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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Otepää ja Tarpi sõprussidemete 

loomisest möödub 20 aastat

Otepää vallal on olnud 
pikaajalised sõprussidemed 
Saksamaa Tarpi linnaga. 
Tänavu möödub sellest 20 
aastat. Juuni algul viibis 
Otepää valla delegatsioon, 
mille koosseisus olid rahva-
tantsijad, volikogu liikmed 
ja vallavalitsuse ametnikud, 
Tarpis külas. Tähistati sõp-
russidemete loomise 20. 
aastapäeva.

Otepää rahvatantsijad ja volikogu liikmed koos vastuvõtjatega Tarpi linnavalitsusest.

Võidupäeva tähis-
tamine Otepääl

Ametlik sõpruskokkulepe 
Otepää ja Tarpi vahel sõlmiti 
14.veebruaril 1992. aastal, kuid 

kontaktid ja läbikäimine algas pihta juba 
kaks aastat varem, 1990. aastal. Põhiliselt 
on tehtud koostööd hariduse ja kultuuri 
vallas. Rasketel üleminekuaastatel osutas 
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4. juunil 1884. a. õnnistati sinimustvalge lipp Otepää 
Maarja koguduse pastoraadis. Tänavu möödus sellest 
126 aastat. Otepääl tähistati seda traditsioonilise li-
puheiskamisega pastoraadi hoone ees. Tähistamisest 
võtsid osa ka Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed.
   Piduliku liputseremoonia ajal pastoraadis laulis las-
tekoor, esines Pühajärve puhkpilliorkester. Sõna võt-
sid EÜSi vilistlane Indrek Hirv (pildil), Valga maa-
sekretär Tõnis Lass, Otepää volikogu esimees Aivar 
Nigol ja vallavanem Aare Matt. Lipupäeva pidulikul 
jumalateenistusel teenisid EÜSi vaimulikud Tõnis 
Nõmmik ja Heino Nurk ning EELK Otepää Maarja 
koguduse õpetaja kt Marko Tiirmaa.
   Külastati Otepää vanal kalmistul siit ilmast lahku-
nud Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaste kalme. Seejärel 
kostitas EÜS lipupäevast osavõtjaid supiga.

Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kirik-
las 4. juunil 1884. a. Eesti Üliõpilaste Seltsi väl-
jasõit Otepääle sündis Burchard Sperrlingki kutsel. 
Küllasõitjail oli peidetult kaasas Seltsile kingitud si-
nimustvalge siidlipp. Kui Otepää kiriku tornikiiver 
paistma hakkas,  päästeti lipukangas tuulde lehvima. 
Järgmisel päeval toimus kirikla saalis lipu võimas pü-
hitsemine ja õnnistamine: esmalt pidas tollane Seltsi 
esimees Peeter Hellat avakõne, seejärel pühitses lip-
pu kirikuõpetaja Rudolf Kallas. Pühitsusakti lõpus 
lõi Kalevipoja-õhtute algataja Heinrich Rosenthal 
hõbenaela ajaloolise sinimustvalge lipu vardas-
se. Heinrich Rosenthal ütles tseremoonial: “Olgu 
Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad ei võida.”

Allikas: eestilipp.err.ee

Otepääl tähistati Eesti lipu päeva

Tarpi linn otepäälastele igakülget abi 
– saadeti humanitaarabi ning abistati 
keeleõppel. Hiljem tekkisid kultuurikon-
taktid. Tänaseks on tihedamaks suhtlus-
vormiks jäänud õpilasvahetused mõle-
ma piirkonna vahel. Näiteks selle aasta 
veebruaris viibisid Tarpi kooli lapsed 
külas Otepää Gümnaasiumis.
   Suhete alguses on olnud Tarpi poolelt 
eestvedajaks Horst Fischer, otepäälasi 
vahendas praeguseks meie seast lah-
kunud saksa keele õpetaja Maila Värk. 
Hiljem võttis tema tegevuse üle kooli 
huvijuht Terje Aasaroht. Otepäälastele 
on tuttavad veel sõprussidemete aren-
dajana Günther Will (Winky), Carlos 
Thomsen ja hr.Wiese. Viimased pool-
teist aastat on Otepää poolt sõprusside-
meid vahendanud Mari Mõttus.
   Otepää valla delegatsioon osales 
kultuuriõhtul, millega tähistati sõp-
russidemete aastapäeva. Esinesid 

Otepää naisrühm Nuustaku, segarühm 
Nuustaku ja Otepää Muusikakooli 
õpetaja Varju Teder viiulil. Tarpi poolt 
esinesid nende kooli lapsed ja noored, 
eakate ansambel, kohalik puhkpilli-
orkester ning Tarpi shantykoor Die 
Hornblower. Kultuuriõhtul tervitas 
Otepää delegatsiooni Tarpi linnapea 
Brunhilde Eberle, kes andis ülevaate 
sõprussuhete ajaloost ning tänas kõi-
ki inimesi, kes suhetele on kaasa ai-
danud. 
   Otepäälasi ja tarpilasi oli tulnud ter-
vitama ka Eesti suursaadik Berliinis 
Toomas Laanemäe koos saatkonna 
töötajatega. Tarplastele edastati Otepää 
vallavolikogu Aivar Nigoli ja vallava-
nema Aare Mati tervitussõnad ja õn-
nitlused sõprussidemete aasta-
päeva puhul.
   Valla delegatsioon külastas visiidi 
ajal ka Tarpi kooli ja linna suurimat 

ettevõtet – Trixiet. Samuti oldi külas 
vanadel sõpradel, kellega on otepää-
lastel aastate jooksul tekkinud head 
sõprussidemed.
   Otepää Vallavalitsus tänab kõiki, 
kes on aidanud sõprussuhete arengu-
le kaasa. Täname ka Tarpi linnapead 
Brunhilde Eberlet sooja ja südamliku 
vastuvõtu eest!

Tarpi linn asub Taani piiri lähedal, Schles-
wig-Holsteini maakonnas. Linnas on 5 700 
elanikku. Omavalitsuse suurim tööandja on 
koduloomade toidu ja tarvikutega tegelev 
ettevõte Trixie, kus onb 300 töötajat. Kuna 
Tarp asub kiirteede ääres ning vahemaad 
lähimate suuremate keskusteni (Flensburg, 
Kiel) on väikesed, käib enamik inimestest 
tööl väljaspool Tarpi.
Lisainfo: http://www.tarp.de/

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht
 MONIKA OTROKOVA

23. juuni on Võidupäev. Otepääl tähistatak-
se seda traditsiooniliselt jumalateenistusega 
ja pärgade asetamisega Vabadussamba 
jalamile.

Võidupäeva kava:
11.00-12.00 pidulik jumalateenistus  
  Otepää Maarja kirikus

12.00-12.15 KL Valgamaa Maleva Ote-
pää Üksikkompanii ja Otepää valla esindajate 
pärgade asetamine Otepää Vabadussambale

12.15 sõnavõtud
16.30 tuleurni süütamine
17.30  tulevalve

 
Sellel aastal saab Võidutule teekond Valga 
maakonnas alguse Alalt. 
   Võidutule toob maakonda KL Valgamaa 
Maleva Otepää Üksikkompanii pealik, va-
nemseersant Aleksander Mõttus.

Võidupüha tervitus
Taaskord on kätte jõudmas Eesti 
ajaloos väga oluline tähtpäev – 

Võidupüha ning valguse ja 
helguse püha – Jaanipäev. 

23. juunil 1919. aastal peeti 
Vabadussõja ühte märkimisväärset 

lahingut – Võnnu lahingut. 
Landeswehr alustas rünnakut Eesti 

ja Läti vägede vastu, kuid vastupanu 
oli visa ning sakslased olid sunnitud 

taanduma. 
Seda päeva on tähistatud Võidu-

päevana juba 1934. aastast alates. 
Ka Otepääl toimuvad sellel päeval 

traditsioonilised Võidupüha üritused, 
millest kutsume osa võtma 

KÕIKI OTEPÄÄLASI. 
   Jaanipäev oma rikkaliku kombes-

tiku ja sõnajalaõie otsimisega on 
küllap kõige tähtsam ja tuntud püha 
rahvakalendris. Juba mitu aastat on 

Jaanipäeva tuli süüdatud 
Võidupäeva tulest. 

   Mõelgem siis Jaanipäeva tulesid 
süüdates ka neile, kes 1919. aastal 

Eesti vabaduse eest elu andsid.

Head Võidupüha ja
ilusat Jaanipäeva!

Volikogu esimees Aivar Nigol
Vallavanem Aare Matt
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Kaunist suve, 
meeleolukat Võidupüha ja 

Jaanipäeva 

soovivad Otepää Teataja 
lugejatele 

Otepää, Palupera, Puka, 
Sangaste 

vallavalitsused.
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Otepää vallavalitsuses

 Kinnitati AS Otepää Veevärk perioodi 
01.01.2009-31.12.2009 majandusaasta aru-
anne.
 Määrati kolmeks aastaks SA Valgamaa 

Arenguagentuur nõukogu liikmeks Ivar 
Unt. Ivar Unt̀ i volituste alguskuupäevaks 
on 28.05.2010.
 Eraldati kultuuriürituse toetust Vana 

Otepää küla Seltsingule 1000 krooni küla 
jaanipäeva läbiviimiseks juunis 2010. Eraldati 
kultuuriürituse toetust Otepää Naisseltsile 
10 000 krooni seltsi 20. tegevusaasta ja XIV 
käsitöö- ja rahvakultuuripäeva läbiviimiseks 
augustis 2010.
 Määrati lapse sünnitoetust kahele valla-

kodanikule.
 Määrati vallavanem Aare Matti asendajaks 

vallavanema äraolekul vallavalitsuse liige 
Andres Arike.
 Kinnitati allkirjaõiguslikud isikud.
 Rahuldati neli korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemise taotlust. 
 Anti luba Raar Kinnisvara OÜle pai-

galdada reklaam suurusega 1x3m=3m², 
aadressil Pühajärve tee 18/20, Otepää linn, 
maja fassaadile alates 25. maist 2010. a kuni 
25.juunini 2010.a.
 Seati sundvaldus Arumäe kinnistule teh-

novõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 
OÜ Eesti Energia Jaotusvõrk kasuks. 
 Anti Priit Salale luba korraldada Otepää 

valla haldusterritooriumil 29.05.2010.a 
10.00-16.00 Pilkuse järvel ja rannaalal lae-
vamudelite võistlus Tamme karikas 2010.
 Anti MTÜle Otepää Motoklubi luba kor-

raldada Otepää Valla haldusterritooriumil 
29.05.2010.a 10.00-12.00 avalik üritus USA 
autode kevadkruiis Otepää-Põlva.
 Jagati Kauru 10 katastriüksus ja anti kin-

nistutele nimed.
 Väljastati ehitusluba Viljar Lokk`ile 

elamu täielikuks lammutamiseks Uus tn 16 
maaüksusel Otepää linnas; Romet Puhk ìle 
ehitise püstitamiseks Otepää vallas Nüpli 
külas Jaaniniidu maaüksusel; OÜle Hatike 
üksikelamu püstitamiseks Lehe 1 maaüksu-
sel Pühajärve külas; OÜle Hatike aiamaja 
püstitamiseks Lehe 1 maaüksusel Pühajärve 
külas; OÜle Jaotusvõrk Otepää – Sangaste 
kergliiklustee tänavavalgustuse elektrivõr-
guga liitumiseks Nüpli külas Otepää vallas; 
OÜle Jaotusvõrk Pasila 10/0,4kV alajaama 
10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinide ja kaablikil-
pide püstitamiseks seoses Suure-Kalda, Ees-
Ojamäe ja Ojamäe maaüksuste liitumisega 
elektrivõrguga Nüpli külas Otepää vallas; 
OÜle Jaotusvõrk Ketta 10/0,4kV ja 0,4kV 
maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitami-
seks seoses Matsipõllu, Ketta, Raja, Koolitare, 
Sepa-Andrese ja Üla-Raudsepa maaüksuste 
liitumisega elektrivõrguga Mägestiku külas 
Otepää vallas, Peeter Nõmmikule suvila püs-
titamiseks Suure-Peetri maaüksusel Vidrike 
külas; Maret Sal-Sallerile suvila püstitami-
seks Järve 1 maaüksusel Truuta külas.
 Väljastati kirjalik nõusolek Kaimo 

Kaasikule väikeehitise püstitamiseks asu-
kohaga Otepää linn Tennisvälja 12 maaük-
sus. 
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoo-

lekogu koosseisus: Jana Mae, Ave Kruusmaa, 
Veronika Kivimäe, Pille Villems, Kuno 
Oja, Marika Paavo, Kaire Ojavee, Mari-Liis 
Uprus, Tiimar Laine, Toomas Liiva, Raivo 
Kalda. 
 Anti MTÜle Oti Spordiklubi luba kor-

raldada Otepää Valla haldusterritooriumil 
avalik üritus Eesti Rattamaratonide sari 
Elion Cup Otepää Rattasõit 19.06.2010.a 
08.00-18.00.
 Anti MTÜle Otepää Motoklubi luba kor-

raldada Otepää Valla haldusterritooriumil 
Annimatsi Kämpingus 11.06.-13. 06.2010.
a avalik üritus motokokkutulek Otepää 
Tour.
 Anti nõusolek 18ne kuuse raieks Otepää 
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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 2. juulil.

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

linna territooriumil Jaani 15 kinnistul.
 Peeti võimalikuks Otepää vallas Pedajamäe külas 

asuva maaüksuse nimetusega Männi, pindalaga 
3252m², riigi omandisse jätmine; Otepää vallas 
Kaurutootsi külas asuva maaüksuse nimetusega 
Ärni, pindalaga 5,71 ha, riigi omandisse jätmine. 
 Kanti Otepää Gümnaasiumis põhivarana arvel 

olev digitaalklaver maksumusega 20 000 krooni 
väheväärtuslikuks varaks. 
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutuskõl-

bmatuks tunnistatud vara.
 Arvati välja AS Otepää Veevärk nõukogust Jüri 

Kork. Nimetati AS Otepää Veevärk nõukogu liikmeks 
Olev Matt. Volituste alguskuupäev 02.06.2010.a.
 Kutsuti tagasi SA Innovatiivse hoone ja elukes-

konna kompetentsikeskus nõukogust seoses taga-
siastumisega nõukogu liige Urmas Jaagusoo ning 
määrati Otepää valla poolt nõukogu liikmeks Peeter 
Holts.
 Anti MTÜle Otepää Motoklubi luba korraldada 

Otepää Valla haldusterritooriumil Marjamäel 
12.06.2010.a  avalik üritus mootorrataste mäk-
ketõus. 
 Kehtestati Otepää vallas Vidrike külas asuva 

Järvekalda kinnistu detailplaneering.
 Väljastati kasutusluba OÜle Otepää Oskar toot-

mishoone katuse rekonstrueerimiseks asukohaga 
Oskari maaüksus Vana-Otepää külas Otepää vallas.
 Otsuatati lähetada vallavanem Aare Matt 10. juu-

nil Põlva Maavalitsuses toimuvale koolitusele „Uue 
perekonnaseaduse põhimuudatused“.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 25.03.10 

korraldus nr 2-4-160. 

AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Vidrike külas 
asuva Järvekalda kinnistu detailplaneeringu. 
Planeering annab õiguse Järvekalda kinnistu jagami-
seks seitsmeks hoonestatavaks krundiks ning üheks 
liiklusmaa krundiks. Planeeringuga lahendatakse 
põhilised arhitektuursed nõuded, ligipääsud ja teh-
novõrkude paiknemine.

Lõppenud on Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek, mille jooksul esi-
tati ettepanekuid ja vastuväiteid. 
   Ettepanekute ja vastuväidetega ning vallavalitsuse 
poolsete seisukohtadega on võimalik tutvuda Otepää 
valla kodulehel www. otepaa.ee/dokumendiregister.
   Käesolevaga teatame avaliku arutelu toimumisest 
Otepää Vallavalitsuses esmaspäeval, 28. juunil kell 
15.00.

Otepää turismipiirkonna veeturismi tooted 
kandideerisid Ettevõtluse Arendamise Sihta-
sutuse läbi viidud konkursil „Eesti avastamata 

aarded. Veeturism“. 
   Võitjad kuulutati välja 3. juunil Tallinnas Ranna-
rahva muuseumis. Konkursile oli esitatud 9 sihtkoh-
ta, nende hulgas ka Otepää. Turismi- ja looduseks-
pertide ning EASi esindajate rahvuslik žürii kuulu-
tas võitjaks Võrtsjärve piirkonna (esitaja Võrtsjärve 
SA). Finaali pääsesid ka Muhu saar ja Peipsiveere 
Sibulatee. Otepää leidis konkursil äramärkimist.
   „Otepää kui 100-järve piirkond tundus sobivat 
sellel konkursil osalemiseks ja kandideerimiseks,“ 
selgitas Otepää turismiinfokeskuse juhataja Mare 
Raid, kes esitas projekti Otepää vallavalitsuse ni-
mel. Otepääd oleksid Euroopas tutvustanud Veetee 
Projekt OÜ ja Leigo turismitalu veeturismitooted. 
„Seekord Otepää lõppvooru ei pääsenud, aga projek-
ti kokkupanek ning toodete ja pakkumiste analüüs 
aitab edaspidi edukam olla,“ lisas Mare Raid.
   Konkursi “Eesti avastamata aarded 2010. Veetu-
rism“ kuulutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
välja märtsi algul, võitja selgus rahvusvahelise žürii 

hindamise tulemusena 3. juunil 2010 a. 
   Konkurss toimub Euroopa Komisjoni algatatud 
projekti “European Destinations of Excellence” 
(EDEN) raames. Eesmärgiks on tunnustada ran-
niku-, järve- ja jõeäärseid turismikohti, mis eden-
davad uuenduslikke lähenemisviise ning pakuvad 
veeturismi teenust viisil, mis arendab kvaliteetsemat 
keskkonda ja tuleb toime hooajast tingitud problee-
midega. 
   Kokku konkureeris konkursil 9 sihtkohta: Muhu 
saar (MTÜ Väinamere Uisk), Vilsandi Rahvuspark, 
Saaremaa (MTÜ Meremaa), Lahemaa rannakülad 
Käsmu jaVergi, mõisad Sagadi, Palmse, Vihula 
(MTÜ Lääne-Viru Turismiklubi), Peipsiveere 
Sibulatee (MTÜ Sibulatee); Võrtsjärve piirkond 
(Võrtsjärve SA), Otepää (Otepää Vallavalitsus), 
Pärnumaa Romantiline Rannatee (MTÜ Pärnu Lahe 
Partnerluskogu); Ruhnu küla, Ruhu vald (MTÜ 
Ruhnu Kultuurielu), Emajõe-Peipsi-Võrtsijärve piir-
kond (MTÜ Emajõe Lodjaselts). 
   Info: Mare Raid, tel 527 7583, mare.raid@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

Otepää projekt leidis äramärkimist 
EDENi konkursil

Elektrikatkestused 
Kindlama elektrivarustuse tagamiseks teostab Eesti 
Energia elektrivõrgus hooldus- ja remonditöid.
   Selle tõttu on elektrivarustus Otepääl Palupera teel 
18. juunil kell 15.00-16.00  ja Pikal tänaval 21. juunil kell 
9.00-18.00 katkestatud.
   Tööde läbiviimist korraldab Eesti Energia Jaotusvõrk 
OÜ. Töö teostajaks on AS Teleekspert. Lisainfot 
plaanilise töö kohta saate Eesti Energia rikketelefonilt 
1343. Eesti Energia teeb omalt poolt kõik esitatud 
katkestusaegade lühendamiseks. 
   Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud eba-
mugavuste pärast. 

EESTI ENERGIA

Head vallaelanikud!
Alates 1. juulist läheb Eesti üle digilevile. Kui teil on di-
gilevi vastuvõtuga probleeme ja küsimusi, siis palume 
pöörduda abivallavanema Andres Arikese poole. (tel. 
766 4810; 5303 3031 e-post: andres.arike@otepaa.ee) 
või IT-spetsialisti Martin Laane poole (766 4804; 5303 
3033; e-post: martin.laane@otepaa.ee ).
   Tele- ja raadioringhäälingu edastusfirma AS Levira 
teostab mõõtebussiga digilevi mõõtmist kohapeal, 
soovijatel on võimalik info ja küsimuste korral nende 
poole pöörduda e-posti aadressil info@levira.ee.
   Rohkem info digilevist: www.digilevi.ee, 
www.levira.ee.

Pühajärvel avati hea-
tegevuslik fotonäitus 
“Lõuna-Eesti rallid”.  
   Hetke tabamine on 
fotograafi jaoks äärmi-
selt oluline. Autorallis 
on see kiiruse tõttu 
eriti raske, kuid aastate 
jooksul on Lõuna-Eesti 
teedel sõidetud rallidel 
tabatud palju häid 
hetki. Osa neist on nüüd väljas Pühajärve SPA & 
Puhkekeskuse konverentsikeskuses avatud heate-
gevuslikul fotonäitusel “Lõuna-Eesti rallid”. Näitusel 
olevate fotode autoriteks on suurte kogemustega 
auto-spordifotograafid Ilmar Aavik, Erik Lepikson, 
Timo Anis ja Ray Põder. 
   Kuna tegemist on heategevusliku fotonäitusega, 
siis saab näitusel väljas olevaid pilte osta, piltide 
müügist saadud tulu annetatakse Otepää noorte 
vabaaja pargi ehitamiseks.
    Näituse külastamine on tasuta. Näitus on avatud 
kuni 18. juulini. 
   Infot näitusel müüdavate piltide kohta saab kon-
takttelefonilt 5622 8549.

TIMO ANIS

Fotonäitus “Lõuna-
Eesti rallid”

Alates maikuu lõpust on Otepää valla kodanikel 
võimalus taotleda otepäälase kaarti. Otepää-
lase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud 

kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures 
soodsamalt osta või teenuseid tarbida.
  Magnetribaga varustatud plastikkaardi on võima-
lik saada Otepää vallavalitsusest ning seda saavad 
taotleda ainult valda sisseregistreeritud kodanikud. 
Kohapeal tuleb täita taotlusvorm, kaardi maksmu-
mus on täiskasvanutele 70 krooni, lastele kuni 18.a 
ja pensionäridele 35 krooni.
   “Hetkel on otepäälase kaardiga liitunud üle 50 
vallakodaniku, ettevõtjaid, kes soodustusi pakuvad, 
on ligi tosinkond ning ka neid tuleb juurde,” sõnas 
Otepää vallavalitsuse arendusnõunik Merlin Müür. 
“Soovime otepäälase kaardi abil pakkuda vallako-
danikele soodsamat teenust ning tugevdada kogu-
konna ühtekuuluvustunnet.”
   Kaart võimaldab saada teenuseid Otepää piirkon-
nas 10-50% soodsamalt. Näiteks juunikuus toimuva 
Pühajärve Jaanitule kontserdi pileti saab otepäälase 

Otepää vald lõi otepäälase sooduskaardi
kaardi ette näitamisel poole odavamalt kätte.
   Kaart kehtib 24 kuud ja seejärel on võimalus seda 
pikendada. Samuti on valla ettevõtjatel võimalik 
liituda sooduspakkumistega. Otepäälase kaardiga 
liitunud ettevõtjate andmed kuvatakse valla kodu-
lehel.
   Otepäälase kaardiga saab soodustusi alljärgneva-
tes ettevõtetes: 
Pühajärve Puhkekodu - ujula ja bowling 10%
Snowtubing ja Väikse Munamäe mäekeskus -50% (lapsed 
tasuta)
Hotell Bernhard - 10%
Sokka Puhkekeskus - 15%
Fan Sport - spordivarustuse müüja ja laenutaja - 10%
Nuustaku pubi - 10%
Raido Käär Takso - 10%
Karupesa hotell - 10%
Swimo auto (puksiiriabi) - 10%
Nuustaku Rantso - saunade kasutus - 10%
Otepää Golf - greencard’i kursus - 30%, väljak hiljem 50%
VeeTee - kanuumatkad - 10%
ArcoVara - erinevad teenused kuni -20%

Otepää Gümnaasium VÕTAB TÖÖLE 

klassiõpetaja 
alates 01.09.2010

Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad palume saata

hiljemalt 30.06.2010 aadressil Koolitare 5, 
67403 Otepää või meiliaadressil 

kool@nuustaku.edu.ee.

Info telefonil 7668240

Marili Aart  19. mail
Kadili Aart  19. mail
Sandra Mägi  1. juunil
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KULTUURIÜRITUSED

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali 

LÕPUAKTUS toimub 21. juunil kell 12.00.

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

Kevad on väikeste võrukaelte jaoks aktiivse 
tegutsemise aeg. Maikuu alguses särasid  kõi-
ge silmapaistvamalt meie laste emmed. EMA 
– seda sõna ütlevad kõik lapsed erinevates keel-
tes üle kogu maailma ühetähenduslikult. Selle 
sõnaga väljendab laps oma tänulikkust tema-
le osutatud hoole ja armastuse eest, sest on ju 
emad laste muretu olemise eest hoolitsejad.
   Emadepäevaks olid Võrukaela lapsed esi-
tamisküpseks saanud huvitavad näitemängud 
„Kitsetall, kes luges 10-ni“ „ Jussikese 7 sõpra“ 
ja kõige pisematelt – „Kindalugu“. Emmed said 

lastelt kingituseks omatehtud meened ja kevad-
lillekese koos südamliku kallistusega. 
   Tegutsedes põhimõttel lähemalt kaugema-
le, otsustasime teha pikema sammu – piiluda 
naabervalda. Seekord viisime lapsed Põlvamaa 
Talurahvamuuseumi ja Eesti Maanteemuuseu-
mi vaatama. Talurahvamuuseumile lähenedes 
märkasid lapsed kohe tuuleveskit ja selle ees 
ootavat muuseumitöötajat, kes meile kõike lä-
hemalt tutvustes. Väga suurt huvi pakkusid 
vanad põllutöömasinad ka kaasas olnud lap-
sevanematele.
   Maanteemuuseumisse jõudmist ootasid loo-
mulikult poisid kõige rohkem, aga huvitatud 
oli ka tüdrukud. Muuseumis nähtud tehnika oli 
külgetõmbav, mõnigi noormees oleks soovin-
ud asjadele käe külge panna, aga seda keelas 
hoiatav silt uksel. 
   Teiste poolt tehtut on küll huvitav näha, aga 
lastel on ju loomupoolest sees soov ise põ-
nevaid asju korraldada. Näiteks indiaanlaste 
moodi elu-olu. Alustuseks küsitlesime lapsi, 
selgitamaks välja, kui palju nad indiaanlastest 
teavad ja mida veel teada tahaksid. Uurisime 
huvitavaid raamatuid ja meisterdasime indi-
aanipäraseid ehteid. Saime teada, kuidas in-
diaanilapsed endale nime saavad ja õppisime 
käemärkidega tähendusi. Nädala lõpuks kogu-
tud teadmistega võisime korraldada peo suure 
pealiku auks. Lapsed tulid lasteaeda vahvates 
kostüümides ja isside abiga meisterdatud vi-
bude-nooltega. Lasteaia töötajad olid aga õue-
ala muutnud toredaks indiaanikülaks vigva-

mite ja muu atribuutikaga. Lõbusaid mänge ja 
vibulaskevõistlust soosis võrratu ilm. Võimsaid 
indiaanihüüdeid kaikus lasteaia õuel veel järg-
nevatelgi päevadel.
   Lasteaiaiga on üks toredamaid aegu elus, 
seda on mitmed juba kooliskäivad ja suureks 
kasvanud lapsed tunnistanud. Head asjad saa-
vad aga kiirelt otsa. Maikuu viimasel reedel 
pidas seitse koolieelikut oma viimast pidu arm-
saks saanud lasteaiaruumides. Lauldi rõõmsaid 
laule ja tantsiti hoogsaid tantse, lapsevanema-
telt võeti tõotus oma lapsi igati toetada, aga 
õpetajate olekust võis aimata nukrameelsust. 
Lapsed toimetasid omasoodu ja kirjutasid oma 
salasoovid paberile. Õhupalli külge kinnitatuna 
pidid need unistuste täitumise maale jõudma.
   Tunnistused käes, rutati õue, et soovid kiirelt 
teele läkitada. Kaua-kaua olid need sinipilve 
taustal jälgitavad. Kui viimnegi õhupallitäpi-
ke silmist kadus, tuli tõeline üllatus – Pipi, ja 
lõbu sai laialt.
   Võrukaela lasteaed on olnud ikka koht, kuhu 
lapsed tulevad hommikul rõõmsal meelel ja 
lahkuvad sooviga homme kindlasti tagasi tulla, 
sest mõned väga põnevad „tööd“ jäid pooleli. 
Hea meel on selle üle, et ka emad-isad tulevad 
meelsasti appi koristustalgutele, jäävad vahest 
pikemalt juttu rääkima või leiavad aega tulla 
rühma õpetlikke ja huvitavaid vestlusi läbi vii-
ma. Täname kõiki, kes meie tegemistele ühel 
või teisel viisil sel aastal kaasa on aidanud!

Mürakarude rühma õpetaja MEELI MENNING

Kes teeb, see 
jõuab

Taas on üks õppeaasta Otepää Gümnaasiumi 
rahva elus ajamerre voolanud. Aeg on viinud 
endaga kaasa kooliremondiga kaasnenud mu-
red, aga ka esimesed rõõmupuhangud uhkes 
värskes keskkonnas. Nii omapärast aastat, 
kui seda oli mööduv, polnud meist keegi ko-
genud. Viis kuud päevast päeva tihedalt üks-
teise kõrval töötamine polegi ju nii kerge, kui 
ehk arvata võiks. Kuid kahtlemata muutusime 
mõistvamaks, üksteise suhtes lugupidavamaks, 
sõbralikumaks, õppides oma  kaaslasi rohkem 
märkama. 
   Saabuva suve hakul on põhjust rõõmu tun-
da paljude näitajate üle, millel on koolielus 
oluline roll. Otepää Gümnaasiumi 476 õpi-
lasest lõpetas õppeaasta kiituskirjaga (ainult 
viitega) 64 ning neljade-viitega 167 noort ini-
mest. Kuldmedali saavad sel aastal 2 koo-
lilõpetajat: Ruth Ruusmäe ja Maiko Kangro. 
Piirkondlikel aineolümpiaadidel osales kokku 
109 Otepää koolinoort, kellest vaieldamatult 
erilist kiitust pälvib 8.a klassi kiitusega lõpe-
tanud Kristiine Aluvee, kes osales 6 aine jõu-
katsumisel ning sai kõrgeima tulemuse 4 ai-
nes (geograafia, keemia, bioloogia, ajalugu). 
Gümnaasiumilõpetajatele jagatakse eeloleval 
pühapäeval toimuval lõpuaktusel traditsiooni-
lised vilistlase Paul Vestersteini rahalised pree-
miad 4 erinevas kategoorias: märkimisväärse 
tegevuse eest muusikas, parimate sportlike tu-
lemuste eest, aktiivse ühiskondliku tegevuse 
eest ning väga hea õppimise ja kooli esinda-

mise eest. Kuna kool väärtustab lisaks õpios-
kustele ka huvitööd, sporti ning mitmeid muid 
valdkondi, tunnustame igal kevadel direktori 
vastuvõtul nendegi alade tublimaid. Seekord 
pälvis kiitust 170 autasustatut. Spordialased eri-
preemiad kuulusid alljärgnevatele koolinoorte-
le: kahekordse olümpiavõitja ja maailmameistri 
A. Veerpalu nimelise rändkarika parimale 
murdmaasuusatajale sai Andreas Veerpalu, A. 
Orassoni rändkarika laskesuusatamises päl-
vis Katrin Kurg, M.Kahru rändkarikas kuulub 
tublimale kahevõistlejale Mihkel Ojale ning 
A.Elleri ja R.Mägi nimelise kergejõustiku 
rändkarika võttis vastu Siim Lehismets.
   Jätkuvalt oleme uhked oma laulukooride ja 
tantsuringide üle. 13. mail toimus kooli koori-
de heategevuskontsert, kus lavale astus 5 meie 
oma õpilastest koosnevat kollektiivi, kuhu kuu-
lub 150 lauljat. Kõik Otepää Gümnaasiumi 
koorid on kõrgema kategooria omanikud. 
Kontserdi sissetulek läheb noorte vaba aja pargi 
loomiseks. 28. mail keerutati jalga kooli tant-
supeol, kus esines 5 meie rahvatantsu- ning 6 
võimlemisrühma. Nende suurürituste eestve-
dajateks on olnud tublid juhendajad Eve Eljand, 
Pille Möll, Vilve Maide, Kaire Ojavee, Kerri 
Rauk, Terje Aasaroht. Kooli koorid ja rühmad 
on sel suvel esindatud ka vaimulikul laulupeol 
Tartus, Kalevi võimlemispeol Tallinnas ning 
meeste tantsupeol Rakveres. 
    Vabariiklikul koolimeedia konkursil pälvis 
oma kategooria auhinna meie kooliraadio saa-

tega „Kaua tehtud kaunikene“ (aktuaalne esit-
lus kooli renoveerimisest) ning noore ajakirja-
niku üllatuspreemia sai Karin Matsalu. Eriline 
kiitus kuulub ajalehe peatoimetajatele Anne-
Maria Krüünvaldile ja Elen Kurvitsale ning 
raadiotoimetajale Kristjan Sarvele (kõik 11. 
klassist). Heaks märgiks võib lugeda õpilaste 
huvi kasvu koolivälise tegevuse suhtes. Aasta 
jooksul on õpilasesinduse algatusel toimunud 
4 stiilipidu ööklubis Come Back, mida lah-
kelt on meile tasuta võimaldanud tollane kooli 
hoolekogu esimees Raivo Kalda. Piletitulu on 
läinud õpilasürituste korraldamiseks. Kaasa on 
löödud igakevadistel koristustöödel kiriku üm-
bruses, osaletud Gustav Wulff-Õie majamuu-
seumi õue ning Linnamäe korrastamisel.
   Huvipakkuvaks kujunes 31. mai, mida ise-
keskis nimetasime riigikaitse päevaks. Nelja 
tunni jooksul sai kogu kool harjutada tulekahju 
kustutamist, turvalist liiklemist, sõduriks ole-
mist, veeohutust ja palju muud. Noortele jaga-
sid õpetust päästeamet, politsei, Kuperjanovi 
jalaväepataljon, maanteeamet. Tegevuste kau-
du õpiti mitu korda rohkem kui tavalises koo-
litunnis õpikut lugedes, mistõttu arvasime, et 
sellelaadne ettevõtmine tuleks traditsiooniks 
kujundada.
   Lõppev õppeaasta oli meeldivalt kirju nii 
meie tegemistest kui ka emotsioonidest, kuid 
hea on tõdeda, et värvi andsid vaid erksad ja 
rõõmsad toonid. Tulgu meie koolilaste ja nen-
de perede suvi sama kirju, siis saame uue jõu-
ga loodetavasti veel tegusamale aastale vastu 
minna.

OG direktor AIVO MEEMA

Kirju liblika suvele mõeldes

Pühajärve põhikooli seiklus-
rada on valmis
Pühajärve põhikooli seiklusraja avamine 28. mail oli üks olulisi 
sündmusi lõppeval kooliaastal, sest projekt võimaldas kajasta-
da ka kooli (aja)lugu. 
   Teadetetahvlitel on vaatamiseks vana koolimaja ajalugu, 
„kiviuputamise“ traditsiooni selgitus koos pildimaterjaliga, 
õpilaste kirjeldus seiklusraja atraktsioonidest ja koolipere 
unistus/eskiis spordiväljakust. 
   Eriliseks muutis avapidustused Kaitseliidu Valgamaa maleva 
korraldatud raja läbimise võistlus, kooli hoolekogu kingitud 
puuviljakorv ja õpilaste võimlemiskavade esitus. 
   Kõik see sai teoks tänu Valgamaa Partneluskogu projekti, 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi ja Otepää Vallava-
litsuse toetusele. Aitäh!

Pühajärve põhikool

Pühajärve põhikooli parimad 
lõpetajad
1. klass – Joonas Aart, Annabel Eensoo, Oliver Kiho, Isabel Võrk, 
                Simon Nõgel.
2. klass – Hendrik Aaliste, Cärolin Trik.
4. klass – Liis Antsi, Karel Kaupmees, Hanna Liis Kiho.
5. klass – Karl Kimmel, Priit Peterson, Joonas Rello, Alice Raidmets, 
                Arnold Sumberg.
6. klass – Marika Almar, Ketryn Õun.
7. klass – Merylin Tihomirova
9. klass – Remi Leopard, Ina Mononen, Andre Ostrak, Joel Süldre.

9. a klass, 
klassijuhataja Ene Vister

1.Adamson, Aiko
2.All, Allan
3.Annmann, Mart
4.Anton, Lisette-Caroline
5.Dorch, Daniel
6.Ein, Marleen
7.Gross, Keiti
8.Jaama, Piret
9.Juhkam, Helen
10.Jõgi, Marta
11.Kahr, Triin
12.Kana, Valdur
13.Kukk, Holger
14.Lehemaa, Taavi

15.Möll, Martin
16.Niit, Anne-Mai
17.Põldsepp, Rauno
18.Saan, Martin
19.Tiideberg, Alar
20.Tikan, Liis 

9. b klass,
klassijuhataja Heivi Truu

1.Aasaroht, Triinu
2.Ader, Elise 
3.Alter, Jüri
4.Jalajas, Seila
5.Karu, Kristjan
6.Kroll, Jo – HTM kiituskiri
7.Kruus, Airis
8.Kuus, Ardo
9.Lehtmaa, Doris
10.Luhtaru, Genno Geven
11.Maranik, Merilyn
12.Meri, Mairis
13.Oja, Eva-Maria – HTM kiituskiri
14.Palk, Mariliis

15.Palmiste, Kadri
16.Parik, Helen
17.Raudsepp, Siim 
18.Roio, Merilyn
19.Salumaa, Paul 
20.Trolla, Karl-Mart
21.Uprus, Mari-Liis 
22.Veerpalu, Andreas 
23.Voolaid, Martin 

Otepää gümnaasiumi lõpetajad
Toimetulekuklass, 
klassijuhataja Krista Aigro

1.Mõttus, Geiro  9. klass 
2.Päärson, Margo   9. klass 

12. a klass, 
klassijuhataja Silva Hinnobert

1.Aart, Gerle
2.All, Kristjan
3.Buht, Mikko
4.Demitševa, Sandra
5.Eensaar, Karl
6.Eit, Helen
7.Jodsche, Elena
8.Kalk, Kristin
9.Kants, Teele
10.Kapp, Kirsika
11.Karo, Aiki
12.Kaur, Mart
13.Kautlenbach, Gert

14.Keskoja, Tanel
15.Kopli, Alo
16.Laks, Karl-Tõnis
17.Leopard, Birgit
18.Lomp, Anu
19.Mark, Ardi
20.Mõts, Helena
21.Mõttus, Rain
22.Peterson, Kristo
23.Reigo, Mari-Liisa
24.Rohtla, Kristi
25.Teder, Mihkel

12. b klass, 
klassijuhataja Marge Kaiv

1.Alter, Heleri
2.Eichelmann, Monica
3.Kana, Mairi
4.Kangro, Maiko – HTM kiituskiri, 
              kuldmedal
5.Koik, Kristo
6.Kraak, Kerli
7.Kuik, Seiko
8.Kulasalu, Kertu
9.Kõiv, Grete
10.Laadi, Silver
11.Lassmann, Siim
12.Nigol, Andreas
13.Pihelgas, Robert
14.Plinte, Valdo
15.Raid, Martin

16.Rebane, Sven
17.Ruul, Henri
18.Ruusmäe, Ruth – HTM kiituskiri,  
  kuldmedal
19.Saar, Enriko
20.Sumberg, Aile
21.Tammekivi, Toivo
22.Tiidt, Teele
23.Tikan, Pille-Riin
24.Uprus, Ardi
25.Ventsel, Lilian
26.Vihmann, Mikk
27.Vister, Martti
28.Voolaid, Maia-Liisa

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 10. klassi sisseastujatele 
toimub JÄRELTEST 
21. juunil kell 10.00. 

Koguneda peahoone I korrusele.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUSED

IX klassi lõpetajatele 19. juunil kell 13.00
XII klassi lõpetajatele 20. juunil kell 13.00

Kastolatsi küla jaaniõhtu toimub

 22. juunil kell 18 Uskal.
Kaasa võtta supikauss, meelepärased suupisted ning jook.

Lugupidamisega,
külavanem Helken Sunts 

24. juunil kell 19.00 Kultuurikeskuse PARGIS

J A A N I P Ä E V
Esinevad: Voldemar Kuslap, tantsugrupp Mathilde.
Tantsuks ans. Lycille.
Naisseltsi poolt pannkoogid, puhvet.
Vihmase ilma korral pidu saalis.

TASUTA!
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Palupera vallavolikogus
 Kehtestati Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja 

kõrval oleva maariba detailplaneering. Nimetatud 
planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut  
planeeringualal.
 Võeti vastu Roni kinnistu nr 1741940 detailpla-

neering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale 
ja joonistele, millega saab tutvuda Palupera valla-
valitsuse kantseleis. Lähteseisukohad näevad ette 
Roni kinnistule kokku kuni kaheksa üksikelamu 
ehitamise, iga juurde kuni kaks kõrvalhoonet. 
Detailplaneering ei ole Palupera valla üldpla-
neeringut muutev. Planeeritav ala kogu pindala 
suurus on 156 000 m². Moodustavate kruntide 
pindalaks on 1,1-4,4 ha, seitsmele krundile 
antakse ehitusõigus ja üks krunt jääb juurdepää-
suteena avalikuks kasutamiseks. Ehitusõigusena 
on  võimalus  ühele krundile püstitada elamu ja 
kaks  abihoonet  ehitusaluse pinnaga kokku 320 
m². Ehitiste rajamisel tuleb arvestada miljööga, 
säilitada taluhoonete tüüp. Detailplaneering on 
avalikul väljapanekul 28. juunist 12. juulini 2010 
Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja Nõuni küla-
raamatukogus. Kui avaliku väljapaneku käigus 
laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ette-
panekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu 
jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. 
 Leidis aset Palupera valla terviseprofiili aas-

tateks 2010-2015 I lugemine.
 Võeti vastu Hellenurme mõisa maa-ala (kat.

tunnused 58201:001:1460 ja 58201:001:1510) ja 
mõisa aed (kat.tunnus 58201:001:1440) maa-ala 
detailplaneeringuid muutev detailplaneering. 
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 28. 
juunist 12. juulini 2010 Palupera Vallavalitsuse 
kantseleis. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub 
detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid 
ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku 
tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast 
avaliku väljapaneku lõppemist.
 Tehti kokkuvõtted Riigikontrolli aruandest 

„Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noor-
sootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest” 
(veebruar 2010). Palupera valla kodanikuühen-
dustele korraldada sügisel 2010 ümarlaud, kus 
antakse ülevaade vallavolikogu revisjonikomis-
joni poolt tehtud märkustest, ettepanekutest 
meie kodanikeühendustelt laekunud toetuste 
aruandlustest. NB! 31. juuliks tuleb esitada toe-
tuste aruandlus 2010 I poolaasta kohta.
 Tehti kokkuvõtted Riigikontrolli aruandest 

„Riigihangete korraldamine valla ja linna asu-
tatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutus-
tes ja mittetulundusühingutes” (aprill 2010). 
Valmistada ette järgmiseks vallavolikogu istun-
giks 21. juunil eelnõu valla osalusega äriühingu 
OÜ Palu-Teenus hankijana määratlemine.
 Vastavalt laekunud taotlustele eraldati vahen-

deid valla 2010 eelarve reservfondist kogumahus 
94 800 krooni.

Palupera vallavalitsuses 
 Muudeti Palupera Vallavalitsuse 05.02.2010 

korralduse nr 2-1/20 punkti 2 ja 3 sõnastust  
järgnevalt: punkt 2 sõnastati: Ees-Mustamäe 
katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (001; 
E) ja punkt 3 sõnastati: Ees-Mustamäe katastriük-
suse maksustamishinnaks on 10 220 krooni.
 Väljastati ehitusluba G.R-le ja K.P-le Palupera 

külas Vaino kinnistul asuva elamu lammutami-
seks ja lammutatud elamu vundamendile suvila 
püstitamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused V.S-le 

Mäelooga külas Alalooga-1 kinnistule taluhoone 
püstitamiseks.
 Anti üks sünnitoetus 1500 krooni lapse aasta-

seks saamisel, kaks matusetoetust á 2000 krooni 
ja üks ühekordne toetus 300 krooni.
 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saa-

jate nimekiri kogusummas 4350 krooni. Kinnitati 
sügava puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri 
kogusummas 4000 krooni. Kinnitati sügava puu-
dega täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri 
kogusummas 5840 krooni. Otsustati maksta puu-
dega lapse hooldajatoetust 300 krooni.
 Tunnistati kehtetuks senine hooldusvajaduse 

väljaselgitamise komisjoni koosseisu moodus-
tamise korraldus ja moodustati uus komisjon 
koosseisus – Vaike Viks, Maire Lemberg ja Heli 
Elbson.
 Lubati vallavanemal sõlmida Nõuni kultuuri-
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maja küttesüsteemide väljaehitamise lisatöödeks 
lepingu lisa OÜ Pürotermiga summas 25171,20 
krooni.
 Anti kaks sünnipäevatoetust eakatele á  300 

krooni ja üks ühekordne toetus 300 krooni.
 Väljastati kasutusluba Nõuni külas Nõuni 

maakultuurimaja kinnistul asuva hoone 
rekonstrueeritud küttesüsteemidele.
 Väljastati ehitusluba Palupera vallavalitsusele 

Miti külas Palu puhkepaviljoni kinnistule puh-
keala teenindavate rajatiste püstitamiseks.
 Väljastati ehitusluba Palupera vallavalitsusele 

Hellenurme külas Hellenurme kergliiklusteed tee-
nindavate rajatiste püstitamiseks Hellenurme kerg-
liiklustee L2, Vallamaja ja Kalda maaüksusele.
 Väljastati ehitusluba Palupera vallavalitsusele 

Hellenurme külas Hellenurme puhkealale seda 
teenindavate rajatiste püstitamiseks Hellenurme 
viilhalli ja Mõisa pargi maaüksusele.
 Väljastati kirjalik nõusolek E.I-le Päidla külas 

Lohu kinnistuga piirnevale avalikule veekogule 
veesõiduki sildumisrajatise ehitamiseks.
 Väljastati ehitusluba V.S-le Mäelooga külas 

Alalooga-1 kinnistule viilhalli ehitamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Lutike 

külas Leigo kinnistule planeeritud kontserdi-
maja ehitusprojekti koostamiseks.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi-
seks. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt 
rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidami-
sed, aastaringselt majapidamises elavad jäätme-
valdajad lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel 
liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

AMETLIK INFO
12. ja 13. juunil toimus Palupera mõisas 8. üleriiklik 
naistraktoristide kokkutulek. Kogunes ligi sada ini-
mest üle Eestimaa, ainult Hiiumaa polnud seekord 
esindatud. Naistraktoristid käivad koos kord aastas eri 
maakondades. Idee autor on Jõgevamaalt Võisikult 
pärit Loniida Berg-mann. Mõnes maakonnas on väga 
huvitavate nimedega klubid. Nii kutsuvad Saare naised 
end „Rooli-piigadeks“, Raplamaal „Põkaprintsessideks“ 
ja Jõgeval „Natimuttideks“
   Pidulikul avamisel tervitasid kokkutulnuid Riigi-kogu 
liige Mai Treial, Põllumajandusministeeriumi asekants-
ler Andres Oopkaup, Valga maavanema kt. Kalev Härk, 
Palupera vallavanem Terje Korss ja volikogu esimees 
Vambola Sipelgas. Tervitusi tõi Eesti Põllumajandus-
muuseumi esindus ja Valga taluliidu esimees Jaan 
Bachmann. Sõna said ka päevakangelased ise: kok-
kutuleku idee autor ja väsimatu organisaator Loniida 
Bergmann Jõgevamaalt, saarlaste esindaja Juuli Pihl 
ja võibolla üks kõige kuulsam naistraktorist Elmiine 
Otsmann. Piduliku osa lõpetas Konguta koori kontsert. 
Päeva juhtis Arne Nõmmik.
   Kuna kõik see ettevõtmine toimus Palupera mõisas, 
oli Palupera koolipere näinud palju vaeva külaliste vas-
tuvõtuks. Välja oli pandud mitmeid näitusi, avatud olid 
käsitöö töötoad. Kogu päeva olid külaliste käsutuses 
uhketes mõisapreilide kostüümides giidid, kes tutvus-
tasid mõisa ja selle ajalugu. Samuti oli rakkes kogu 
söökla personal, kes kostitas kogunenuid maitsva toi-
duga. Kõik sujus koolijuht Svetlana Variku juhtimisel.
   Kokkutuleku teevad ikkagi meeldejäävaks inimesed 
ise. Palju oli meenutada, arutada, oli äratundmisrõõmu 
ja üllatusigi. Suur rõõm, et ka Palupera oma valla meh-
hanisaatorid olid nii arvukalt platsis. Selle raske, kuid 

tänuväärt ameti pidajatest oli kohale tulnud meie vallast 
Maie Smit, Helgi Värva, Leili Kraak, Hedvig Saar, Aino 
Pastak ja Maret Reben.
   Korraldajad pakkusid külalistele mitmekesise program-
mi: toimus Mall Värva  loodusteraapia-alane loeng. Hu-
vitava kavaga esines MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Õhtu 
lõppes simmaniga, kus astusid üles Henn Rebane ja 
Boris Lehtlaan. Väga menukas oli Elvast pärit vanade 
traktorite taastajana tuntud Eino Prost, kes oma rehe-
peksumasinaga kohal oli ja elupõlise masinamehena 
selgitusi jagas.
   Pühapäeva hommikul toimus väike arutelu edasisest: 
kust leida uusi liikmeid, kuidas koguda kokku mälestu-
sed nende inimeste tegemistest. Kõik olid ühte meelt, et 
kokku tullakse ka järgmisel aastal. Koht ei ole veel päris 
kindel, kuid tõenäoliselt Võrumaal, Metsavenna talus.
   Selline üritus ei saa toimuda ilma toetuseta. Kui selle 
korraldajad hakkasid ettevalmistusi tegema, siis paeae-
gu kõik, kellelt toetust küsiti, seda ka andsid, vaatamata 
majanduse praegusele madalseisule. See näitab suurt 
austust nende inimeste vastu, kes oma nooruse ja 
tervise hinnaga põldu harisid ja leivavilja kasvatasid-ko-
ristasid. Suur tänu Põllumajandusministeerium, OÜ Ag-
rimix, OÜ Marval, OÜ Päidla, AS Tartu  Agro, Tartumaa 
Piimatootjate Ühistu, AS Otepää Lihatööstus Edgar, AS 
Tehne Töökojad,  AS Laatre Piim, OÜ Palupera-Agro, 
Jaan Uibo, Kaido Lokk, Vambola Sipelgas, Andres 
Tamm. Kõige suurema tänu peab aga ütlema Palupera 
vallavalitsusele ja volikogule, kelle toetuse ja mõistva 
suhtumiseta poleks saanud sellist kokkutulekut korral-
dada. Tänu kõigile, kes oskavad hinnata meie emade ja 
vanaemade rasket ning väga väärtuslikku tööd. 

KALEV LÕHMUS

Naistraktoristide kokkutulek Paluperas

28. mail said Nõuni kultuurimajas kokku Palupera valla 
lapsed, et koos tähistada lastekaitsepäeva. Avasõnad 
lausus vallavanem Terje Korss. Väikese kontserdi 
pakkus Otepää tüdruk Laura Danilas oma imeilusate 
lauludega. Ja siis oligi aeg, mil peo juhtimise võtsid 
üle Klouniplika oma toreda sõbra Karuga. Koos män-
giti, tantsiti, võisteldi, naerdi, lõbutseti – nii möödus 
paar tundi kiiresti. 

   Eks see ole vana tõde, et peale rahmeldamist kipub 
kõht tühjaks minema. Väga mõnusa puuvilja-, kommi-, 
limpsi- ja kringlilaua aitasid katta meie valla ettevõtjad. 
Aitäh teile! 
   Õhtu jätkus diskorütmis, kus DJ Bobo ja tema sõpra-
de muusikavalikul tantsiti kaugelt üle südaöö (loomuli-
kult need, kellel vanust jagus, väiksemad väsisisid veidi 
varem).

MARIKA VIKS

Palupera valla vahva lastekaitsepäevapidu!

Euroopa Liidu toiduabist
Toiduabina saadud makaronid, jahu ja kaerahel-
bed on jõudnud Palupera valda. Toiduained on 
mõeldud eelkõige paljulapselistele peredele, töö-
tutele, puudega ja toimetulekuraskustes peredele 
ning üksi elavatele vanuritele. Toiduabi saab kätte 
Palupera Vallavalitsusest (tel 767 9502) ja Nõuni 
Raamatukogust (tel 765 7333). Puhkuste ajal kind-
lasti ette helistada.

Valgamaa jooksusarja kuuluv 

Palupera valla jaanijooks 
22. juunil kell 18.00 Palupera Põhikooli juures. 

Täiskasvanute distants 7 km, lastel toimuvad võistlused koolistaadionil.
Autasustatakse iga vanuserühma kolme paremat.

Info tel. 5333 7610 või ain.veemees@mail.ee.
Tule jooksma ja võta sõber ka kaasa!

Hea Palupera valla elanik !
Alates 17. juunist alustas Valga Leivatehas OÜ 
igal neljapäeval (va. pühad) firma autokauplusega 
Palupera vallaski elanike teenindamist. 
   Pakutakse soodsate hindadega oma tootmist-
sehhis valmistatud toodangut – Valga leiba, Valga 
saia, odrakaraskit, väikesaiu, vorstipirukaid, strits-
leid, kooke jne. Teieni jõudev kaup on alati värske 
ja ei sisalda seetõttu ka säilitusaineid.
   Lisaks omatoodangule saab autokauplusest osta 
soodsalt jahu, tangaineid, suhkrut, soola, erinevat 
sorti küpsiseid, kompvekke, maitseaineid, kalakon-
serve, sigarette ja alkohoolseid jooke. Võetakse 
vastu ka tellimusi kringlitele.
   Valga Leivatehas OÜ kauplusauto peatumisko-
had on neljapäeviti:
Palupera - raudtee ülesõidu lähedal  16.15 - 16.45
Hellenurme - bussipeatus 16.50 - 17.10
Päidla - külastendi juures 17.20 - 17.40
Nõuni – suur parkla  17.45 - 18.10

Meeldetuletus! 
Palupera valla pakendikonteinerid (nt. Hellenurme 
kaupluse juures, Palupera raudteejaamas, Nõuni 
parklas jm) ei ole olmejäätmete paigutamiseks. 
Oma olmejäätmed tuleb asetada ikka oma kodu-
õuel olevasse konteinerisse. Pakendikonteiner on 
vaid puhtale pakendile. Lisainfo ikka Palupera valla 
kodulehel www.palupera.ee ja vallamajast.

23. juunil algusega kell 20.00 
Nõunis (raamatukogu parkimisplatsil)

JAANIÕHTU
väike kontsert 
rahvalikud „jõukatsumised“
tantsumuusikat pakub ansambel „MartBand“

 JAANID süütavad JAANITULE!

24. juunil 16.00 saab 
Neeruti külaplatsil alguse

JAANITULI
Külavanema sõnavõtt
Mängud suurtele ja väikestele
Traditsiooniline Neeruti küla õnneloos.

Kell 20.00 jätkab õhtut ansambel ”Mesipuu”

Meie ettevõtmist toetab Kohaliku omaalgatuse programm ja
 Palupera Vallavalitsus.

Palupera GLOBE võttis vastu 
külalisi ja tunnustusi
Kooliaasta lõpus rõõmustasid Palupera globelased nii 
külaliste kui Ameerikast GLOBE keskusest saabunud tun-
nustuskirjade üle.
   31. mail saabus kooli direktor Svetlana Variku nimele kiri 
ja kaks tunnustuskirja GLOBE programmi direktorilt Dr. Ed-
ward E. Geary-lt, milles tänatakse kooli juhti, GLOBE õpeta-
jaid Tiiu Rohtlat, Arvet Silku ja õpilasi järjekindla tegevuse 
ja usaldusväärsete andmete saatmise eest. Kokkuvõtete 
tegemisel lähtuti keskmiselt kuus tehtud vaatluste hulka 
ja edastatud vaatlusprotokolle viimase nelja kuu jooksul. 
Maailmas tegutseb 23000 GLOBE kooli, neist 57 kooli 
Eestist. Atmosfäärivaatluste põhjal on maailma 22 tunnus-
tuse saanud kooli seas ka kaks Eesti kooli: Kilingi-Nõmme 
Gümnaasium ja Palupera Põhikool. Pilvede vaatlusel nime-
tati esimesed 90 kooli maailmas, nende seas oli juba neli 
Eesti kooli, lisaks Palupera põhioolile tunnustati ka Kilingi-
Nõmme, Rakke ja Narva Soldino kooli globelasi. Rõõm oli 
lugeda, et selles nimekirjas oli ka meie sõprusglobekool 
Soomest – Palokka kool, mille globelaste ja juhendajatega 
veetsime äsja kaks toredat päeva Lõuna-Eestis.
   Palokka kooli globelased külastasid 31. mail Rõngu ja 
Palupera koole. Palupera kooli direktori Svetlana Variku 
vastuvõttu ilmestasid soome noormeeste esitatud kitar-
ripalad. Meie õpilaste juhendamisel toimunud ringkäigul 
tutvuti Palupera mõisa ajalooga, vaadati praegusi kaa-
saaegseid kooliruume, tehti jalutuskäik pargis ja uudistati 
meie võimalusi GLOBE vaatluste tegemisel. Külalised olid 
vaimustuses Hellenurme veskist ja toimekast veskieman-
dast Mae Juskest. Teisipäeval, 1. juunil tehti ühine ringsõit 
Lõuna-Eestis, milles osalesid ka Rõngu kooli globelased. 
Koos mõõdeti üle Pühajärve sõjatamm, Suure Munamäe 
tornist vaadeldi pilvi ja Võrumaad, temperatuur fikseeriti 
Piusa koobastes. Bussis oli aega õpilastel omavahel tutvu-
da, ilmaasju arutada ja kitarri tinistada.
   Palupera globelastel oli esimene GLOBE-aasta töine ja 
edukas. Ees on küll suvevaheaeg, kuid globelased jätka-
vad vaatlustega. Palju jõudu ja tänu globelastele ja nende 
vanematele tegevuse ja toetuse eest!

Palupera GLOBE õpetaja ARVET SILK

PROJEKTID
TEATER MAALE
Toetuse saaja – Palupera põhikool, 
põhitaotleja. 
Toetaja – Kultuuriministeerium.
Toetus – programmist „Teater maale” 
eraldati 6000 krooni sõiduks Vene Teater 
R.L.Stevensoni “ Aarete saar” vaatamiseks 
sügisel 2010.
Projekti lõpp – detsember 2010.

12. juuni   kell 15.00 esineb Konguta Segakoor
26. juuni   kell 15.00 esinevad kohalikud taidlejad
10. juuli   kell 15.00 esineb saksofonikvartett Quattro „Kuuvalgel“ ja kohalikud taidlejad
11. juuli   kell 15.00 esineb segaansambel Elvast Juta Tigase juhtimisel „Horoskoobi laulud“
24. juuli  kell 15.00 esineb Elva Segakoor „Ave“
05. august  kell 15.00 esineb J.F. Steinfeldt
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Unustatud mõisad: PALUPERA MÕIS VALGAMAAL

Palupera jaanituli
22. juunil algusega kell 19.00 

Toimub jalgpall, mängud suurtele ja väikestele.
Olemas non-alkohol müügipunkt.

Muusikat mängib DJ

Lisainfo: Deivi Sarapson 5666 5643
deivi.sarapson@gmail.com 



18. juuni  2010

Puka vallavalitsuses 
juunikuus:

 Nõustuti ehitusloa väljastamisega OÜle Jaotusvõrk 
Tinu kinnistu elektrivõrguga liitumise ehitamiseks; 
Kähri külas asuva Kasemäe kinnistu omanikule abi-
hoone ehitamiseks.
 Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega 

Meegaste külas asuva Väikse Järve kinnistu oma-
nikule abihoone ehitamiseks.
 Otsustati toetada mittetulundusühinguid rahas-

tatud projektide elluviimisel: MTÜ Kodupaiga 
Külaseltsi Kuigatsi külamaja katuse vahetamise 
projekti omaosalus 65 000.-; MTÜ Puka Kooli 
Vilistlaskogu – Puka Keskkooli pargi korrastuse 
omaosalus 28 928.-; MTÜ Puka Naisselts –keraa-
mikaahju omaosalus 6383.-.
 Nõustuti Palamuste külas asuvate vabade põllu-

majandusmaade Lõuna Punga, suurusega 6,01 ha ja 
Põhja Punga, suurusega 16 554 m2, kasutusvaldusse 
andmisega.
 MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu korraldab Puka 

kooli kuld- ja hõbelennu osalemist kooli lõpuaktusel, 
vallavalitsus toetab üritust 1000.- krooni ulatuses.
 Anti nõusolek Valga Leivatehas OÜle kauplemi-

seks kauplusautolt Puka valla territooriumil – teisi-
päeviti Kuigatsis 14.00-14.20, Puka endise sovhoosi 
kontori juures 14.30-15.00; Puka tsehhi juures 15.05-
15.30; reedeti Aakres koolimaja juures 11.00-12.00. 
Edaspidi kaalutakse võimalust peatuda ka Komsi 
külas ja Aakres AS-i Kiilung lähistel.
 Tunnustati Puka Keskkooli põhikooli kiitusega 

lõpetajat Kaari Tilga ja keskkooli kuldmedaliga lõpe-
tajat Airi Markov ja hõbemedaliga lõpetajat Kätri 
Herm.
 Aili Popp on saavutanud häid tulemusi laskespor-

dis. 2008. ja 2009. aastal on ta olnud parim laskur 
Kombi ja Vss, 2010. aastal uuendas ta tema nimele 
kuuluvat Eesti rekordit. 1.-3. juulini 2010 osaleb ta 
Sloveenias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. 
Vallavalitsus toetab  osalejat 2000.- krooni ulatuses.
 Otsustati maksta materiaalselt raskes olukorras ole-

vatele isikutele ühekordset toetust 4600.- krooni.

5 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Lp.  Nõuni kooli vilistlane
Soovime kokku kutsuda nn. 

„PROOVIKOKKUTULEKU“,

mille eesmärgiks oleks jõuda selgusele, kas 
kõiki põlvkondi haaraval traditsioonilisel 
kokkutulemise taval oleks elujõudu ning 
alustada Nõuni kooli kroonika jätkamist.

Saame kokku laupaäeval, 10. juuli 
keskpäeval, saabumise algusega kell 12-13 
Nõuni rahvamajas. 
Mis edasi saab, selgub kohapeal.

Vaike Kõll-Viks, tel. 765 7333 või 5301 5271
Marika Peemot-Viks, tel. 5346 5648
Aivo Saar, tel. 554 0146

Olete oodatud ja tere tulemast!

28. mail sai lõputunnistuse Puka Kunstikooli 
selle aasta ainuke lõpetaja Helena Hendrikson. 
Helena lõputööks on kaks suureformaadilist 
maali. Teema on filosoofiline – „Elu õnnelikem 
hetk“ ja „Elu kõige kurvem hetk“. Esimene on 
maalitud soojades kollastes, oranžides, punastes 
toonides, teine külmades – sinistes, lillades too-
nides. Lõputöö kaitsmisel hindasid komisjoni liik-
med Tartust, Viljandist ja oma kooli juhendajad 
16aastase andeka noore tööd kõrgeima hindega. 
Viie-aastase õppeaja jooksul olid ka joonistamise, 
maalimise, kompositsiooni ja skulptuuri hinded 
Helenal enamikus viied.
   Kogu kunstikooli pere soovib Helenale tuult 
tiibadesse.

Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

30. mail toimus teist aastat järjest lastekaitsepäev. 
Ilmataadile meie plaan meeldis ning ta kindlustas 
ilusa ilma terveks päevaks. Nagu eelmisel aastal, 
jagus erinevaid tegevusi selgi korral. Kogu päeva 
jooksul sai hüpata batuudil, laulda karaoket, kõn-
dida tasakaaluliinil, teha suuri seebimulle ja sõita 
ATV-dega. Võimalik oli osta noortekeskuse liik-
mete valmistatud värskeid muffineid ning kooke. 
Sirle Lüüs oli kogu aja ametis näomaalingute ning 
Inger Zimmer soengute tegemisega. Cärol Tutk 
viis läbi erinevaid võistlusi, kus lisaks lastele osa-
lesid ka aktiivsemad vanemad. Lastekaitsepäeva 
sisustamisel lõid kaasa ka Valgamaa päästeamet 
ning kaitseliit. Laste suureks rõõmuks sai vabalt 
mängida veega ning proovida märkilaskmist nii 
veekahurite, vibu kui ka püssiga. 
   Kogu ürituse jooksul toimus ka „Anna ära“ 
kampaania. Paljud lasteriided, jalanõud ning 
mänguasjad leidsid endale uue kodu. Päeva lõ-
pus said kõige tublimad osavõtjad auhindu. 
Lastekaitsepäeva lõppakordiks oli ühine võilei-
bade tegu, kõige ilusama võileiva valimine ning 
seejärel ühine söömine. 
   Täname kõiki, kes üritusel osalesid ning sel-

le korraldamisele kaasa aitasid. Priit Popov, 
Ain Melk, Ervin Savisaar, Mati Kõiv, Heini 
Härm, Urmas Jürgenson, Piret Kurvits, Triin 
Tensing, Inger Zimmer, Cärol Tutk, Kalmer 
Kingo, Tiia Leas, Merle Liba, AS Bacula, AS 

Lastekaitsepäev Pukas

Jumek, Hummuli ja Tõlliste noortekeskus, Puka 
Vallavalitsus, Valgamaa Päästeamet, Valgamaa 
Kaitseliit – kõigile neile eriti suur tänu.

MTÜ Puka Avatud Noortekeskuse juhatus

9. juunil käisid 5. klassi õpilased koos 3. ja 4. klas-
si õpilastega ekskursioonil Tõravere observatoo-
riumis ja Tartus zooloogiamuuseumis. Tõraveres 
näidati meile päikesesüsteemi maketi abil, kuidas 
Maal vahelduvad aastaajad, öö ja päev ning kui-
das tekivad päikese- ja kuuvarjutused. Saime kat-
suda 270 kg kaaluvat raudmeteoriiti, mis kukkus 
alla 12. veebruaril 1947. aastal Siberis. 
   Peahoones asuva kivimosaiik-kaardi juures rää-
giti sellest, missuguseid nimesid andsid meie esi-
vanemad taevas olevatele tähtkujudele ning neid 
võrreldi ametlikus astronoomias kasutatavate ni-
medega. Meile näidati 1,5 m teleskoopi ja räägiti 
teleskoopidest ka üldisemat juttu. 
   Virtuaalse planetaariumi (arvutiprogramm 
StarryNight) abil nägime suurel ekraanil, mil-

lised tähed ja tähtkujud millal paistavad; milline 
näeb tähistaevas Maakera erinevates kohtades 
ning palju muud põnevat.
   Järgmine sihtkoht oli zooloogiamuuseum. 
Giid rääkis meile palju huvitavat loomadest. 
Ekspositsioon algas imetajatega, järgnesid kahe-
paiksed ja roomajad. Muuseumi teises saalis olid 
sõõrsuud, kõhrkalad ja luukalad. Ülevaate saime 
selgrootute peamistest rühmadest. 
   Rõdul oli näitus lindude pesadest ja munadest. 
Näitus Eesti loomastikust läbi aja andis põhjaliku 
ülevaate muutustest Eesti loodusest ja loomasti-
kust pärast viimast jääaega.
   Päev oli informatsiooniküllane ja huvitav.

5. klassi õpilased

Helena Hendrikson 
lõpetas kunstikooli

Huvitav ekskursioon

Teade
XXXIX Võrtsjärve suvemängud toimuvad 3. juulil 
k.a Viljandimaal Suislepa külas. Juhendiga saab 
tutvuda vallamajas ja Puka valla kodulehel. Ootame 
võistlejaid Puka valla au kaitsma.
   Info telefonil 766 9412.

TEADE

Puka Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Aakre 
rahvamaja koristaja alates 1. septembrist. Avaldus ja 
CV saata või tuua Puka Vallavalitsusse kuni 20. juulini.

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT

2010/2011 õppeaastaks toimub Puka Keskkooli raama-
tukogus

18. juunist – 30. juunini 2010
09. ja 10. augustil 2010
17. augustist – 30. augustini 2010
kella  8.30  –  12.30
   Kooli astujatel on vajalik esitada järgmised doku-
mendid:
1. avaldus
2. klassitunnistus (X klassi astujatel põhikooli lõputun-
nistus)
3. sünnitunnistuse/passi koopia
4. väljavõte õpilasraamatust
5. terviseleht
6. õpilaspileti pilt 3x4 cm .
   Registreerimisel vajab kool kontaktandmeid õpilase 
vanemate (kasvatajate) kohta. Avaldusele tuleb märki-
da, millist võõrkeelt õpilane soovib õppida.

Puka Keskkooli direktor TÕNIS MARK

Puka rahvamaja pargis 

JAANIÕHTU
22. juunil kell 22.00.

Tantsuks ansambel QVALDA.

Aakre rahvamaja pargis 
JAANIÕHTU

24. juunil kell 18.00.
Tantsuks ansambel HOOVUS.

Lustipäev Puka 
Lasteaias
20. mail toimus taas Puka ja Aakre 
lasteaia ühisüritus. Seekord olid Aakre 
lapsed külas Puka lasteaias. Tervitus-
sõnad lausus Puka lasteaia juhataja 
Tiina Trees. Seejärel tutvustas iga laps 
ennast. Paljud poisid ja tüdrukud leidsid 
ka kohe endale uue sõbra, kellega 
koos tegutsema asuti. Lapsed viskasid 
rõngaste ja pallidega täpsust, lükkasid 
peaga palli läbi tunneli, sooritasid üle 
nööri hüppeid ja nautisid pallisadu. 
Tore oli koos kiikuda ja liugu lasta. 
Lasteaia õueala sai kaunistatud asfaldile 
joonistatud piltidega. Kokatädi Merle 
küpsetas suure kuhja pannkooke, mis 
peale hoogsat lustimist maitsesid ime-
hästi. Vahva oli Aakre lastega lustida. 

Puka lasteaia pere

Põhikooli lõpetajad:

1. Frantz,Siim
2. Hendrikson, Helena
3. Jürgenson, Risto-Mikk
4. Kuus,Catlyn
5. Kurg, Kerli
6. Laks, Lauri
7. Mekk, Hendrik
8. Nurmetu, Eliise
9. Nurmetu, Triinu
10. Pedajas, Kevin Ristjan
11. Sööt, Reeno
12. Tilga, Kaari  kiitusega

Klassijuhataja
Karin-Kaja Liigand

Puka keskkool
Gümnaasiumi lõpetajad:

1. Herm, Kätri hõbemedal
2. Jõesaar, Tarmo
3. Kurg, Ardi
4. Kurg, Ardo
5. Kärsna, Karin
6. Laks, Kertu
7. Lepasaar, Madis
8. Markov,  Airi kuldmedal
9. Männiste, Kerttu
10. Osak, Rainis
11. Sprenk, Andi
12. Tiirmaa, Laura
13. Ööbik, Erki

Klassijuhataja 
Liidia Saarmann
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Toiduabi Sangaste vallas
Euroopa Liidu toiduabina saadud makaronid, jahu ja kaerahelbed on 
mõeldud eelkõige paljulapselistele peredele, töötutele, puudega ja 
toimetulekuraskustes peredele ning üksi elavatele vanuritele. Igale 
isikule/pereliikmele antakse: 1 kg jahu, 3 kg kaerahelbeid, 3 kg maka-
rone. Nimetatud isikute grupid ja kogused kehtivad kuni 31.08.2010 
või kuni toiduaineid jätkub. 
   Toiduaineid saab kätte tööajal Keenis endisest Sanva kontorist 
(Mare Liivamägi, 527 2517) ja Sangaste vallamajast (Pille Sikk, 524 
7930). Kokkusaamise palume eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
   Toiduabi saamise kohta tuleb isikul/pere esindajal anda allkiri 
vastavale blanketile. Seetõttu saavad toiduabi vaid need isikud, kes 
isiklikult vallavalitsuse poole pöörduvad. Kui isiklik järeletulemine 
makaronidele on raskendatud (nt kehva tervise tõttu), siis on kok-
kuleppel sotsiaalinspektoriga võimalik paluda toiduabi kohale tuua 
naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal vm. abivalmil isikul. 
   Toiduained jaotatakse isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi 
müüa! 

6 S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

Sangastes alustas tegevust 
hooldajate tugirühm

Sangaste valla mees Ilmar Tiideberg 
valmistab ise kandleid juba aastaküm-
neid. Kolm kannelt jõudsid Tallinnas-

se konkursile „Eesti-oma-puu“. Rahvusliku 
puutöönduse vallas saavutas Ilmar Tiideberg 
esikoha ning talle omistati Eesti Kultuurka-
pitali preemia.
   Võistlustöödena olid väljas kolm erinevat 
kannelt: rahvakannel, kapellkannel ja pere-
ansambli tuurkannel. Kaks neist on valmis-
tatud 2009. aastal ja üks 2010. aasta alguses. 
Kannelde valmistamiseks kasutab pillimeis-
ter 150 aasta vanust kuusepuud, mõnede de-
tailide valmistamiseks valget pööki ja tam-
mepuud.
   Rahvusliku puutöönduse valdkonnas anti 
välja lisaks üks teine ja viis kolmandat koh-
ta. Konkurssi korraldab Eesti Rahvakunsti 
ja Käsitöö Liit.
    Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juha-
tuse esimehe Liivi Soova kommentaar: 

Ilmar Tiidebergi kandled on head pil-
lid ja meister ise tuntud mängija. Eesti 
Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ettevõtmistel 
on Ilmar osalenud palju aastaid ja on alati 
oodatud. Oma muheda olemise ja hea pilli-
mänguoskusega on ta meid kõiki alati võ-
lunud ning uusi kohtumisi ootama pannud. 
Konkursil eesti-oma-puu hinnati töid ka-
hes kategoorias: rahvusliku puutöönduse 
ja disaini vallas. Žüriid võlusid Ilmari rah-
vuslikud kandled just sellepärast, et nad 
olid tehtud traditsioonilisel moel ja kõlasid 
hästi. 

Soovime Ilmar Tiidebergile palju õnne võidu 
puhul ja loodame, et meistril valmib veel 
mitmeid pille ning jätkub tahet meid oma 
mänguga rõõmustada.

Sangaste valla pillimeister Ilmar Tiiideberg 
pälvis kõrge tunnustuse

On jaanilõkete põletamise aeg, on aeg suveaega 
astuda. Jaaniaeg on alati meie rahvale tähen-
danud suurde suvesüdamesse sisenemist ja 
suvevõimu kehtima hakkamist. Süüdatakse 
hingekosutavad ja kõikepuhastavad jaanituled, 
toidetakse rõõmsalt kambaga sääseparvesid ja 
lastakse vennaihul odrakääritise toel mõnuga 
minna. Omamoodi rohelise jõulu tunnet on 
selles jaaniajas, et nagu hingerahu ja samas ka 
rahutust. Hulga kohustusi ju ka, et tuleb see pa-
ganama sõnajalaõis üles leida ja saunas käia ja 
lõke kokku tassida…aga hea ja mõnus on ikkagi. 
   Siia langeb veel ka meie riigi sõjalise kehtes-
tamise päeva tähistamine, kus vintpüsside- ja 
mõõkadega Eesti mehed kahurite ja rongidega 
suisa Riia linna alla jõudsid ja ennasttäis sakslas-
parunile näitasid, mis see sõda on. Ja samal ajal 
punastele idas ka. Eks see üks suur julgustükk 
ja ime oli, mille järel ka Eesti Riik ja meie rahvas 
tugevalt jalgadele tõusis. 
   Teisalt on jaaniaeg üks selline koosolemise aeg, 
kus suurem osa rahvast üksmeelselt ühetaolist 
tegevust naudib ja seda traditsiooni meil niipea 
keegi vist ei murra. Iga rahvas vajab midagi kind-

lat ja püsivat ning eks Jaaniaeg ja laulu/tantsu-
peod meile sellised tugipunktid ole. Jaaniaeg on 
pilguheitmise aeg eelnenule, käesoleva vaatle-
mine ja tuleviku tunnistamine. Ühe lõkke äärde 
mahuks korraga nagu minevik, olevik ja tulevik 
käsikäes üksteist piidlema. Koos koidu ja eha 
kohtumisega kohtume ka iseenestega läbi aja. 
Lahuselavad vanavanemad, vanemad ja lapsed 
kohtuvad tihtipeale just jaanipäeviti. Seega on 
jaaniajal kanda ühendav ja liitev roll. Jaan on 
roheline rõõm ja suvine lillelõhnaline lust, kus 
kogu looduse lopsakus ja kasvamiseaeg on 
oma täies hiilguses. 
   Armas kogukondlane ja hea kaasteeline! Kõik, 
kes me siinkandis elame ja oleme, kanname 
mingit rolli ja näitleme mingit osa teatris, mille 
nimeks on Elu. Kui meid on siia ellu kutsutud, 
siis on seda millekski vaja ja mitte keegi pole siin 
soovimatu. Oleme iseendale ja kaaskäijaile ar-
vestavad kaaslased ja lugupidavad kõrvalolijad! 
Maailm on ju kõigi meie kaasomandis. 
   Soovin Teile, me kogukonnad, ühtsust tugev-
davat jaaniaega, meeleolukat ja karastavat Või-
dupüha ja mis peamine: rahulolemist iseenda ja 

ümbritsevaga ning olukorra nautimist igaühele 
temale kõige paremal moel! Pits peenikest riigi-
viina (NB! Alkohol võib kahjustada teie tervist ja 
rikkuda teie ja teiste tuju, kui ostate seda valest 
kohast või ei tarbi lugupidavalt!) ja maavõiga 
kiluleib Eesti ja eesti naiste terviseks ka ei tee 
paha! 
   Jaaniilu ja elamisevõlu kõigile!

KAIDO TAMBERG

Jaanihingus igaühe hinges

Alates 15. juunist alustab Valga Leivatehas OÜ 
Valga maakonnas viiel päeval nädalas firma au-
tokauplusega elanike teenindamist. Igal päeval 
sõidab kauplusauto erineval maršruudil. Püha-
de ajal kauplusauto ei sõida.
   Pakume soodsate hindadega oma tootmis-
tsehhis Valgas, Vabaduse 39 valmistatud too-
dangut – Valga leiba, Valga saia, odrakaraskit, 
väikesaiu, vorstipirukaid, stritsleid, kooke jne. 
Teieni jõudev kaup on alati värske ega sisalda 
säilitusaineid.
   Lisaks omatoodangule saate autokauplusest 

14. mail kohtusid Sangaste valla ning Võru maakonna 
omastehooldajad. Tutvuti üksteisega ning tänavu alanud 
projektiga, mis toetab omastehooldajate omavahelist 
läbikäimist, ühist murede arutelu, hooldajate aktiivsuse 
kasvu ja tagasipöördumist tööturule. Kooskäivat gruppi nimetatakse 
tugirühmaks. Ühised koolitused ja üritused annavad jõudu hooldus-
tööga jätkamiseks. 
   Projektiga saab rahastada hooldajate üritusi ja koolitusi (vähemalt 1 
x kuus). Projekti on koostanud Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu 
SA poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond SA Innove kaudu. 
   Tänavu otsustati külastada Võrumaal asuvat Metsamoori Pereparki, 
et kuulda ravimtaimedest ja tervislikust toitumisest. Loodame 
korraldada perearsti ja pereõe loenguid, teabepäeva tuleohutusest, 
matuste korraldamisest, tööturust. Kõik üritused on osalejale tasuta. 
    Kõik oma pereliikme või naabri hooldajad on oodatud tugirühmaga 
liituma. Selleks tuleb tulla üritusele ning esitada vormikohane sooviaval-
dus. NB! Liitumisavalduses tuleb anda kirjalik lubadus, et omastehoolda-
jate grupis kuuldud isiklikku informatsiooni ei edastata väljaspool gruppi. 
Lektori poolt pakutud teadmisi võib aga julgelt ka naabriga jagada. 
   Info seltsingu „Sangaste hooldajate ühendus” esimehelt Merike 
Tiimannilt (tel 528 9401) või sotsiaalinspektor Pille Sikult (524 7930). 

PILLE SIKK 

Aeg möödub väga kiirelt, peagi on 
kevad möödas ja ees suvised tööd ja 
ettevõtmised. Kui jaanipäev möödas, 

asume 29. juunil Saaremaa poole teele. Kuhu 
ja mis ajal keegi bussile saab, on juuresole-
val graafikul kirjas. Kõigi registreeritute eest 
on öömaja ja kolme toidukorra eest tasutud. 
Võtke kaasa sularaha muuseumide külastami-
seks. Loomulikult on igasugune muu kuluraha 
teie oma teha. Igaüks teab ka oma tervislikku 
seisundit – kui on tarvis vahepeal süüa, võtke 
kodust midagi kaasa ning hädavajalikku saab 
ka kauplustest osta. Riietus valige vastavalt 
ilmastikule ja see olgu eelkõige mugav. Soovi-
tan kaasa võtta ka vahetusjalanõud. Öömajas 
on kõik vajalik olemas, ööriided on loomuli-
kult igaühel endal kaasas. Loodame toredale 
ja lahedalt kulgevale reisile!
   25. juulil toimub Sangaste lossis Sangaste 
kihelkonnapäev ja lossihoovis traditsiooni-
line kolme valla eakate suvepäev. Sellest võ-

tavad osa Puka ja Tõlliste eakad. Ootan ka 
meie eakate rohket osavõttu. Üritus algab 
12.00. Kavas on esinemised valdade poolt, 
ühine lõunasöök ja meelelahutus. Lossi raa-
matukogus saab kuulata Sangaste kihelkon-
da puudutavaid ettekandeid.
   Need ongi lähemad üritused, augustis 
üritame puhata. Praegu on aga parim aeg 
ravimtaimede kogumiseks –kohe on käes 
suvine pööripäev ja taimed on saavutamas 
oma suurima mõju ja jõu. Koguge palun tai-
mi rohkem, et saaksime talvistel üritustel ja 
kokkusaamistel nautida suvelõhnalisi tee-
jooke. Väga mõnusad on piparmünt ja pär-
naõied. Kuid kellelgi on ehk hoopis põnevaid 
teeretsepte? Jõudu tööle!
   Kallid eakad, päikest teie suvistesse päeva-
desse, rõõmsat meelt ja kohtumiseni!

Sangaste PÜ „Härmalõng“ esinaine 
LEA KORBUN

29. juuni Sangaste valla eakate 
Saaremaa õppereisi bussigraafik

AANIKE   4.30
RESTU MÕISA RISTMIK 4.40 
PÕÕNA TALU  4.45 
ANDE BUSSIPEATUS 4.55 
SIKSTINA RISTMIK 5.00 
KEENI   5.05 
SANGASTE BUSSIJAAM  5.15 
SARAPUU   5.25 
LAUKÜLA   5.30 
LOSSIKÜLA KURV   5.40 
TIIDU RISTMIK    5.45 
KEENI   5.50 
PRINGI TEERIST  5.55
ÄDU    6.00 
TÕRVA 

 VIRTSU SADAM  9.00
 Praam                        9.40 
 Tagasisõit 30. juuni õhtul. 

Õppereis toimub 
Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusel.

Sangaste valla eakaid ootab sisukas suvi

osta samuti soodsalt jahu, tangaineid, suhkrut, 
soola, eri sorti küpsiseid, kompvekke, maitse-
aineid, kalakonserve, sigarette ja alkohoolseid 
jooke. Võtame vastu tellimusi kringlitele.
   Vastavalt teie soovidele ja vajadustele suuren-
dame ja täiendame tulevikus pakutava kauba 
sortimenti.
   Soovime Teile meeldivaid oste meie auto-
kauplusest!

Valga Leivatehas OÜ juhatuse liige 
VALTER MALM

Hea Sangaste valla elanik!Valga Leivatehas OÜ kauplusauto
teenindab teid teisipäeviti ja  
neljapäeviti järgmistes kohtades:

Teisipäeviti:
Sangaste elumajade juures 11.40-12.30
Keeni bussipeatus  12.40-13.10
Keeni raudteejaam  13.20-13.40
Restu bussipeatus  18.45-19.15

Neljapäeviti:
Sangaste suurte elamute juures  

   9.40-10.40

Sangaste Vallavolikogu ja Sangaste Valla-
valitsus tänab kõiki koduvalla väikesi ja suuri 

tantsivaid mehi, kes oma kohalolekuga kaunistasid 
Rakveres toimunud meeste tantsupidu.

   Siiras tänu juhendajatele: 
TIINA KUKK ja MAIE VILL.

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 
Sangaste valla avatud NOORTEKESKUSE NOORSOOTÖÖTAJA 

osalise (0,5) ametikoha täitmiseks 
alates 01. septembrist 2010. 

 Kasuks tuleb eelnev noorsootöö kogemus või noortevaldkonnas 
tegutsemine ja projektijuhtimise oskus.

   Kandideerijatel esitada avaldus ja CV 15. juuliks 2010 aadressil 
merle@sangastevv.ee või Sangaste Vallavalitsus, 67013 Sangaste alevik.

Lisainfo: Merle Tombak, tel: 5647 2632

Sangaste vald võitis Valgamaa 
suvemängudel esikoha
Väiksematest omavalitsustest järgnesid Sangastele Karula ja Hum-
muli vald. Üldarvestuses edestasid meid Tõrva linn ja Helme vald. 
Suvemängude hõbemedali võitsid: Sulev Kõiv (maastikurattasõit), 
mälumängu võistkond (Mati Raudsepp, Martin Raudsepp, Mairo 
Peterson, Maire Peterson). Pronksise autasu teenisid Marjana 
Lehepuu ja Anti Arak (mõlemad maastikurattasõidus), Sulev Kõiv 
(orienteerumine), Janek Bahovski (1500 m ja 3000 m jooks), Kuldar 
Kõiv (odavise), Mati Raudsepp (kuulitõuge). Kalapüügi võistkond 
(Silver Salme, Kalmer Lehepuu, Mati Raudsepp), triatloni võistkond 
(Mati Raud-sepp, Imre Õim, Sulev Kõiv).
   Kolmanda koha punktid teenis vald maastikurattasõidus, 4. koht 
tuli kergejõustikus, 4.-5. kohta jagas vallajuhtide võistkond ja 6. koht 
saadi orienteerumises.
   Sangaste vald võitis suvemängud tänu tublidele vallakodani-kele. 
Tänu teile: Anti Arak, Janek Bahovski, Rait Elvet, Keio Kaljumäe, Ke-
ven Kaljumäe, Kristo Koik, Kuldar Kõiv, Sulev Kõiv, Kalmer Lehepuu, 
Marjana Lehepuu, Raul Nämi, Maire Peterson, Mairo Peterson, Mar-
tin Raudsepp, Mati Raudsepp, Silver Salme, Aavo Tiirmaa, Rando 
Undrus, Mikk Vihmann ja Imre Õim.

Sangaste valla lahtised 
  võrkpallivõistlused

Esimene võistlus toimub 19. juunil.

Võistkonda kuulub 4 meest ja 2 naist.
Võistkonna osavõtumaks on 60.-

Registreerimine: tel. 5664 8555 (Rait) või e-kiri: rait.elvet@mail.ee

Restu külaplatsil

22. juunil algusega 21.00
Sangaste valla jaanik

Külas kireva programmiga Tartu mustlas-
tantsutrupp MALJARKA.

Tantsuks ansambel THE STOR.
Avatud Sangaste Käsitöötare 

LOTERII
Mitmed rahvalikud jõukatsumised: köievedu, 

vankriratta veeretamine jne.
Võistkondlik peaauhind Jaaniõhtu piknikukorv söögi ja joogiga!

Kõhutäidet pakub Vabaduse kohvik Valgast.
NB! Parkimine planeeritud Restu staadionile.
Soovitame kaasa võtta sääsetõrjevahend!

Toetajad: Restu küla, AS Sanlind, AS Sanwood, 
AS Sangaste linnas, FIE Raul Nämi, Sangaste Rukki Maja pood, 

Otepää Lihatööstus Edgar, Valga Lihatööstus Atria
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Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Arvutite hooldus ja remont, sat TV 
ja digibokside paigaldus. tel. 524 
5514

Müüa maja Otepää äärelinnas, tel. 
5551 6179

Endine MAXIMA kaupluse juvee-
li- ja prillipood ootab oma vanu 
ja uusi kliente uuel aadressil Lipu-
väljak 28A Otepää Konsumi majas 
Valga mnt. küljes. Kohtume kingi-
poes E-R 9.00-17.00, L 9.00-15.00. 
Endiselt juveelitoodete parandus ja 
kellassepp.

Heinamaade niitmine tavaniidukiga 
ja hooldusniidukiga. Samas heina 
pressimine ruloonpressiga. Tel 507 
6791.

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm, 
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Rohumaade niitmine. Tel. 5666 6900

Elektritööd, koduautomaatika, 
digiboksid, õhk-soojuspumpade 
paigaldus. 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

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 390 
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos ve-
oga, koorem 6 rm. Telef. 5394 6271
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Sügav kaastunne Silvi 
Raudsepale ja teistele 

lähedastele armsa venna

AARE 
ootamatu kaotuse puhul.

Virve perega ja Viive

KU U LU T U S E D

ELVINE LUHT
21.05.1917-31.05.2010

Mälestus viib meid kallile kalmule, 
kus mulla põues puhkab kallis emake.

Seal vaikselt vilgub küünlaleek ja unelaulu laulab mahe tuuleke.
Meie südamlik kaastunne Elsale 
ja Piretile perega abikaasa, isa, 

vanaisa, äia 

SULEV KÕRRANI 
kaotuse puhul.

Elvi, Tiina, Evald ja Ingrid

Kallis Elsa!
Avaldame kaastunnet armsa 

abikaasa 

SULEV KÕRRANI 
surma puhul.

Merle, Maiken, Tanel, Ants, Imbi

Aeg sundis eluteelt lahkuma…
mälestus Sinust jääb meiega…

Sügav kaastunne Elsale ja Piretile 
perega kalli

SULEV KÕRRANI 
kaotuse puhul.

Ülo, Helve, Galina, Neeme, Mati, 
Ene, Lea

Mälestame leinas

SULEV KÕRRANIT
Südamlik kaastunne lähedastele.

Perek. Kikkas ja Tiido

SULEV KÕRRAN
08.02.1941-05.06.2010ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

VEERA FELDMANN
10.11.1928 - 26.06.2009

Mälestavad 1. surma-aastapäeval poeg Kalju, Vilve, 
Ave-ly, Helju, Margus.

Lähedase ja hea inimese kaotus 
võtab kaasa tükikese meie südamest.

Südamlik kaastunne Elsale ja 
Piretile perega kalli abikaasa isa 

ja vanaisa

SULEV KÕRRANI 
kaotuse puhul.

Maire, Maie, Salme ja Mareta

Õpeta oma hinge kõige kadumist kandma, 
et kui kord udurätt varjutab õhtused tähed, 

siis sina vaikselt lähed 
elule sõbrakätt hüvastijätuks andma.

(K.Merilaas)

Südamlik kaastunne Astridile 
perega kalli

UNO LUME 
surma puhul.

Naisrühm Nuustaku

SULEV KÕRRAN

Mälestame leinas ja tunneme 
kaasa omastele.

Karter OÜ kollektiiv

ASTA VULLO
10.09.1935-12.06.2010

TAVAHIND
           SOODUSHIND        TEIE

                   SÄÄSTUKAARDIGA       SÄÄST 

SOODSAD HINNAD SÄÄSTUKAARDIGA JUUNIS:

Saslõkk Magnussoni 1kg (Rannarootsi)  72.90  54.90  18.-  
Soola lõhelõigud 125g  15.90  12.90 kg/103.20  3.-     
Keeduvorst Moskva 600g (Atria)   26.90   18.90 kg/31.50  8.-
Riivjuust 250g (E-Piim)   26.50   15.90 kg/63.60  10.60
Eesti juust 450g (E-Piim)   56.90   39.90 kg/88.67  17.-
Joogijogurt 1kg (mustika, pirni)   15.90   12.50   3.40
Juustukukkel 4tk /200g (Eesti Pagar)     9.90     6.90 tk/1.73  3.-
Kohupiimarull 300g (Eesti Pagar)   26.90  19.90 kg/66.33  7.-
Maahärra Kiirpada 450g   14.50     9.90 kg/22.-   4.60
Kohv President 500g (Pauling)   49.90   39.90 kg/79.80  10.-
Sealihaga hapukapsaborš 530g (Salvest)   31.50   21.90 kg/41.32   9.60
Provansaal majonees 830g (Felix)  28.50   21.90 kg/26.38  6.60
Kassitoit Darling kuiv 2kg (kanalihaga)   68.90   46.90 kg/23.45  22.-
Karastusjook “Valge Klaar” 1,5L (A.Le Coq)  13.50     9.50 L/6.33 4.-

Tualettpaber Serla Orava 8rulli   34.90   21.90  rull/2.73 7.60
Nõudepesuvahend Fairy Sensitive 500ml  15.90   10.90  L/21.80  5.-
Pesubulber Bonux Color 400g   18.90   11.90  kg/29.75  7.-

ja veel palju häid pakkumisi!

Otepää 
Kaubanduskeskuses

 RIIETE ja 
JALATSITE 

VALIK kevad-suve

II KORRUSELII KORRUSELKaubanduskeskuse

ALLAHINDLUS KUNI  30%

SAUNA 

NAERATUS ON 

VÕIDUKAS!

Kutsume Teid 
Edgari sauna!

Avame 
19. juunil 
kell 16.00.

TULE MEILE 

SAUNA!

Avaldame sügavat kaastunnet 
Vaikele, Õiele perega armsa õe

MARETI 
lahkumise puhul.

Aino ja Ally

Orvo Luoma perega.
Tunneme Teile südamest kaasa 

kalli

HILDA JÄRVEKÜLJE 
kaotuse puhul.

Töökaaslased

Korstnapühkimine ja pottsepa-
tööd. Tel. 5392 9445, www.tahma-
tont.ee

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 
5093 453; 7654 300.

Müüa soodsalt ilus kahest majast 
koosnev kompleks, kiirmüük Kv-s, 
pildid.
Noormees rendib pikaks ajaks ja 
perekond rendib suveks korteri, 
väikse maja.
Võrumaal renditakse asulas suveks 
korter või talu.
Pakun tööd ehitusmehele, rõdude 
ehitamiseks. Materjal olemas.
515 8137 okv@hot.ee

Soovin osta vana, juba seinas 
olnud palki, et renoveerida palk-
maja. tel. 566 27 227

Müüa autogaraaž Otepääl Kopli 
tn. Piirkonnas. Telef. 5378 7769

Müüa vanker ja looreha. 5695 
3259

Rohumaade niitmine. Tel. 566 
6900

Müüa kruusa, liiva, mulda, kivi ja 
killustikku. Tel. 5291 256

Müüa 2-toaline ahiküttega korter 
Otepääl Pärna tn. Telef. 5393 0347

Teostan karjamaade hooldusniit-
mist. Tel. 5341 5131

Müüa kase-, haava-, okaspuu-
pinnud 3,0 m ja 50 cm. Veo või-
malus. 505 6107

Pühajärve Puhkekodu AS 

pakub tööd

BOWLINGU 
OPERAATORILE

Info tel: +372 521 4042

Lp. Invaühingu liikmed!
Ühingu jaanituli toimub 

21. juunil Pilkuse järve ääres. 

Väljasõit bussiga kell 13.30 
Lipuväljakult, lillepoe eest. 
Ühtlasi tähistame ka juunikuu 

sünnipäevasid.

3. juulil toimub Otepää Aed-
linna jalgpalliväljakul 

Otepää Cup 2010 
Otepää valla elanikele. Väljakul 

korraga 6+1 mängijat.
Osavõtutasu 500.-

Info ja registeerimine: Martin 
Teder, martin@fcotepaa.ee, 

5624 2785.



18. juuni  2010

VAJATAKSE 

vaarikakorjajaid 
juulis, augustis.

Asukoht Otepäält 
Valga poole 12 km.

Info ja registreerimine 

Raivo Teder

5698 5765

PAKUME 
soodsa hinnaga 

veoteenust 
hüdrotõstukiga 
veoautoga.

Telefon: 502 7812

8  M I T M E S U G U S T

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

KIRSTUDE ja 
MATUSETARVETE MÜÜK
WWW.PUUSARGID.EE
Tel. 5568 3531

5805 5488
OÜ Puusärgid

Tartu

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(II ja III kvartalis: 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni,
6. ja 20. juuli, 3., 17. ja 31. august, 14. ja 28. september)

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 310.

AedmaasikadAedmaasikad 
Nõuni Taimekasvatusest 

müügil Otepää Kaubanduskeskuse ees.

Pakume ISEKORJAMISE võimalust.

Tel. 5064 609, 5302 1216

Kontsertetendus 
Moskva - Odessa
Pühajärve ääres Kolga 

poolsaarel. 

2. juulil kell 18.00. 
Rongiga sõidavad Ann Kuut 
- Andrus Lehes - Jaan Sööt 
- Stanislav Bulganin - Tarvo 

Jaaksoo ja Aapo Ilves.

MTÜ JÄTKUSUUTLIK OTEPÄÄ 
üldkoosolek toimub 29. juunil 

algusega kell 18.00 
Lutsu talus 

(vt http://www.lutsu.ee/). 
Päevakord:

1. 2009. majandusaasta 
aruande kinnitamine.
2. Muud küsimused.

Ootame Teie osavõttu!

MTÜ Jätkusuutlik Otepää juhatus

TERVES KEHAS TERVE VAIM 50+ 
projekti juhatus

kutsub oma liikmeid jälle 

MATKAMA.
27. juunil kell 12.00
Otepää bussijaamast

sõidetakse üheskoos Arulasse.
Matka sihtpunktiks on Lutsu Turismitalu, kus 
saab end tee või kohviga turgutada ja toimub 
ka 2 aastat kestnud projekti kogumiku esitlus.

Rändkaupluse peatuskohad
IGAL KOLMAPÄEVAL

Vidrike ristmikul orienteeruvalt kell 11:40
Sangastes kell 12:15-13:00
Keenis kell 13:15-13:45
Ande bussipeatuses orienteeruvalt kell 13:50
Pukas Tööstuse tänaval kell 14:30-15:00
Pukas Ääre tänaval kell 15:00-15:30
Aakre rahvamaja juures orienteeruvalt kell 15:45
Hellenurme kaupluse juures orienteeruvalt kell 16:15.

IGAL NELJAPÄEVAL

Sihva kaupluse taga orienteeruvalt 11:15
Otepää turul kell 12:00-12:50
Alajaamas orienteeruvalt 13:05
Nõuni keskuses kell 14:00

24. juunil rändkauplus ei sõida.

Info ja tellimused telefonil  5625 6106
OÜ Otepää Oskar, Vana-Otepää küla, Otepää vald

Traditsiooniline rattamaratonide Elion Estonian Cup 
sarja kuuluv Otepää Rattamaraton toimub laupäeval, 
19. juunil 2010 stardi- ja finišipaigaga Tehvandi 
Suusastaadionil.
   Kell 12.00 on start 50 km maratonidistantsile 
ning orienteeruv finišeerimise aeg on kell 13.30. 
Poolmaratoni pikkus on 38 km ja stardiaeg kell 13.15. 
Algusega kell 12.15 toimuvad suusastaadionil tillu- ja 
lastesõidud.

TEATIS
MTÜ Smigunide Suusaklubi kuulutab välja avaliku 
konkursi Sotši 2014 taliolümpiamängudeks ettevalmistu-
misel järgmistele stipendiumidele:

1. esimese treeneri stipendiumile
Eesmärk: stipendium on mõeldud naiste koondise treene-
rile erialaseks enesetäiendamiseks ning koolituseks.

1.1. Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab vähemalt 15 aastast töökogemust treenerina;
• omab IV taseme treeneri kutsetunnistust
• tema juhendatav on murdmaasuusatamise OM-lt ja 
MM-lt medaleid;

2. teise treeneri stipendiumile
Eesmärk: stipendium on mõeldud naiste koondise treene-
rile erialaseks enesetäiendamiseks ning koolituseks.

2.1. Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab vähemalt 10 aastast töökogemust treenerina;
• omab IV taseme treeneri kutsetunnistust
• on viimasel kolmel hooajal juhendanud treenerina 
Eesti naiste murdmaasuusatamise B koondist;

3. massööri stipendiumile
Eesmärk: stipendium on mõeldud massöörile erialaseks 
enesetäiendamiseks ning koolituseks.

3.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab väga head ettevalmistust massöörina suusataja 
lihaste ettevalmistamisel ning on viimase 3 aasta jooksul 
omanud kogemust tippsportlaste lihasmassi ettevalmis-
tamisel
• on tegelenud lihashooldusega viimased 3 aastat Eesti 
murdmaasuusatamise koondise juures

4. suusatamise noortespordi projektide juhi stipendiu-
mile
Eesmärk: stipendium on mõeldud suusatamise noor-
tespordi projektide juhile erialaseks enesetäiendamiseks 
ning koolituseks.

4.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab vähemalt 3 aastast töökogemust murdmaasuu-

satamise noorte-, juunioride- ja U23 projektide juhina;
• on töötanud vähemalt 3 aastal juunioride ja U23 MM-il 
Eesti murdmaasuusatamise juunioride- ja U23 võistkon-
na juhina;

5. suusatamise spordiprojektide juhi stipendiumile
Eesmärk: stipendium on mõeldud suusatamise spor-
diprojektide juhile erialaseks enesetäiendamiseks ning 
koolituseks.

5.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab majandusalast kõrgharidust ning vähemalt 5 
aastat juhtimiskogemust;
• omab vähemalt 4 aastast töökogemust murdmaasuus-
atamise spordiprojektide juhina;
• on töötanud vähemalt 3 aastal suusatamise MM 
võistlustel võistkonna juhina;

6. parima naissuusataja stipendiumile
Eesmärk: stipendium on mõeldud suusatajale erialaseks 
enesetäiendamiseks ning koolituseks.

6.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• on kuulunud vähemalt 10.a. Eesti A-koondisse;
• on saavutanud OM-lt ja MM-lt medaleid;

7. suusatamise taustajõudude stipendiumitele
Eesmärk: stipendiumid on mõeldud tausatjõule erialaseks 
enesetäiendamiseks ning koolituseks.

7.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile:
• on Eesti kodanik
• omab väga häid teadmisi naiste murdmaasuusatami-
sest rahvusvahelisel tasemel (Olümpiamängud, Maailma-
meistrivõistlused, FIS World Cup) 
• on tegelenud vähemalt 5 hooajal A koondise tippsuus-
ataja abistamisega
taustajõuna
   Taotlusega ühes peab esitama:
• Viimaste aastate tegevuse loetelu ja kirjelduse

Taotluste esitamise lõpptähtajaks on 28.06 Konkursiga 
saab tutvuda MTÜ Smigunide Suusaklubi vahendusel. 
Info ktv@team.ee või 683 0771, 501 4477.

Riigikogu poolt vastuvõetud Perekonnaseadus ja 
Perekonnaseisutoimingute seadus toovad kaasa 
muudatusi lapse sünni või lähedase surma registree-
rimisel valla- või linnavalitsuses. 
   Suurim muudatus on, et alates 1. juulist 2010 tuleb 
esitada kirjalik avaldus. Avaldus tuleb esitada isiklikult 
perekonnaseisuametnikule. Kõik ametnikule esita-
tavad dokumendid kopeeritakse ja skänneeritakse 
arvutisse ning salvestatakse edasi Pereregistrisse, 
mis on Rahvastikuregistri osa. 
   Uus on seegi, et kui siiani andis perekonnaseisua-
metnik peale sünni/surma registreerimist spetsiaalsel 
blanketil sünni- või surmatunnistuse, siis nüüd an-
takse A4 valgele paberile trükitud, allkirja ja pitsatiga 
kinnitatud sünni- või surmatõend. 
   Lapse sünni peavad tema seaduslikud esindajad 
(vanemad või eestkostja) registreerima 1 kuu jooksul 
lapse sünnist. Ametnikul on avalduse rahuldamiseks 
aega 7 tööpäeva. 

   Rattavõistluse ajal on tavaliiklus osaliselt häiritud 
ning ette võib tulla lühiajalisi liikluspiiranguid. Ratta-
rada kulgeb Otepää valla teedel ning tavaliiklus on 
seetõttu osaliselt piiratud. Liiklemisel palun järgida 
ajutisi liiklusmärke ning politsei ja turvatöötajate 
juhiseid. 
Täpsem info ja rajakaart võistluste kohta 
www.sportinfo.ee või Hawaii Rattapood Otepääl.

Korraldajad

XI Otepää rattamaraton

Isiku surma registreerimiseks on avaldajal aega 7 
päeva ning ametnikul peale avalduse saamist 3 
tööpäeva. 
   NB! Alates 1.07.2010 muutub avalduse esitamisega 
hilinemine karistatavaks. Valla- või linnavalitsus võib 
avalduse mitteesitajat trahvida kuni saja trahviühiku-
ga (praegu kokku 600 kr) või arestiga. 
   Lapse sündi registreerima tulles peavad emal ja isal 
kaasas olema enda isikut tõendavad dokumendid 
(pass või ID-kaart) ja haiglast antud meditsiiniline 
sünnitõend. 
   Lähedase surma registreerima tulles tuleb võtta 
kaasa avaldaja isikut tõendav dokument, surnu isikut 
tõendav dokument (olemasolul nii pass kui ID-kaart 
mõlemad) ning arsti poolt antud arstlik surmatõend. 
Kui surma tuleb registreerima abikaasa, võiks kaasas 
olla ka abielutunnistus. 
   Surma registreerimise avalduse võib perekon-
naseisuametnikule esitada surnu abikaasa, sugulane.

Sünni ja surma registreerimine alates 1.07.2010


