. juunil. Eesti lipu 126. aastapäeva tähistamine. 

10. juunil kell 20.00. Otepää Kultuurikeskuses. KINO Fantastiline 
härra Reinuvader. Lubatud kõigile. Pilet 25.-

17. juunl kell 20.00. Otepää Kultuurikeskuses. KINO Elm Streeti 
luupainaja. Alla 14 a. Keelatud. Pilet 25.-

22.-23. juunil Pühajärve jaanituli. Info: http://www.jaanituli.ee

Kevadball

14. mail toimus Pühajärve Põhikoolis kevadball. 
Idee korraldada selline pidu tekkis tänu poetantsu-
pisiku levimisele meie koolis. Eelmisel õppeaastal 
korraldati jõuluball ja nüüd siis kevadball. 
   Kogu õppeaasta jooksul oldi peotantsuõpetaja 
Birgit Kivimurru juhendamisel hoolsasti harjutatud 
ja nüüd oli aeg oma oskusi demonstreerida. Pub-
likule näitamiseks oli ette valmistatud meeleolukas 
popurii õpitud tantsudest. Kõik soovijad said jalga 
keerutada ansambli saatel. Oli kaunis vaadata ka 
tantsukursused lõpetanud emade-isade oskusi 
põrandal liuelda. Eriti tantsuhimulised olid algklas-
side õpilased , kes ei jätnud vahele ühtegi tantsu. 
Hingetõmbepauside ajal sai kuulata kooli ühend-
koori ja mudilaskoori. Kaasa sai elada väikestele 
rahvatantsijatele ja kooli võimlemisrühmadele. 
Eriti menukaks kujunes moeshow. Tüdrukud de-

monstreerisid lustaka ja hoogsa liikumise saatel 
omaõmmeldud kleite, seelikuid, kotte ja pükse. 
   Peo üllatuskülaliseks oli line-tantsija Reine Sau-
man, kelle auhinnakapis on palju medaleid MM 
võistlustelt Iirimaalt, Saksamaalt ja Baltimaade 
MM-lt. Kui siiani arvasime, et line-tantsu tantsitak-
se kauboikaabu ja saabastega, siis Reine Saumani 
esinemine näitas, et line-tants on väga ilus ka pikas 
tantsukleidis ja ühe esineja esituses. Ka oskas ta 
kaasa haarata suurema hulga publikust, õpetades 
meile ühe line-tantsu. 
   Ball lõppes pidulikult puhkpillipoiste etteastega.

Huvijuht EVE KOSER

Uudised

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kutsus 
Põlva-, Valga- ja Võrumaa koolinoori osalema 
esseekonkursil, mille eesmärgiks on propageerida 
keskkonnateadlikke ja loodussõbralikke eluviise 
ning leida ja levitada uusi keskkonnakaitse ideid. 
Põhikoolide arvestuses saavutas esikoha Pühajär-
ve Põhikooli 9. klassi õpilane Marili Vihmann, kes 
kirjutas teemal “Meie kooli prügiprojekt”. Teda 
juhendas õpetaja Ülle Tomson.

Tervise Arengu Instituudi korraldatud konkursil 
“Suitsuprii klass 2009-2010” võitis Pühajärve 
Põhikooli 4. klass auhindade loosimisel 5000 
kroonise preemia. Preemiat saab kasutada mõne 
ühisürituse, klassieksursiooni vms läbiviimiseks. 
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Seoses suveaja saabumisega muutuvad Otepää 
Noortekeskuse lahtioleku ajad

Esmaspäev 13.00-20.00
Kolmapäev 13.00-20.00
Neljapäev 13.00-20.00
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Palupera vallavalitsuses 
30.04.2010:

 Väljastati Palupera vallale raieluba Hellenurme 
külas, Mõisa kalmistu kinnistul kuivanud ja mur-
dumisohtlike puude raieks. Määrati töö teostajaks 
Rain Komlev.
 Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas 

Tallimäe elamu sotsiaalkorterite akende vaheta-
miseks.
 Väljastati ehitusluba Nõuni puhkealale ujuvsilla 

paigaldamiseks.
 Anti üks sünnitoetus 2000 krooni ja üks sünnipä-

eva toetus 300 krooni eakale. 

07.05.2010:
 Määrati Palupera valla kriisikomisjon alljärgnevas 

koosseisus: tulenevalt Hädaolukorra seadusest esi-
mees vallavanem Terje Korss, aseesimees volikogu 
esimees Vambola Sipelgas, liikmed  maakorraldaja 
Tõnu Kukk ja vallavolikogu liige Toomas Kikas ning 
liikmete asendusliikmed vallavalitsuse liikmed Vaike 
Viks ja Maire Lemberg.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
perioodil 10.05.2010-01.08.2011. 

14.05.2010:
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse kor-

raldus nr 2-1/112 (10.07.2009) esimese taotluse osas, 
sest taotleja muutis oma soovi. Edaspidiselt on maja-
pidamine nüüd vabastatud korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitumisest 01.11.2010-30.04.2011.
 Anti üks sünnitoetus 2000 krooni ja kaks ühekord-

set sotsiaaltoetust majanduslikult raskes olukorras 
taotlejale a´300 krooni.
 Väljastati Nõuni külas Raudsepa talu piirkonna 

välisvõrkudele kasutusluba.
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.

18.05.2010:
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Lustimäe puh-

keala ja Hellenurme-Palupera noorpuude alleede 
ümbruse trimmerdamisele Munamäe Sport OÜ 
pakkumus.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera valla 

bussipeatuste trimmerdamiseks ja korrastamiseks 
kevadest-sügiseni FIE Kalev Lõhmus pakkumus. 
 Kinnitati Miti maastikukaitseala kohaliku kaitse 

alla võtmise, kaitse-eeskirja ja välispiiride kirjelduste 
eelnõu. Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta 
rohevõrgustiku tuumala terviklikkust; maastiku kul-
tuurilis-ajaloolist, esteetilist, rekreatiivset ja loodus-
väärtust; kaitsealuste taimeliikide, sh. III kategooria 
liikide – laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), 
balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica), kahkjaspunast 
sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata) ja soo-neiuvaipa 
(Epipactis palustris) kasvukohti; väike-konnakotka, 
herilaseviu, händkaku, laanepüü ja väike-kärbse-
näpi elupaiku ning rekreatiivse tähtsusega maa-ala 
ja pärandkultuurmaastiku säilitamine, tutvustamine 
ning maastikukaitseala ajaloolis-kultuuriliste väärtus-
te säilitamine, arendamine ja tutvustamine. 
   Maastikukaitseala kaitse alla võtmise otsuse eelnõu-
ga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-
Võru regiooni Valgamaa osakonnas (Valga Kesk 12), 
Palupera Vallavalitsuses (Valgamaa Hellenurme) 
tööajal ajavahemikul 31.05.2010-14.06.2010.a. ja 
valla veebilehel www.palupera.ee.  Kui avalikustamise 
ajal ja järgselt ei laeku ühtegi kirjalikult esitatud ette-
panekut ega vastuväidet hiljemalt 30. juunil 2010.a., 
jätta avalik arutelu korraldamata.
 Anti üks küttepuude toetus 1000 krooni.
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.
 Kinnitati toimetulekusaajate nimekiri kogusum-

mas 8339 krooni ja täiendava sotsiaaltoetusesaajate 
nimekiri summas 200 krooni.
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PROJEKTID

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Maikuu kolmas nädal oli meie koolile 
pingeline ja sündmusterohke. Nimelt 
viibisid meil külas  viie erineva Euroopa 

riigi esindajad: üks inimene Türgist, kaks Poolast 
ja Portugalist, kolm Hispaaniast ja Tðehhist . Koos 
nendega oleme kahe aasta jooksul viinud läbi 
ARCHIMEDESE sihtasutuse alla kuuluva Hari-
duskoostöö keskuse rahastatud projekti „Elagem 
tervislikult ja värvikalt”. Kokku  toimus kahe aasta 
jooksul  visiite kaheksasse erinevasse riiki. Kahjuks 
erinevatel põhjustel kahe riigi, Itaalia ja Norra, 
esindajad visiidil ei osalenud. 
   Nädal möödus teguderohkelt, õnneks soosis 
meid ka ilm ja päikest ning soojust jagus küllaga. 
Esimesel päeval tutvusid külalise meie kooli ja 
vallaga: külastasid koolimaja, kus õpilased neid 
väikese kontserdiga tervitasid, viibisid erinevates 
lahtistes tundides, Hellenurmes külastasid vesives-
kit ning tutvusid viimase töö ja seal asuva vana-
varaga.
   Teisipäeval külastasime Tartu linna ja tema 
vaatamisväärsusi ning Tõravere observatooriumi. 

Kolmapäev ja neljapäev kuulusid Valga maakon-
nale. Meid võttis vastu Valga maavanema kohuse-
täitja Kalev Härk, kes tutvustas põgusalt Valga/Valka 
linna ja Valga maakonda. Väikese põike tegime ka 
Lätimaale. Külastasime erinevaid kooli: Valga ja 
Pühajärve põhikooli ning Otepää gümnaasiumi. 
Väga meeldis külalistele Otepää linn ja tema suus-
aspordiga seotud vaatamisväärsused: suusamuu-
seum ja hüppetorn; lõbusat elevust tekitas ka sõja-
tamm. Viimane päev kuulus pealinnale. Tutvusime 
Riigikogu hoonega ning imetlesime vaadet Pika 
Hermanni tornist, Vabaõhu muuseumis jalutades 
said külalised aimu meie esivanemate elulaadist, 
imetleti ka Kadrioru parki ning tehti pilti presidendi 
lossi taustal. 
   Külalised olid Eestimaast väga võlutud ja luba-
sid kunagi kindlasti tagasi tulla. Samuti leppisime 
kokku, et mõnes uues projektis kohtume kindlasti.

REET ALLAK
projekti „Elagem tervislikult ja värvikalt” 

 koordinaator

Külalisterohke nädal Palupera 
põhikoolis

Külalised Palupera põhikooli ees (vasakult paremale) Světlana Jelínková ja Ivana Adam-
cová Tšehhist, Paula Alexandra Couto ja Maria da Gloria Rebelo Portugalist, Malgorzata 
Suligowska ja Grazyna Molga Poolast, Reet Allak Palupera PK-st, Jana Bašistová Tðehhist, 
Estefania Avila Nuñez, Noelia Isabel Sanchez Carrillo ja Alicia Berruezo Matres Hispaaniast 
ning Özcan Yegane Türgist.
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Taas algab KÜLASTUSMÄNG 
„ Unustatud Mõisad 2010“

Palupera mõisasse ootame huvilisi kogu suve 
jooksul. Külastuspäevadel on mõis avatud 
kella 10.00 - 18.40. Samal ajal käib tegevus 
töötoas, avatud on näitus, müüakse käsitöid ja 
aiasaadusi, toimub toitlustamine ja kell kolm 
algab kontsert.

Külastuspäevad: 

12. juuni 15.00 esineb Tõrva neidudekoor
26. juuni 15.00 esineb laulustuudio 
 „ Madonna“ Vaike Hannust-
 Sauli juhtimisel
10.juuli 15.00 esineb saksofonikvartett  
 Quattro guarti „ Kuuvalgel“, 
 esinevad Palupera valla taidlejad
11. juuli 15.00 esinevad Palupera valla  
 taidlejad
24. juuli  15.00 esineb segakoor „ AVE“  
 Elvast
 5. august 15.00 esineb Joel F. Steinfeldt

Ootame külla!

Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Lugupeetud koolilõpetaja!

Palupera vald maksab esitatud avalduse alusel 
kooli lõpetamise puhul toetust. 

   Toetuse määr: 
põhikool 300 krooni; gümnaasium ja kutseõp-
peasutus 400 krooni ning kõrgkool 500 krooni. 

   Toetust makstakse avalduse esitamisel, millele 
lisatakse lõputunnistuse või diplomi koopia. 

Avalduse vorm valla kodulehel 
www.palupera.ee-Blanketid.

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia 
lõpetavad:

Crista Kutsar; Kloria Sööt; Maria Netti Purga; Marie 
Gloria Raal; Andri Koitla; Cristo Teder; Erko Tiimann

Head kooliteed, vahvad särasilmad, koduvalla poolt!

5. juunil kell 15.00
Hellenurme kultuurimajas

vä r v i k i r e v  o m a l o o m i n g u l i n e 
E S T R A A D 

“MUHKEL ja MUHEDAD”

Lavastaja Anita Pavlova

Rahva ees areenil: 

Lauljad, lõuapoolikud (peaosas peenemad preil-
nad Andres ja Aare jt), tantsijad, mustlased,
meeskõhutantsijad, nõiad jt.

Tule vaatama, sest ainult sinu najal seisab tsirkus koos ja 
toeta 30 krooniga.

Info: Elsa 5662 2044, Anita 5380 4299.

16. mail toimus järjekordne Nõuni Maanaiste Seltsi 
poolt korraldatud kepikõnniretk. Kuigi ilmataat proo-
vis meile vingerpussi mängida ja kallas hommiku-
poolikul vett taevast alla, kogunes siiski väike selts-
kond matkalisi tervisesporti harrastama. Üheskoos 
otsustati kõnnikepid rataste vastu vahetada ja matk 
võis alata. 
   Esimeseks peatuskohaks sai Rootsu vesiveski, kus 
perenaine Herta meid lahkelt vastu võttis ja rääkis 
veski ajaloost ning tulevikust. See veski olnud eel-
mise sajandi algupoole väga suures töös, rahvast 
käinud vilja jahvatamas lähemalt ning kaugemalt ja 
lasipuude juures olnud tihedad hobuvankrite read. 
   Väike joogipaus sai tehtud kõrvaltalus, kus pe-

rerahva hobiks on ümmarguste ja põneva kujuga 
kivide kogumine. Siin liitus meie matkaseltskonnaga 
ka peremees ise ja tuli kaema, mida põnevat tehakse 
Neerutis Tiigi talus. Talu karjamaadel kappab ringi 40 
hobust, lisaks veel ponid. Pai hobuse pehmele ninale 
ja perenaise kena vastuvõtt tegid tuju veel rõõmsa-
maks. Traditsioonilise nõgesesupi ning rabarberimuf-
fini lisaportsule ei suutnud küll keegi ei öelda. Väike 
auhindade loosimine ja siis koduteele! Eriti rõõmus 
oli Tanel, kes väntas kodu poole, taskus peaauhind 
ehk ratsutamine perega Tiigi talus.
   Tänu Valgamaa Spordiliidule ja Palupera vallale, kes 
meie üritusi on alati toetanud. Oli kena ja tore keva-
dine pühapäev.

Nõuni „MATKASELLID“

Valgamaa liigub ja meie ka!

Teadus meie ümber – MIDA TEAN 
TEADLASE TÖÖST?

Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll  – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus – kasutatakse F.G.W Struve nim Tõravere 
Observatooriumi külastusteks kogu kooliperele 
erinevate kooliastmete kaupa. Külastuste käigus 
tutvutakse vastavalt eakohasuse printsiibile 
teadlaste ja teadusasutuse tööga. Toetuse suurus 
3000 krooni. 
Projekti lõpp – oktoober 2010.a.

PÕRSAS CUP TURNIIR

Toetuse saaja – Seltsing Nõuni 
Külaselts, põhitaotleja.
Palupera valla roll  – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega 
eraldati Nõuni palliplatsi korrastamiseks ja 
võrkpalliturniiri Põrsas Cup VI läbiviimiseks  9900 
krooni.  
Projekti lõpp – oktoober 2010.a.

NOORTE OMAALGATUSLIKUD 
projektid Palupera vallas

Toetaja projektidel –  Valgamaa Partnerluskogu Leader 
Eesti meetme Noorte võimalused maal raames.

Toetuse saaja – Hellenurme noored (MTÜ 
Avatud Hellenurme Noortekeskus). 
Toetus – noorteürituste läbiviimiseks ja noortele 
enam vabaaja veetmise võimaluste pakkumiseks 
vajalike vahendite soetamiseks (mikrolaineahi, 
vahvliküpsetaja, mikser, piljarditarvikud, lau-
amängud) Hellenurme noortekeskusesse eraldati 
4038 krooni.
Projekti lõpp – mai 2011.

Toetuse saaja  – Nõuni noored (Nõuni maakul-
tuurimaja). 
Toetus – ühiste filmiõhtute ja koolituste, kursuste 
(hip-hop tantsutreening, kokanduskursus, käsitöö 
õppepäev, lauamängude turniir, projekti kirjuta-
mise ja juhtimise koolitus) läbiviimiseks vajalike 
vahendite (DVD-mängija kõlaritega, lauamängud) 
ostmiseks  eraldati 10000 krooni.
Projekti lõpp – mai 2011.

Toetuse saaja  – Palupera noored (MTÜ P-Rühm). 
Toetus – noorte omavahelise suhtlemise ja 
koosolemise hetkede sisukamaks muutmise 
eesmärgil (ühised OM, MM, Eurovision, vor-
melisõidud, jalgpall, filmid) soetatakse projekti 
kaudu televiisor ja DVD-mängija. Toetuse suurus 
9999 krooni. 
Projekti lõpp – detsember 2010.

Kaunis kevadkontsert Nõunis

Sulle laulan oma kaunimad laulud,
sulle tantsin oma toredamad tantsud armas ema, 
vanaema, naabritädi...

... nii algas kontsert, kus esinesid meie maja tantsurüh-
mad „Pääsusilmad“ ja „Oikuimaru“, naisansambel 
„Lõbusad lesed“, laululapsed ning peotantsijad Vero-
nika ja Rando. Laulurõõmu jagas ka Vihti meeskoor 
Soomest. Väike peotäis nartsisse on hästi armsad, kui 
neid kingivad lapsekäed. 
   Kontserdinautijaid oli nii meie vallast, naabervallast 
Kodijärvelt ja ka Soomest. Toimus ka traditsiooniline 
heategevuslik küpsetiste oksjon ning oli võimalik lah-
kelt toetada „rattafondi“ kahele väga toredale poisile. 
Suur tänud! 
    Ühises kohvilauas kohvi juues ja nautides imemaits-
vat rabarberkooki jätkus nii eesti- kui ka soomekeelset 
juttu kauemaks.

MARIKA VIKS



28. mai  2010

Puka vallavalitsuses maikuus:

 Kinnitati Aakre külas asuva Masuudi katastriüksuse 
uueks nimeks Parginurga;
 Tunnustati Aakre Lasteaed-Algkooli kabes D-vanus-

erühmas võistelnud õpilasi: Risto Johanson I koht, Karl 
Markus Krillo II koht ja Karen Christine Tops I koht;
 Algatati Komsi külas asuvate katastriüksuste, ka-

tastritunnustega 60802:003:1990, 60802:003:0005, 
60802:003:2303, vahele jääva ribasuse ning Puka alevi-
kus katastriüksuste, katastritunnustega 60803:001:0360, 
60803:001:2070, 60803:001:0009 vahele jääva ribasuse 
kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise 
menetlus;
 Anti nõusolek kasutusvaldusse andmiseks: Vaardi 

külas asuv Lepa maaüksus, 2,94 ha, Aakre külas Ratsu 
maaüksus, 10,93 ha; Aakre külas Uuspõllu maaüksus 
2,44 ha;
 Nõustuti ehituslubade väljastamisega MTÜle 

Kodupaiga Külaselts lehtla ja seda teenindavate ra-
jatiste ehitamiseks Kuigatsi paisjärve maaüksusele; 
Puka Naisseltsile Puka alevikus Ebumäe tn 1 asuvale 
maaüksusele mänguväljaku ning Komsi külas asuvale 
külaplatsile lehtla ning seda teenindavate rajatiste ehita-
miseks; Pühaste külas asuva Täku kinnistu omanikule 
elamu ja seda teenindavate rajatiste ehitamiseks;
 Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega Puka ale-

vikus Nooruse tn 5 omanikule kõrvalhoone rekonstru-
eerimiseks;
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega 

Eesti Energia Võrguehituse Aktsiaseltsile Põru külas 
asuva Nurme alajaama pingeparanduse ehitusprojekti 
koostamiseks;
 Sünnitoetust maksti kokku 15 000.-, ühekordset toe-

tust 7768.- ja matusetoetust 2000.- krooni ulatuses ning 
toimetulekutoetust kümnele taotlejale;
 Anti nõusolek Puka alevikus Alliku tänaval asuvate 

katastriüksuste, katastritunnustega 60803:001:0430, 
60803:001:1972,60803:001:0750 vahele jääva ribasuse, 
suurusega 457 m2  erastamiseks;
 Tühistati Puka Vallavalitsuse 07.11.2006 korraldus 

nr 252 „Maaüksuse ostueesõigusega erastamine“ ja 
18.04.2006 korraldus nr 76 „Heakorrakomisjoni moo-
dustamine“;
 Kooskõlastati Otepää Oskar taotlus kauplusautoga 

jaekaubandusega tegelemiseks (sealiha ja lihatoodete 
müümiseks) Aakre külas rahvamaja juures igal kolma-
päeval orienteeruvalt 15.45
 Toetati MTÜ Puka Avatud Noortekeskuse tegevust 

mais 240.- krooni ulatuses tarbitud elektrienergia mak-
sumuse kompenseerimiseks.
 Tunnustati Puka Keskkooli tublisid õpilasi:

Valga piirkonnavooru olümpiaadidel osalejad:
vene keel: Anni Suun III koht, Kaari Tilga III koht, 
inglise keel: Pille Markov III koht. 
Matemaatikavõistluse NUPUTA maakondlik voor 
III koht: Kertu Tilga, Karel-Romet Pedajas, Mart 
Neemeste. 
Informaatikavõistluse PRANGLIMINE maakondlik 
finaal: Karel Tilga III koht, Kertu Tilga I koht, Kerli 
Kurg II koht, Ardo Kurg I koht.
Valgamaa koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused 
2010 Karl Kadaja 110 m tõkkejooksus II koht, ket-
taheites III koht; Henri Püüa kaugushüppes I koht, 
kõrgushüppes III-IV koht, odaviskes III koht, Kaidar 
Kingo 400 m jooksus III koht; 800 m jooksus II koht, 
Andry Tutk 100 m jooksus I koht, 110 m tõkkejooksus 
I koht; Karel Tilga kaugushüppes II koht, odaviskes 
I koht.
Vabariiklik matemaatikavõistlus KÄNGURU: Karel-
Romet Pedajas, saavutas 2922. osavõtja hulgas 24. 
koha
Valgamaa meistrivõistlused jalgpallis Gümnaasium I 
koht – Kaidar Kingo, Alari Suun, Henri Püüa, Erki 
Ööbik, Madis Lepasaar, Arvi Neemeste, Mirko Karu;
Põhikool II koht – Keido Luik, Reeno Sööt, Risto Mikk 
Jürgenson, Pärt Kuvvas, Kaimar Koslov, Karel Tilga, 
Mihkel Tamm, Vello Eller.
Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlused 
2010: Karel Tilga III koht, Kaari Tilga II koht, Siim 
Frantz I koht, Kaidar Kingo III koht, Karl Kadaja III 
koht.
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22. mail toimusid juba kuueteistkümnendat korda 
Puka valla päevad. Vallapäevad algasid kell 8.00 
laadaga Puka rahvamaja juures. Kui Puka laadale on 
varasemast iseloomulik, et alati sajab vihma, siis see-
kord paistis kena päike.

   Kella 9.00 - 14.00 oli võimalik külastada käsitöö näi-
tusmüüki Puka Aianduse ja Mesinduse seltsi majas.  
Samas pakuti võimalust vahetada istikuid ja taimi.
   Kell 10.00 avas Puka Kunstkooli direktori Esti Kittuse 
eestvedamisel ukse käsitöötuba. Varasematest korda-

dest populaarsuse võitnud tegevus oli meelpärane ka 
seekord ning pakkus osalenuile loomisrõõmu.
   Kell 10.00 korraldas Heikki Kadaja traditsioonilisi 
laadamänge. Mehed tõstsid sangpommi, naised 
viskasid saabast ja lapsed proovisid täpsusviskeid. 
Parimaid autasustati.
   Kell 11.00 toimus meie valla rahvamajade taidlejate 
kontsert. Need kontserdid on populaarsed ja see-
kordki kogunes palju vaatajaid.
  Kell 12.00 toimus Kaitseliidu ja relvade tutvustus. 
Kaitseliidu Otepää esindus tutvustas erinevaid relvi 
ja huvi oli nende vastu suur. Mõnigi poiss hoidis 
päris relva käes esimest korda. Kaitseliitlased ise olid 
varmad relvadest, varustusest ja oma tegevusest 
rääkima.
   Vallapäevadel on traditsiooniliselt peetud tänava-
korvpalli turniir, nii ka seekord. Mehi oli osalemas nii 
kohapealt kui ka kaugemalt, kuid nagu tavaliselt, oli 
naiste osalemine tagasihoidlik. Korvpallimänge võeti 
tõsiselt ja need pakkusid vaatamisrõõmu. Võistluse 
lõpetasime viskevõistlusega.
   Vallapäevad lõppesid tantsuõhtuga Puka rahvama-
jas, kus mängis ansambel Vanker. 
  Kuna meie vallapäevadega samaaegselt toimusid 
mitmed laadad ja üritused ka naabervaldades, tekkis 
küsimus, et kas peaksime oma traditsioonilist vallapä-
evade toimumise aega muutma. See jääb korraldus-
komisjonile arutamiseks, kuid osalenute arv ja huvi 
näitasid, et vallapäevad on endiselt oodatud.
  Aitäh kõigile osalejatele ja korraldajatele!

Vallavanem HEIKKI KADAJA

16. Puka vallapäev

Puka vallapäeval osalesid tänavakorvpallis kaks võistkonda Rõngust, kaks Pukast 
ja üks Otepäält. Võistlus lõppes Puka võistkonna “Teeme ka midagi vää?“ võiduga. 
Võistkonnas mängisid Sten Tiidt, Mario Kants, Kristjan Meister ja Miko Sarapuu. 
Teiseks tuli Rõngu ja kolmandaks Otepää Comeback. 

MTÜ Puka Avatud Noortekeskus on olnud terve aasta 
hõivatud projektiga „Puka noorus ei ole hukas“, mil-
lega on loodud esmakordne ja ainulaadne lauamäng 
Puka valla ajaloost ja tänapäevast. 
   Projekti tegevused jagunesid kaheks. Selle esimeses 
pooles 2009. aasta suvel ja varasügisel toimus kaks 
jalgrattamatka, millest võttis osa tosin Puka noort ning 
mille käigus külastati erinevaid Puka valla territooriu-
mil asuvaid huviobjekte. 
   Projekti teises pooles tutvuti arhiivimaterjalidega 
ning korraldati ajurünnakuid Puka teemalise lauamän-
gu loomiseks. Ei noortel ega ka noortekeskuse täiskas-
vanud vabatahtlikel töötajatel polnud ettekujutust, kui 
keeruline ning aeganõudev võib olla ühe lauamängu 
tegemine algusest lõpuni. Kuid valmis see siiski sai! 

Veidi lauamängu sisust
Lauamängu algus on Puka alevikus, kust mängijad 
võivad vabalt valitud suunas liikuma hakata ning kü-
lastada erinevaid Puka vallas asuvaid põnevaid kohti 
ning objekte. Et mängu võita, on vaja vastata erineva-
tele küsimustele ning koguda punkte. 

   Muuhulgas saab vastuse näiteks sellistele küsi-
mustele, milline raamat oli Puka raamatukogus 1939. 
aastal enim laenutatud teos, millise asutuse rajamist 
Pukka pidas vajalikuks 1926. aastal Valga maakonna-
valitsus, milline legendaarne Eesti kirjanik on Pukale 
nime andnud von Bockide suguvõsa ühest liikmest 
kirjutanud romaani „Keisri hull“ ja mis stiilis on ehi-
tatud Aakre mõisakompleks?
   Lauamänguga on võimalik tutvuda Puka Avatud 
Noortekeskuses Kesk tn 2 eelneval kokkuleppel noor-
tekeskuse eestvedajatega.
   Lauamängu trükkis OÜ Hansaprint, projekti rahastas 
Kohaliku Omaalgatuse Programm (EAS) ja Puka Val-
lavalitsus. Lauamängu kujunduse tegi Taavi Oolberg 
ning ajaloo-alaseid juhiseid andsid Aksel Tiideberg ja 
Õnne Paimre. 
   Täname kõiki, kes on mängu valmimisele kaasa 
aidanud!

KERSTI SALUJÕE, KARIN SALLOK, SIIRI LIIVA, 
KARIN-KAJA LIIGAND

Puka noortekeskus tegi kodukohast lauamängu

Puka noortekeskuse lauamängu 
kaanepilt. Kujundas Taavi Oolberg

Puka lapsed Otepää matkarajal

13. mail käisid 5. ja 6. klassi õpilased Otepääl, kus 
osaleti Murrumetsa matkaraja programmis. 
   2010. aasta on väga oluline, kuna tänavu täitub 100 
aastat päevast, mil Eestis võeti esimest korda tükike 
loodust kaitse alla. Sissejuhatuses tutvustatigi õpilas-
tele loodusparke ja looduskaitsealasid. Saime ülevaate 
kaunist Otepää looduspargist ja Pühajärve ümbrusest. 
   Pärast sissejuhatust jagati õpilased rühmadesse ja 
neile anti kätte õppevahendid. Matk Pühajärve äärde 
võis alata. Õpilased täitsid matka käigus töölehti. 
Esimeseks ülesandeks oli ”linnubingo”. Õpilased pidid 
kuulama lindude laulu ja linde ka vaatlema. Paar, kes 
oli esimesena näinud ja kuulnud kümmet erinevat 
lindu, võis hüüda bingo. Võistluse võitsid Elver ja 
Raimond. 
   Järgmisena vaatlesime metsarindeid ja tüüpilisi 
taimeliike eri rinnetes. Mängiti erinevaid keskkon-
namänge. Matka lõpetasime Pühajärve Sõjatamme 
juures ja tegime päevast kokkuvõtted. 
   Saime uusi teadmisi loodusest. Toreda päeva eest 
täname Margit Turbi. 

5. klassi õpilased

Aakre kabetajad Valgas 

Kabemäng on Aakres popp, seda teab meil iga 
koolijüts. Jaanuaris algas kehalise kasvatuse 
õpetaja Silvi Johansoni eestvedamisel ülekooliline 
kabevõistlus. Igal vabal hetkel pikapäevarühmas 
ja vahetundideski võis näha õpilasi kabetamas. 
Ja kui tuli teade Valgamaa koolinoorte meist-
rivõistlustest kabes, hakati veelgi usinamalt 
harjutama. 14. aprillil toimunud võistlusel osales 
Aakre Lasteaed-Algkoolist 7 õpilast, kes kõik olid 
väga tublid. 
   Tüdrukute D vanuseklassis võitis Karen-Christine 
Tops I koha. Poiste D vanuseklassis sai I koha 
Risto Johanson, II koht Karl Markus Krillo ja V koht 
Robin Paring. Robin kui võistluse noorim osaleja 
võistles julgelt endast neli aastat vanemate pois-
tega. Osalesid veel Kalmer Kõks, Reelika Koskora 
ja Raiko Undrits. Kogemusi ja indu edasiseks 
harjutamiseks sai iga laps.
   Risto Johansoni muljed võislusest: “Kui jõuds-
ime bussiga Valga spordihalli, nägime kui palju 
lapsi oli tulnud kabet mängima. Siis pandi vanuse 
järgi grupid kokku, medali said ainult parimad 
mängijad omas grupis. Esimest mängu on alati 
raske mängida. Enne öeldi mängija, kes läheb 
valgete nuppudega mängima. Kui oma grupis oli 
kõigiga mängitud, loeti punktid kokku. Mina sain 
oma grupis I koha. Peale medali saime diplomi, 
siis õnnitleti ja saime valida šokolaadi.“
   Karen-Christine Tops: “Enne võistlusi mängisin 
ja harjutasin kabet ka kodus. Võistlusel oli närv 
täitsa sees. Kohal oli umbes 50 kabetajat. Poisid ja 
tüdrukud mängisid eraldi. Mina võistlesin 9 tüdru-
kuga, neist võitsin 6 mängu, kaotasin 3. Kui kõik oli 
mängitud, algas autasustamine ja mina sain oma-
vanuste tüdrukute seas  kuldmedali. Uhke tunne 
oli küll medaliga koolimajas kõndida. Järgmisel 
aastal tahan kindlasti uuesti võistlema minna.“

Laste muljed kogus õpetaja MERLE KIISSA

Emake, muud ei tea tänuks 
öelda Sulle …

Ema on ikka see, kes aitab, ootab, väsinud lapse 
tekki kohendab. Emadepäev on see päev aastas, kus 
me kõik oma emadele tänusõnu tahame öelda. Vä-
him, mida me emadele tänuks pakkuda oskame, on 
ilusad laulud, luuletused. Meie emadepäeva kontserti 
ilmestasid pisikeste lasteaialaste siirad esinemised 
ja lisaks traditsioonilistele lauludele-pillimängudele 
suuremate koolilaste humoorikad päevakohased 
sketšid.
   Pärast kontserti toimus emade ja laste ühine 
fotojaht värskelt korrastatud Aakres – nii koolipargis 
kui ka küla vahel. Pildistada võis Aakre olevikku ja 
tulevikku, õnne, koolimaja uksest avanevat vaadet 
või teha teistele mõisatus – mõista, mõista mis/kes 
on pildil. Aakre minevik – vana mõisaaida varemed, 
olevik – meie kooli ja küla elu, tulevik – meie rõõm-
sad lapsed. Läbi fotoaparaadi objektiivi vaadates 
leidsid emad ja lapsed Aakre elule väga huvitavaid 
ja hoopis teistmoodi vaatenurki, kui näeme iga päev 
oma kindlat teed kulgedes. 
   Rõõmsatena ja värskete muljetega järgnes 
koogisöömine ühiselt kaetud kohvilauas. Emade 
kokakunsti nautides sai omavahel mõnusalt lobiseda, 
rääkida  laste edusammudest, vaadata koos tule-
vikku. Et fotojahil tabatud hetked kaduma ei läheks, 
valmib igale emale mälestuseks fotoalbum. Päeva 
lõpuks kinkisid kõik lapsed emadele omakaunistatud 
lillepotis ise istutatud lille ja kaardi. 

Aakre õpetajad 

Teade
Puka vallas ei toimu METSAOMANIKE vastuvõttu 

17. maist kuni 20. juunini k.a. 
Metsateatised saata Keskkonnaametile Kesk 12, 68203 
VALGA, info telefonidel 766 6131; 504 4368; 524 4368.

Teade
Seoses inventuuri ja töötaja puhkusega on Puka 
raamatukogu külastajatele suletud:

14. - 22. JUUNI
5. - 23. JUULI
16. AUGUST - 3. SEPTEMBER.

Kasutajakoolitus Puka raamatukogus 8. juunil kl. 9 - 12. 
RiksWeb, kodulehed.

Vallasekretär Anita Kallis puhkusel 17. maist kuni 
15. juunini (teisipäeviti vastuvõtud vallamajas).

Maa- ja majandusnõunik Adu Kurg puhkusel 24. maist 
kuni 20. juunini.
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Juba seitsmendat korda tunnusta-
ti emadepäeva paiku Sangaste valla 
emasid. Kõik valla emad koos pere-

dega olid palutud 14. mail seltsimajja, kus 
nende auks korraldati XII Sangaste valla 
tantsupäev. 
   Juba enne peo algust olid platsis Sangaste 
vallavolikogu esimees Rando Undrus ja 
volikogu liige Karli Oja, et Heili Freima-
nise juhendamisel 2010. aasta etemale 
emmele ja vahvale vanaemale lilleseaded 

valmistada. Südamega tehtud lillekorvid 
said imeilusad.
   Selle aasta etem emme on nelja lapse 
ema Terje Milter, kelle peres kasvab 4 
last (Kumar 20, Kätlin 19, Marily 16 ning 
Annabel 8) ja vahva vanaema 85aastane 
Hilja Sorga. Hilja on rikas vanaema, 
ühispildile kogus lausa kolme põlvkonna 
esindajad. Ta lööb kaasa ka Sangaste valla 
eakate ühenduses ning tantsib tantsurüh-
mas Rõõmurullid.

   Emade auks esinesid valla erinevad 
kollektiivid ja solistid. Kõigile oli imet-
lemiseks portselanimaali näitus ja Külli 
Kolina loodusfotode näitus.   
   Aitäh Lea Korbunile, et ta tütre näitu-
se Sangastesse tõi. Päeva juhtisid meie 
noorema põlvkonna mehed Rait Elvet ja 
Tormi Oja. Aitäh neile selle eest. 
   Ja nagu Tormi pidupäeva lõpetuseks 
ütles: „Kallid emad, te olete tähtsad, 
olulised ja armsad 365 päeva aastas.“ Ja 
nii tegelikult ongi.

MERLE TOMBAK

Etemad emmed ja vahvamad vanaemad

Alumisel pildil Sangaste valla 2010. aasta Etem Emme Terje Milter (lilledega)
ja ülemisel pildil Vahva Vanaema Hilja Sorga.

101
Aastad on selline rikkus,

mida osta ega müüa ei saa.

Neid tuleb igaühel ükshaaval

elada, kõik rõõmud ja mured

raashaaval koguda ja

kogutud kullaterad jälle

edasi jagada!

Sangaste Vallavolikogu ja Sangaste Vallavalitsus

õnnitlevad erakordse sünnipäeva puhul 

Sangaste valla eakaimat inimest, Lauküla elanikku

Elsa Lottamõisa, 
kellel 23.05.2010 täitus 101. eluaasta.

3.-8. maini võõrustas Keeni kool Comenius-
projekti partnerkoolide õpilasi ning õpetajaid 
Lätist, Leedust, Poolast ja Itaaliast – kokku 36 
õpetajat-õpilast. 
   Külalisi on alati meeldiv vastu võtta. Esime-
sel päeval tutvustasime külalistele  Valga maa-
konda ja selle vaatamisväärsusi. Eriti emotsio-
naalseks kujunes Valga Lastekodu „Kurepesa“ 
külastus. Nii lapsed kui ka õpetajad tõdesid, 
et ükskõik kui heades tingimustes ka ei elata, 
on oma kodu ja vanemad kõige paremad ja 
armsamad. Teine päev möödus Keeni koolis. 
Külalised tutvusid kooliga, osalesid kevad-
kontserdil ning toimetasid kolmes erinevas 
töötoas. Selgeks said regilaul ja kaerajaan 
ning koostöös valmis oma kätega kujundatud 
sallivuse-teemaline pilt. Kolmandal päeval 
tutvusime Võrumaaga: käisime Urvaste koo-
lis, ehtsal setode kirmaskil (külapeol) ning 

„Nõiariigis“. Erilise vaimustusega võeti vastu 
eesti rahvustoidud. Reedel tutvusime Tartu 
vaatamisväärsustega,  külastasime Hiie kooli 
ning lodjakoda.
   Õhtu veetsime kõik koos Sangaste lossis: 
tänuõhtule olid palutud ka kõik külalisi võõ-
rustanud Keeni kooli õpilased oma peredega. 
Lausuti tänu- ning tunnustussõnu, külalised 
jäid väga rahule projektikohtumise korraldu-
sega ning meie perede külalislahkusega. 
Laupäevahommik Keeni kooli juures kujunes 
kallistuste- ja pisaraterohkeks: lahkuti uutest 
sõpradest ja tuttavatest, ent mitte kauaks, 
taaskohtumine toimub oktoobris Lätis.
   Kohtumine andis õpilastele võimaluse suhel-
da eakaaslastega erinevatest riikidest, kinnitas 
õpilastele-õpetajatele ning ka vanematele 
võõrkeelte õppimise vajadust ning võimaldas 
keelt kasutada praktikas. Loodame, et kõik 

projektis osalenud jõuavad tõdemuseni, et 
inimesi tulebki armastada sellisena, nagu nad 
on, mitte iga hinna eest neid oma kommetele, 
tavadele ja maailmavaatele allutada.
   Selleks, et kogu üritus korda läheks, aitasid 
kaasa paljud. Suur tänu kõigile. Südamlikult ja 
meeldivalt võtsid lapsi peredesse vastu meie 
kooli lahked lapsevanemad. Suur tänu pere-
kond Korbunile, Kannile, Vällole, Kõrkjasele, 
Villemsonile, Trifanovile, Erelisele, Pruulile, 
Liivamägile, Lindele, Suvistele, Jäägrile, Roi-
ole, Uuskülale.
   Eriline tänu perekond Jäägerile toreda vas-
tuvõtu eest Sangaste villaveskis ning õpetaja 
Ülvi Kannile abi eest tõlkimisel ning huvitava 
info edastamise eest väljasõitudel.
   Kiidusõnad kõikidele Keeni kooli õpilastele ja 
õpetajatele, kes aitasid projektikohtumist ette 
valmistada ja läbi viia. Teie abi oli hindamatu 
ürituse õnnestumiseks.
   Kel on suurem huvi Keeni koolis läbiviidava 
projekti kohta, saab täpsemalt lugeda kooli 
koduleheküljelt: http://www.keeni.edu.ee/.

Keeni kooli Comeniuse-meeskonna nimel 
VETE HAINSOO

Comeniuse projektikohtumine 
Keeni koolis

Aita rajada kiviparki!

10. juulil 2010 avatakse Sangaste lossi 
juures Sangaste Rukki 135 ja Sangaste 
Rukki Seltsi 10 juubelile pühendatud 
üritusel Eesti Rukkikuulsuste kivipark. 

   Leidmaks kiviparki sobivaid kive, 
millele paigutada nimeline plaat või 
raiuda kivisse nimi, palutakse anda 

teada piirkonnas asuvatest suurematest 
kividest, millest omanik oleks nõus 

loobuma. Sobiv kivi on läbimõõduga 
ca 0,8-1m (selles suuruses peaks olema 

vähemalt üks külg). Kivi sobivuse 
korral paigutatakse see kiviparki ning 
kivi päritolu (omaniku nimi ja/või talu 
nimi) jäädvustatakse Eesti Rukki Seltsi 

tänuraamatus.
  

 Kui sul on kusagil põllunurgas seismas 
mõni sobivas suuruses kivi, aita tal jõu-
da Eesti Rukkikuulsuste kiviparki! Kivi-
dest palume teada anda AS Silva-Agro 

kontaktidel: tel 7669 333 või e-post: 
info@silvaagro.ee.

Maikuu tegemised Keeni koolis
• 2. ja 3. klassi õpilased võtsid osa maakondlikust matemaatika-

olümpiaadist. Meie kooli õpilastest parima koha saavutas Kenert 
Künnapuu.

• 13. mai – kooli spordipäev. Võisteldi kaugushüppes, palliviskes, 
pika- ja lühimaajooksus.

• 14. mai – emadepäeva kontsert Sangaste seltsimajas.
• 19. mai – klaveriõplased esinesid Rõngu rahvamajas koos Rõngu 

muusikastuudio õpilastega.
• 20. mai – muusikakooli aastalõpukontsert Keeni koolimajas. Sel 

aastal lõpetsid muusikakooli kaks õpilast: Siiri Linde ja Helena 
Hendrikson.

• 22. mai – Valga maakonna tantsupeost võtsid osa kolm tantsurüh-
ma, juhendajad Tiina Kukk ja Maie Vill.

• 24. mai – koolisisene jalgrattavõistlus „Vigurivänt”. Viidi läbi 
liiklustest, osaleti vigursõidus. Neli paremat jalgratturit pääsesid 
edasi maakondlikule võistlusele, mis toimus Keeni koolis 25. mail. 
Parimateks osutusid koolisisesel võistlusel  Laura Jepiðov, Grete 
Vällo, Peeter Jääger, Erki Tiisler.

• Keeni Põhikool osutus väljavalituks 3. klassi matemaatika taseme-
töö esitamiseks vabariiklikule komisjonile.

• 9. ja 8. klassi õpilased kohtusid prokuröri abi Sirle Melgiga ja turva-
töötaja Raivo Männiga.

• Eesti Ornitoloogiaühingu eestvõtmisel toimub nuputamismäng 
„Aasta lind 2010”. Sellest võtab osa 3. klass tervikuna, 6., 7. ja 8. 
klassist osalevad vabatahtlikud loodushuvilised. Iga kuu 15. kuupä-
evaks täidetakse tööleht. Mäng kestab oktoobrini.

• 9. klassi kodukohateemaline loodusainetepõhine uurimistöö „Mina 
ja minu kodukoht”. Loodetavasti saab eelmisel aastal algatatust 
traditsioon. Eesmärk on anda õpilastele eluteele kaasa teadmised 
kohast, kus nad on sündinud ja kasvanud.

• Õppeaasta lõpetamise puhul on korraldatud palju ühiseid toredaid 
ettevõtmisi: klassiõhtu Kakulaane turismitalus, Uhtjärve nõiariigis, 
vabaõhuüritused erinevates looduskaunites kohtades, ekskursioon 
Helsingisse, et seal külastada Heurekat, Tropicariot, Kaljukirikut ja 
teisi kauneid kohti.

• Valga maakonna kergejõustikuvõistlustel saavutas 8. klassi õpilane 
Tormi Oja B-klassi kõrgushüppes I koha ning odaviskes II koha.

•   Euroopa päeva tähistamisele pühendatud Euroopa Liidu infojahil 
saavutasid meie kooli õpilased 5. koha. 

Keeni Põhikooli  48. lennu
LÕPUAKTUS 

toimub  18. juunil kell 17.00 kooli spordisaalis 

AS Silva-Agro tähistas sünnipäeva

19. mail tähistas AS Silva-Agro oma tegut-
semise 16. aastapäeva. Kliente rõõmustati 
sel puhul mitmete sünnipäevahindadega 
ning pealelõunal olid kliendid oodatud 
Silva-Agro õuele. Sünnipäeva puhul oli 
kohale kutsutud kaks taimemüüjat – Helju 
Kõiv, kes müüs erinevaid püsikuid ja ka lilletaimi ning Helve Tammis-
saar, kelle kaubaks oli laias valikus lilletaimi ja kavuhoonetaimi ning 
ampleid. Huvi taimede vastu oli suur ja ostaid jagus. Müügiga jäid ra-
hule nii müüjad kui ostjad. Silva-Agro loodab, et sellisest taimelaadast 
võiks saada tore traditsioon.
   Lisaks taimemüügile oli avatud ka degusteerimislaud. Maitsta sai 
Leiburi uuemat toodangut, Atria lihatööstuse kahte sorti saðlõkki. 
Eriliseks lemmikuks ja uudistooteks oli kohaliku firma Malt OÜ kal-
jaekstaktist valmistatud kali. Rukki Maja Poes pakkus oma tooteid 
degusteerimiseks Kalevi kommivabrik.
   AS Silva-Agro tänab Helju Kõiva ja Helve Tammisaart ning Leiburit, 
Atria lihatööstust, Malt OÜ-d ning Kalevi kommivabrikut, kes aitasid 
korraldada toreda sünnipäeva. Samuti tänab AS Silva-Agro kõiki oma 
kliente senise toreda koostöö eest ja loodab, et suudab ka tulevikus 
pakkuda klientidele vajalikke kaupu ning teenuseid.

Teatribuss
28. mail kell 15.00 Sangaste Seltsimajas.

Pilet 25 krooni.

Noortekeskuses SVANK²

5. juunil algusega kell 11
Võrkpalli avamispidu ja

lastekaitsepäeva tähistamine 

Külla tuleb politsei
Toimuvad perekondlikud võistlused
Lastele on avatud erinevad töötoad

ÕHTUL NOORTEDISKO

Sangaste valla 
lahtised võrkpallivõistlused

Registreerimine 5.-13. juuni
Esimene võistlus toimub 19. juunil.
Võistkonda kuulub 4 meest ja 2 naist.

Võistkonna osavõtumaks on 60.-

Registreerimiseks helista 5664 8555 (Rait) või 
kirjuta rait.elvet@mail.ee

Veel kord talgutest

Mõnikord jäävad asjad märkamata seetõttu, et me oleme harjunud – harjunud sellega, et asjad toimuvad. Kuidagi iseenesest.  
   Keeni Põhikooli pere koristab juba aastaid Keeni parki. Tegi seda selgi aastal suure hoolega, et väliskülaliste saabumiseks kõik korras oleks. Ja et ka kohalikul külaelanikul 
sealt hea läbi käia oleks ja endalgi.  
   Siinkohal parandame vea ja kiidame ning täname kõiki kooli õpilasi ja õpetajaid, kes igal kevadel talguid korraldavad ning seda iseenesestmõistetavaks peavad.  Merle Tombak
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Müüa kuivad pliidipuud 20 cm, 
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Vidrike mõisa OÜ võtab põllumaid 
rendile. Telef. 5666 6900

Pottsepatööd. 5523 522, 5397 6423

Elektritööd, koduautomaatika, di-
giboksid, õhk-soojuspumpade pai-
galdus. Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970

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

Küttepuud. Telef. 5666 6900

Viljapuude ja marjapõõsaste lõikus. 
tel: 5558 18001

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 390 
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos 
veoga, koorem 6 rm. Telef. 5394 
6271

Välja üürida 2-toaline keskküttega 
korter Otepää vallas Kannistiku 
külas. Otse omanikult, info telef: 
5375 7166

15. mail leiti Pühaste külast koer, 
pildid on Puka valla kodulehel. Info 
telefonil516 4931

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Arvutite hooldus ja remont, tel. 524 
5514

Müüa maja Otepää äärelinnas, tel. 
5551 6179

Müüa männikooremultsi 5197 8500

Teostan fekaalivedu (9 m3 Kamaz-
tüüpi autoga). Info tel. 518 5810.

Reis Gotlandi saarele 8.-13. aug. 
2010. Veel 1 vaba koht. Info tel. 
5665 4436
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Helmo Autokool 
REGISTREERIB 
UUSI ÕPILASI 

algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele.
Võimalik läbida ka libedasõidu koolitus.

Telef. 5648 1462

Südamlik kaastunne Silva 
Hinnobert´ile

ISA
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

KU U LU T U S E D

EVALD VIRK
29.07.1929-12.05.2010

Kesk ilusat kevadet ja päikese kulda 
viis ära sind tee kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Küllile, 
Ehale ja Endrikule peredega

armsa ema, vanaema ja 
vanavanaema

AINO TALVE
kaotuse puhul.

Laili ja Ilmar

Kord olime Narva jõe ääres,
meil tuntud Krivasoo veed...

Unustamatut relvavenda

HARALD VIIKMANN
04.07.1928-24.04.2010

mälestavad relvakaaslased Kalju, 
Eduard, Raimond-Arkadius, 

Alfred, Lembit, Ilmar.

Teatame sügava kurbusega, 
et peale pikaajalist haigust on lahkunud  meie 

kallis ema, vanaema ja vanavanaema

AINO TALV
21.09.1920 – 15.05.2010

Leinavad tütar Eha perega ja pojad Andres ning Endrik peredega.

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel otsa saab aeg, see läheb.

Siiras kaastunne Silvale kalli isa

VELLO HINNOBERTI
kaotuse puhul.

Anu, Ene, Kaidi, Toomas, Urve, 
Marge, Ülle ja Tiiu

Südamlik kaastunne Silvile 
venna

AARE MARANI
kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Avaldame kaastunnet Silva 
Hinnoberdile

ISA
surma puhul.

Audentese kollektiiv

Südamlik kaastunne Silva 
Hinnobertile armsa

ISA
surma puhul.

KÜ Tehvandi elanikud

Südamlik kaastunne Esterile 
perega 

ISA
kaotuse puhul.

Karin, Ülle P., Evelin, Reelika, 
Merle K., Reet ja Sirje V.

Sügav kaastunne Esterile kalli 
isa, vanaisa ja äia

EVALD VIRK 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased lasteaiast Pähklike

ENDLA KURIK
05.04.1919-04.05.2010

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

AS Parmet PAKUB:
○ Ruukki katuseprofiilid ja vihmaveesüsteemid
○ Alumiiniumist ripplaed
○ Ehituseks vajaminevad profiilid – U,Z,C-profiilid ja termoprofiilid
○ Fassaadikatted
○ Postikatted 
○ Perforatsioonitööd

Infot toodete kohta AS Parmetwww.parmet.ee Tehvandi põik 3
67403 Otepää

Tel. (372) 76 60 044, (372) 56 483 746

Palu Steel OÜ / projekteerib, toodab ja paigaldab 

www.palu.ee
andres@palu.ee, Telefon: +372 356 0214;  +372 511 6307

erinevate puisteainete (biokütuse) baasil.

TÄISAUTOMAATSED keskküttekatlad:  40 Kw - 3 Mw 

OÜ Nõuni Taimekasvatus
teostab järgmisi teenustöid:

 Heina niitmine ja rohu-
   maade hooldusniit.
 JUMZ ekskavaatoriga kaeve-

 ja laadimistööd.
  Heakorrastustööd, 
 murude rajamine ja hooldus.

Müüme söödateravilja 
(nisu, oder, kaer).

Telef. 5064 609, 7657 418.

3000

ENN OTT
02.10.1934 - 03.06.2002

Meenutame ja süütame küünla tema kaheksandal 
surma-aastapäeval Helju,Vilve, Kalju,Ave-Ly, Margus.

See valu, mis südames teil
see kaotus, kurbus ja lein

paneb kaasa tundma ka meid.
Südamlik kaastunne Silvale ja 

Sandrale
kalli isa ja vanaisa

VELLO HINNOBERTI
kaotuse puhul.

Zahkna Teami aktivistid ja laske-
suusatajad treeneriga.

Suletud on ema silmad,.
vaikinud on eluvaevad...

AINO TALV
21.09.1920 - 15.05.2010

Oleme leinamõtteis koos 
tädilaste ja nende peredega.

Tiiu, Evi, Mall peredega.

Aeg andis teised tagasi, 
ei ema südant – iialgi!

AINO TALV 
21.09.1920 - 15.05.2010

Siiras kaastunne Ehale, Tiiule, 
Heinole, Küllile ja Kirstile peredega 
armsa ema, ämma, vanaema, vana-

vanaema kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Otepää 

Tarbijate Kooperatiivist ja 
kaubandustöötajate ametiühing.

Ei ole mõttetult elatud aegu, 
mõte ei pruugi selguda praegu.

Südamlik tänu kaastunde ja 
toetuse eest 

HARALD VIIKMANNI 
viimsel teekonnal.

Omaksed

Lähedase ja hea inimese kaotus 
võtab kaasa tükikese meie südamest.

Südamlik kaastunne Helile ja 
Akslile peredega kalli

HELGI KOPPELI 
kaotuse puhul.

Eha ja Vello

Kesk kevade päikese hurma 
läksid ära, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Endrikule 
kalli ema

AINO TALV 
kaotuse puhul.

Otepää vineeritehase I vahetus.

See valu, mis südames teil, 
see kaotus, kurbud ja lein 

paneb kaasa tundma ka meid.
Südamlik kaastunne Helile ja 
Akslile peredega kalli ema ja 

vanaema 

HELGI KOPPELI 
kaotuse puhul.

Koduküla Makita rahvas

Südamlik kaastunne Estrile, 
Tiinale ja Kaiele peredega Teile 

kalli 

JOHANNES RUUSI 
kaotuse puhul.

Eha ja Asta peredega

Mälestame 

VILLU ILLAKUT

Leinavad Inga, Valter, Jüri, Ilmar, 
Helvi ja naabrid

Meie kaastunne Küllile, 
Meelisele ja Indrekule 

VANAEMA 
surma puhul. 

Profiksumi kollektiiv

VELLO HINNOBERT

Südamlik kaastunne Silvale ja 
teistele lähedastele.

Viive, Sirle, Harry, Eti perega.

KLARISSA NURMES
14.02.1925-23.05.2010

16. juunil orienteerumispäevak 
Valgas Tambre kaardil. 
Start avatud 16.00-19.00.



28. mai  20108  M I T M E S U G U S T

SAUNA 

NAERATUS ON 

VÕIDUKAS!

Kutsume Teid 
Edgari sauna!

Avame 
19. juunil 
kell 16.00.

TULE MEILE 
SAUNA!

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

TULEKUSTUTITE KONTROLL  59.-

JALGRATASTE, rulluiskude, ROLLERITE SOODUSMÜÜK 

Lipuväljak 28a Otepää
Tel. 7655168 ; 5236929

RATTA- ja MOTOVARUSTUSE  SOODUSMÜÜK

Rataste , rollerite HOOLDUS ja REMONT

 MELLEX-AUTO OÜ

AS Pühajärve Puhkekodu 

võtab suveperioodiks
 tööle

NÕUDEPESIJA

Info 5810 3862 või 766 5511.

Küttepuude 
müük,
 transport 

5-10 rm korraga. 

Pikkus kliendi soovil.

Tel. 5364 5581

Nuustaku Pubi

ETTEKADJAID

otsib suvehooajaks

soovitavalt 
mõningased kogemused.

Info: 529 9713; 
info@nuustaku.ee

Kindlustusteenused A-st Ü-ni 

ERGO pakub mitmekülgset vara, sõidukite, elu 
ja pensioni kindlustamise valikut, mis annavad 

ulatusliku ja ammendava kaitse. Kahjukäsitluses 
oleme suunatud lahenduse pakkumisele ning 

lähtume kliendi vajadustest. 
   ERGOl on Eestis 20aastane kogemus kind-
lustusteenuste pakkumisel enam kui 130 000 

kliendile. ERGO kindlustusseltsid Eestis kuuluvad 
Saksamaa suuruselt teise ERGO Kindlustusg-

ruppi, kes teenindab 40 miljonit klienti enam kui 
30 riigis. ERGO Kindlustusgrupi põhiomanik on 
maailma üks juhtivaid kindlustusfirmasid, 1880. 

aastal loodud Munich Re. 
   

Tasuta kindlustusnõuande saamiseks pöörduge 
Tiina Orm, ERGO Kindlustuse AS-i müügijuht.

Koerte ja kasside 
vaktsineerimine marutaudi 
vastu

toimub pühapäeval, 30. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures,

esmaspäeval, 31. mail
 kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst 
KajaVäärsilt tel. 5347 4771.

Üks väike rõõm las olla igas 
päevas!

Väikesest rõõmust oskavad suurt rõõmu tunda 
Kodijärve hooldekodu hoolealused. Neile on iga 
külla tulnu suur kingitus. Huviga kuulatakse ja 
vaadatakse esinejaid, lauldakse ning tantsitakse 
koos meiega. 
   Üheskoos pole „Kalle Kusta“ lustakad tantsus-
ammudki rasked ära õppida. Ja tore on, et alati 
jääb ühist koosolemist meenutama hoolealuste 
endi poolt meisterdatud taies. Seekord Jaagu 
vahva seinapilt. Märgake teisi enda ümber ja osa-
ke rõõmu tunda kasvõi väikesest naeratusest!

LIIS ja ANDRES

Mootorratturite kevadpäevad

Otepää Motoklubi korraldas ülemöödunud nä-
dalavahetusel Tartus motoparaadi. Rongkäigul 
läbi linna osales üle 500 mootorratta.
   Raeplatsile, kus toimus ka kontsert, oli tsikli-
mehi tervitama tulnud Tartu abilinnapea Jüri 
Sasi ja Lõuna Politseiprefekt Tarmo Kohv.
   Üritusest sai osa ka Otepää, sest traditsioonili-
selt toimus afterparty Annimatsi kämpingus.
   Lähiajal korraldab Otepää Motoklubi ameerika 
autode kevadkruiisi Põlvasse. Vanu USA autosid 
saab tulla uudistama 29. mail kell 10-12 Otepää 
keskväljakule.
   Mootorrattad mürisevad siinkandis taas 11.-
13. juunil, mil toimub rahvusvaheline motokok-
kutulek Otepää Tour.

ARGO RAID, Otepää Motoklubi

Eelmise aasta kevadel tegi vallavanem Meelis 
Mälberg ettepaneku tuua lasteaiarühm koolimajja, 
sest ruumid ei ole normikohased. Küsimust on 
arutatud 27. augustil 2009. aastal kooli hoolekogu 
koosolekul. Õpilaste arv väheneb, aga see pole 
muutunud veel kriitiliselt väikeseks. Kool on näi-
danud oma elujõulisust õpilaste heade tulemuste 
ja kvaliteetse õpetamisega. Nõustuti, et läbimõt-
lemist vajab koolimaja säästlikum kasutamine, st 
lasteaiarühma(de) toomine koolimaja ruumides-
se. 
   Sama küsimust on arutatud vallavanem Aivar 
Pärli ja asevallavanem Andres Arikesega ning val-
lavolikogu haridus- ja noorsookomisjonis. Neilt on 
olnud toetavaid mõtteid antud probleemi lahen-
damiseks. 8. aprillil andsin kooli hoolekogu koo-
solekul direktorina ülevaate seni tehtust. Soovime 
avada lisaks liitrühmale ka sõimerühma (avaldusi 

12 perelt); Peeter Aunapu on esitanud projekti es-
kiisi lasteaiarühmade paiknemise kohta koolimaja 
I korrusel; selgitatud on esialgsed remonttööde ja 
vajamineva mööbli hinnapakkumised. Vallavoliko-
gu liikmena esitasin lasteaiarühmade ületoomise 
küsimuse 20. mai vallavolikogu päevakorda. Selle 
arutelu lükati edasi 25. mail toimuvale erakorralise 
koosolekule, kus aga antud punkt volikogu päeva-
korrast välja lülitati.
   Olen nördinud vallavolikogu 10 liikme (uus koalit-
sioon) käitumisest. Leian, et nad käitusid 12 vallas 
elava perekonna suhtes vastutustundetult. Loo-
dan, et Pühajärve kooli piirkonna külades elavad 
pered, kus kasvavad sõimeealised lapsed, leiavad 
sellel aastal muud võimalused oma laste hoiuks. 
Jätkan uute lahenduste otsimist lasteaiarühmade 
ületoomiseks kooli ruumidesse.

MIIA PALLASE

Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmad ja 
lapsevanemad ootavad otsustamist

raha enne konkurssi, siis nüüd on kadunud igasugu-
ne vennaarm, pakutakse niivõrd madalaid hindas-
id, peaasi et töö kätte saada. Kui buumi ajal ehitati 
põhiliselt suure maksumusega objektid pealinnas 
ja teistes suuremates linnades valmis, siis masu ajal 
on tekkinud neil koduümbruses tööpõud ja nagu 
juba öeldud, lennatakse ka perifeeriasse igasuguse 
küünealuse musta peale. 
   Vahemärkusena olgu öeldud, et kui praegu kodu-
laenu võtjate pea kohal ripub kodust ilmajäämise 
oht, siis mina selles küll ainult pankade süüd ei 
näe. Pigem näitaksin näpuga nende ehitusettevõ-
tete peale, kelle rahaga kirjutati kokku riigihangete 
seadus, mis pakkujate ringi nii kokku tõmbas, et 
objektide ja rahade jagamisel kokkuleppele ei olnud 
raske jõuda. Selline tegevus viis lakke nii ehitusma-
terjalide kui ka tööjõu hinnad. Seetõttu õnnestus 
põllupealse rebasefarmi, mille tegelik maksumus 
600-700 tuhat krooni, müüa 2,5-3miljonilise hinna-
ga. Kui lugeja tahab teada oma heategijate nimesid, 
siis need on toodud majandusministeeriumi kodu-
lehel (www.mkm.ee) nn. tunnustatud pakkujate 
ametlikus nimekirjas. Need nimed suudab pähe 
õppida paari minutiga, sest neid on seal ainult 
paarkümmend.
   Nagu öeldud, praeguse töönappuse juures töö 
kättesaamise huvides lüüakse hinnad nii alla, et asja-
tundjate hinnangul selliste hindadega ei ole võima-
lik ilma kellelegi tünga tegemata ellu jääda. Nii ongi 
sellisesse pakkumisse tüng juba sisse kodeeritud. 
Skeem on lihtne. Kuna tööd on vähe, pole raske 

Vabariigi valitsus on klammerdunud eurosse 
nagu buldog oma ohvri kõrri, silmad verd 
täis ja kõrvust kurt ning seetõttu nägemata 

ja taipamata, mis maailmas toimub. Euro saabumise 
ajaks võib aga selguda kurb tõsiasi, et kui Andrus 
isaga koolimajja jõudis, oli euro juba õhtal – andku 
klassikud mulle andeks. 
   Käesoleva kirjatüki teema ei ole euro saamise 
või mittesaamise küsimus. Küsimus on tehtud töö 
ja müüdud kauba eest praegu veel käibeloleva-
te kroonide kättesaamises. Lugu ei ole sulepeast 
väljaimetud, nagu paljude autorite-grafomaanide 
üllitustest läbi kumab, vaid kantud otsesest murest 
eelkõige oma ettevõtmiste pärast ja siis ka kogu riigi 
majanduse pärast. 
   Nüüd probleemist lähemalt. Praeguses majandus-
situatsioonis sõltub tööandja suures osas Euroopa 
Liidu rahast, eriti suur osakaal on sellel Lõuna- ja 
Kagu-Eestis. Nii, nagu teiste rahade liikumine 
siiakanti, jõuab seegi siia ikka viimasena. Kahjuks 
jõudis Euroopa Liidu raha kohale koos masuga. 
Esmapilgul justkui poleks häda ei midagi, kuna aga 
Euroopa rahade ligi pääseb vaid läbi riigihanke, on 
see toonud meie õuele palju päälinna ettevõtteid ja 
-võtjaid, kes kui shaakalid on sööstnud perifeeriasse 
raha perra. 
   Võib küsida: no ja mis siis? Selleks, et austatud 
lugeja mõistaks, millest jutt käib, peab alustama 
asjade lahtirääkimist. Mis siis on seoses masuga 
muutunud suurte firmade käitumises riigihangete 
pakkumistel? Kui buumi ajal jagati objekte ja ka 

leida alltöövõtjat, keda teatud mahu tööde tege-
mise järel pankrotti lasta või rahata minema saata. 
Seejärel võetakse uus. Kui on näha, et mitte kuidagi 
ei õnnestu enam lolli leida, siis ollakse nõus maksma 
ka ettemaksu sellele, kes on nõus töö lõpuni viima. 
Kuna peatöövõtja on lepingud sõlminud alltöövõtja-
ga, siis raha on õigus küsida vaid alltöövõtjalt, olgu 
see siis saada materjali eest või saamata töötasu. 
Kuna peatöövõtjate palgal on hulgaliselt tippjuriste, 
siis reeglina need rahad jäävadki saamata. Nii aga 
teenib peatöövõtja korraliku kasumi ka alapakutud 
hankelt. Olen püüdnud uurida, miks on riigihan-
gete seaduse paragrahvis 40. punkt, mis hankijale 
annab õiguse nõuda pangatõendit taotlejalt, et tal on 
olemas vahendid taotletava hanketöö teostamiseks. 
Kas see on vaid haiglasliku huvi rahuldamiseks või 
on sel ka praktiline tähtsus? Küsimus on jäänud 
vastuseta. 
   Minu talupojamõistuse kohaselt peaks hankija 
pakkumisel osalemistingimustesse kirja panema 
klausli, et alltöövõtja tehtud kuu aja tööde akteeri-
mise järgselt tasub peatöövõtja alltöövõtja esitatud 
arve alusel, ja mitte hiljem kui 10-15 päeva jook-
sul. Peatöövõtjale tasub hankija aga vastavalt nende 
omavahelisele kokkuleppele. Mitte aga nii, nagu 
praegu on praktikas juurdunud või peatöövõtjate 
poolt “juurutatud”, et hankijalt saab peatöövõtja 
raha peale tööde akteerimist 56 päeva möödudes 
aga alltöövõtjale makstakse alles 60 päeva möödu-
des, kui üldse. Sellise moel kaotab peatöövõtt ju 
igasuguse mõtte. Kelle rahadega siis ehitatakse, ja 
miks siis seesama alltöövõtja ei oleks võinud olla 

ise pakkumise võitja? Aga sellepärast, et pakkujate 
ring on just sellesama finantsvõimekusega kokku 
tõmmatud.
   Riigihankeseaduse lahtimõtestamine on tüki maad 
keerulisem kui 100 aastat tagasi kirjapandu uurimi-
ne kirjanduskriitiku jaoks. Kriitikul on vähemalt 
autori nimigi teada, riigihankeseaduse puhul pole 
sedagi.
   Minu kirjatükk baseerub Antsla linna vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehituse näitel. Hankija on küll 
Võru Vesi mitte Antsla vald, kuid mitte ka Tallinna 
Vesi, kellel tõepoolest võiks olla ükskõik, mis 
toimub pärast trassside väljaehitamist Antsla linnas. 
Kas kohalikud ettevõtted on pärast seda pankrotis, 
kas kohalikul rahval pärast seda tööd ja leiba on 
ja kas seejärel üldse seda kanalisatsiooni vaja on. 
Teadaolevalt mõnepäevase nälgimise järel peldikus-
se enam asja pole. Seega Euroopa abi võib osutuda 
hoopiski Trooja hobuseks. Asjal on veel üks ohtlik 
tahk. Nimelt võib selline käitumine tunnustatud 
pakkujate poolt hakata taas tööd andma “mustale 
maksuametile”. See aga küsib raha võlgnikult, mitte 
võlausaldajalt, nagu seda teeb riigi maksuamet.
   Kuna teadaolevalt on mitmeski ümbruskaudses 
vallas tulemas Euroopa Liidu toel sarnased trassi-
de ehituse tööd, siis vallad või nende allasutused 
peaksid hankijatena kvalifitseerumiskriteeriumi-
te koostamisel silmas pidama just oma kohalike 
inimeste huve, et tõepoolest Euroopa Liidu kingitus 
oleks kingitus kohalikule rahvale, mitte aga Trooja 
hobusele.

Sangaste valla ettevõtja RAUL NÄMI

Euroopa abi või Trooja hobune?

Juunikuu üritused Keeni noorte-
keskuses SVANK²

  5. juuni– Võrkpalli avamispidu ja Lastekaitse-  
  päeva pidamine
10. juuni – Pannkoogineljapäev 
15. juuni – Ekskursioon Valga Piirivalve-
  muuseumisse
19. juuni – Esimene võrkpallivõistlus
22. juuni – Rattamatk Pokumaale
25. juuni – Teine võrkpallivõistlus

Suusamuuseumis on avatud uus 
näitus 
Vancouveri olümpiamängudest, kus näha 
mängudega seotud esemeid ja riideid. Samuti 
on eksponeeritud ka Kristina Shmiguni hõbe-
medal. 

   Muuseum avatud ettetellimisel 
suusamuuseum@otepaa.ee, 

tel 766 3670 või 512 7002, T-L 11-17.


