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Suvepeo rongkäik liikus kiriku juurest Tehvandi staaadionile.

Otepää tähistas Eesti lipu päeva

Hommikul heiskasid Eesti Üli-
õpilaste Seltsi liikmed Otepää 
pastoraadis traditsiooniliselt 

sinimustvalge lipu. Sõna võtsid Otepää 
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, 
EÜSi esimees Henrik Einre, maa-
vanem Margus Lepik ja vallavanem 
Andres Visnapuu. Kõnelejad rõhuta-
sid, et Eesti lipp on olnud alati eest-
lastele tähtis. 
   Peeti vajalikuks 15 aastat tegut-

senud lipumuuseumi uuendamist, 
et Eesti lipu ajalugu oleks väärikalt 
hoitud ja eksponeeritud. Eesmärk on 
areneda praegusest liputoast tõeliseks 
muuseumiks.
   Seejärel suundusid EÜSi liikmed 

Otepää vanale kalmistule, kus aval-
dati austust seal puhkavatele EÜSi vi-
listlastest kirikuõpetajatele Burchard 
Sperrlingkile ja Jüri Stepanovile.
   Südapäeval toimus Otepää Kultuu-

rikeskuse juures käsitöölaat ja rahva-
muusikute võistumängimine. Laadal 
võis osta mitmesuguseid tooteid – li-
pupäeva- ja Otepää-teemalisi suvenii-
re ning palju muud käsitööd. Rahva-
muusikute võistumängimise parimaks 
tunnistati rahvamuusikaorkester 
Elurõõm Põlvamaalt. Kokkutulnuid 
kultuurikollektiive tunnustas Tehvan-

di kohvikus rahvakultuurispetsialist 
Eha Mandel.
   Kell 16 viidi Otepää kirikus läbi 

Eesti lipu õnnistamise 127. aastapäe-
vale ja Villem Reimani 150. sünniaas-

tale pühendatud pidulik jumalatee-
nistus. Jutluse pidas EÜSi vil! eme-
riitõpetaja ja -kaplan erukolonel Tõnis 
Nõmmik, teenisid Valga praost Vallo 
Ehasalu ja diakon Marko Tiirmaa.

   Jumalateenistuse järel esinesid 
Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeo 
koorid kontserdiga. Kell 17.30 algas 
kiriku juurest suvepeo rongkäik Teh-
vandi staadionile. Suvepeol osale-
sid Võru, Viljandi, Põlva ja Viljandi 
maakonna lauljad, rahvatantsijad ja 
-muusikud, kokku 72 rahvakultuuri-
kollektiivi 800 taidlejaga. Suvepidu 
juhtis Veikko Täär.

   Lipupäeva ja Lõuna-Eesti 
memme-taadi suvepidu aitasid läbi 
viia Eesti Kultuurkapital, Valgamaa 
Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri 
keskus, Otepää vallavalitsus, EELK 
Otepää Maarja kirik, Otepää Kul-
tuurikeskus ja Otepää Naisselts.

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

4. juunil tähistati Otepääl 
Eesti lipu õnnistamise 127. 
aastapäeva. Sel päeval 
toimus ka Lõuna-Eesti 
memme-taadi suvepidu.

Konkursi “Kaunis Eesti kodu 2011” maakondlik komisjon 
valis juuni alguses välja Valgamaa käesoleva aasta kau-
nimad kodud, tööstusmaastku ja omavalitsuse. Kaunima 

omavalitsuse tiitli pälvis Otepää vald.
   Kauni kodu konkurss viidi läbi juba 14. korda ning seekord 

esitati Valgamaal konkursile 10 objekti.   Kodukaunistamiskon-
kursi seekordne moto oli “Lapsed on meie kodukultuuri järjepi-
devuse edasikandjad.” 
   Maakondlikeks võitjateks kategoorias „Kaunis Eesti Kodu 

2011“ olid Sirje ja Avo Parise eramu Valga linnas, Kadi ja 
René Rahnu talu Põdrala vallas, Aivar Uibopuu Sepamäe talu 
Helme vallas ning Rutt ja Anatoli Šmiguni eramu Otepää vallas. 
„Kaunis omavalitsuse 2011“ tiitli pälvis Otepää vald (esitaja 
Palupera vallavalitsus) ning „Parimaks tööstusmaastikuks 2011“ 

tunnistati Otepää Lihatööstus Edgar OÜ. Pildil saab Edgari juht 
Maie Niit maavanem Margus Lepikult autasu kätte.
   13. juunil toimus Sangaste lossis tunnustusüritus, kuhu olid 

palutud kõik konkursile esitatud nominendid ning 14 masti-
vimpli saajat, kelle valisid välja omavalitsused. Otepää vallast 
olid nominendid ka Tuuli ja Harri Oona eramu ning Tiia ja Arvo 
Kahro Nugise talu.
   Täname kõiki konkursil osalenuid Otepää vallast!

Otepää Vallavolikogu, Otepää Vallavalitsus

Valgamaa kauni kodu 
konkursi tulemused 

Otepääl toimub Võidu-
püha auks paraad
23. juunil, Võidupühal alustab võidutuli oma 
teekonda Valgamaal Otepäält. Võidupüha 
auks toimub Otepää keskväljakul Kaitseliidu 
Valgamaa maleva rivistus ja viiakse läbi ohu-
tuspäev ja maakaistepäev. 
   Võidupüha tähistamine algab 23. juunil 
kell 13 Otepää kirikus jumalateenistusega. 
teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimu-
lik Marko Tiirmaa. 
   Kell 13.30 asetatakse  Eesti vabaduse eest 
langenutele Otepää Vabadussamba jalamile 
pärjad. 
   Kell 14-15 toimuvad keskväljakul maa-
kaitsepäev ja ohutuspäev. Eesti Haigekassa 
finantseeritaval ohutuspäeval õpetavad oma 
töös ohutusega tegelevad asutuste esindajad ini-
mestele, kuidas ennetada õnnetusi ja kaitsta oma 
lähedasi. Ohutuspäeva aitab meeleolukamaks 
muuta Pühajärve Puhkpilliorkester. Pakutak-
se sõdurisuppi. 
   Kell 15 jõuab võidutuli Otepääle. Selle 
toob Valgamaale Naiskodukaitse Valgamaa 
ringkonna liige Ülle Säinas. Võidutule võtab 
vastu maavanem Margus Lepik, kes jagab 
tule maakonna omavalitsusjuhtidele. Seejärel 
algab Keskväljakul Valgamaa Kaitseliidu rivis-
tus, kus marsib Kaitseliidu Valgamaa koos-
seis. Mängib Piirilinna Bigband. Pärast rivis-
tust jätkub oOhutuspäev ja maakaitsepäev. 
   Üritust korraldavad ja abistavad KL Valgamaa 
Malev, Otepää vald, Lõuna Prefektuuri Otepää 
Konstaablijaoskond, Lõuna-Eesti Päästekeskuse 
Valgamaa Päästeosakond, EELK Otepää Maarja 
kogudus, Valga Maavalitsus, Eesti Haigekassa, 
Punane Rist 
   NB! 19. juunil kella 13.00-15.00ni viib 
Kaitseliit Otepää keskväljakul läbi rivistus-
harjutust. Sel ajavahemikul suletakse mõ-
neks hetkeks Keskväljak liikluseks. 
   23. juunil kell 12.00-16.00 on keskväljak 
liikluseks suletud! Ümbersõit Valga mnt-
Munamäe tee ja Tartu mnt ning Pühajärve tee 
kaudu. Parkida saab Oti pubi ja Sportlandi 
vahelisele parkimisplatsile. Konsumi poe 
juures liiklusemuudatusi ei ole. Liiklusskeem 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.

Tunnustati Valgamaa 
koolide parimaid aine-
tundjaid ja neid juhen-
danud õpetajaid
Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsus-
te Liidu esimees korraldasid vastuvõtu üle-
riigiliste aineolümpiaadide piirkonnavoore, 
maakondlikke aineolümpiaade ning konkurs-
se võitnud, lõppvoorudes I-X kohale tulnud 
õpilastele ja neid juhendanud õpetajatele. 
   Õpilasi tänati eduka esinemise eest olüm-
piaadidel, õpetajaid õpilaste eduka etteval-
mistamise eest tänukirja, Apollo raamatupoe 
kinkekaardi ja lilleõiega.
   Mitmele esikohale tulnud õpilased olid 
Kristiine Aluvee ja Helen Aluvee Otepää 
gümnaasiumist, Andre Tättar, Ode Laik, 
Karolina Tammemaa, Rebeka Vähi Valga 
gümnaasiumist, Marel Jaama Tõrva güm-
naasiumist ja Saga Ester Lappalainen Valga 
põhikoolist.
   Mitmele esikohale tulnud õpilaste õpetajad 
on Tiiu Sander, Ülle Kümmel ja Marge Kaiv 
Otepää gümnaasiumist, Laine Tangsoo, 
Maris Jaama Tõrva gümnaasiumist, Ene 
Sõstar, Jaan Uudelt, Merike Madal, Ene Kivi 
Valga gümnaasiumist ja Tiiu Rohtla Palupera 
põhikoolist.

Esmaspäeval, 20. juunil allkirjastavad GMP 
Clubhoteli Pühajärve restoranis Eesti Maaü-
likooli rektor Mait Klaassen ja Otepää valla-

volikogu esimees Aivar Nigol raamlepingu, mille 
eesmärk on arendada ja tihendada Eesti Maaüli-
kooli ja Otepää valla koostöösidemeid.
   Eesti Maaülikooli rektori Mait Klaasseni sõnul 

on selline leping oluline loodussäästlikkuse ja 
elurikkuse säilitamise seisukohalt. „Otepää kui 
loodus- ja sotsiaalse keskkonna pärl vajab elukesk-
konna mitmekesisuse hoidmiseks pikas perspek-
tiivis kindlasti teadlaste abi ning seda saab Eesti 
Maaülikool ka pakkuda,“ ütles rektor. „Kuna 
Otepääl on tegemist äärmiselt vaheldusrikka ja 
loodusega, siis näiteks seal läbiviidavad maastiku-
kujundus- ja hooldustööd peavad olema hästi läbi 
mõeldud ja keskkonnasõbralikult majandatud. 
Selles saavad vallale oma teadmistega appi tulla 
meil tudeerivad ja õpetavad maastikuarhitektid, 
maastikuhooldajad ja aiandusspetsialistid.“
   Eesti Maaülikool ja Otepää vald teevad koos-

tööd õppetöö, teadus-, arendus- ja rakendustege-
vuse ning muudes vastastikust huvi pakkuvates 
valdkondades. Näiteks on Otepää vallal võimalus 
tellida Maaülikoolilt täiendõpet huvipakkuvatel 
teemadel ning pakkuda teemasid teadustöödeks.
   Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol aval-

das lootust, et koostöö on kasulik mõlemapool-
selt. “Lepingu sõlmimine on esimene samm koos-
töö arendamisel,” sõnas Aivar Nigol. “Otepää 
saab lepingu abil tulu Maaülikooli teaduspotentsi-
aalist ning õppeprotsessi praktilistest tulemustest 
ning ülikool konkreetse väljundi üliõpilaste õppe-
töö sidumiseks praktiliste ülesannetega.”
   Eesti Maaülikool omakorda saab koostöös val-

laga teha rakendusuuringuid ja anda eksperthin-
nanguid (nt. dendroloogia, veekogude vee, kala-
varude, aianduse jms valdkondades).

Otepää Vallavalitsus, Eesti Maaülikool

Maaülikooli ja 
Otepää koostöölepe
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 Kell 13.00 Võidupüha jumala-
teenistus Otepää Maarja 
kirikus. 

 Kell 13.30 pärgade asetamine 
Eesti vabaduse eest langenu-
tele Otepää vabadussamba 
jalamile.

 Kell 14.00-15.00 Ohutuspäev 
ja Maakaitsepäev Otepää 
Keskväljakul. Meeleolu loob 
Pühajärve Puhkpilliorkester. 

 Kell 15.00-16.00 Kaitseliidu 
Valgamaa Maleva Võidupü-
hale pühendatud pidulik 
rivistus. Võidutule vastuvõt-
mine ja üleandmine maa-
konna omavalitsusjuhtidele. 
Rivistusel mängib Piirilinna 
Bigbänd. 
Üritust korraldavad ja abistavad: 
KL Valgamaa Malev, Otepää vald, 

Lõuna Prefektuuri Otepää Konstaabli-
jaoskond, Lõuna-Eesti Päästekeskuse 

Valgamaa Päästeosakond, EELK Otepää 
Maarja kogudus, Valga Maavalitsus, 

Eesti Haigekassa, Punane Rist.

Maakondlik 
V Õ I D U P Ü H A 

tähistamine 

 kell 12.00-16.00 keskväljak  
 liikluseks suletud! 

Ümbersõit Valga mnt-Munamäe tee ja 
Tartu mnt ning Pühajärve tee kaudu. 
Parkida saab Oti pubi ja Sportlandi 

vahelisele parkimisplatsile. Konsumi 
poe juures liikluse muudatusi ei ole. 
Liiklusskeem Otepää valla kodulehel 

www.otepaa.ee.

NB!

Otepääl 23. juunil
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Otepää vallavalitsuses

 Määrati MTÜ Kappermäe Selts ühekordset 
sihtotstarbelist toetust.
 Kinnitati AS Otepää Veevärk perioodi 

01.01.2010-31.12.2010 majandusaasta aruanne.
 Väljastati välireklaami maksuteade ja arved 

Uus Maa büroo OÜle.
 Anti Priit Salale luba korraldada Otepää val-

las Pilkuse külas asuva Pilkuse järve ääres avalik 
üritus laevamudelite võistlus.
 Määrati ühekordset toetust viiele vallakoda-

nikule.
 Väljastati kasutusluba Olga Mironova majan-

dushoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Pühajärve küla Männi tn 10 maaüksus.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia OÜle 

Tunneli 10/0,4 kV komplektalajaama ümber-
tõstmiseks Otepää vallas Nüpli külas.
 Kinnitati Pärnu EKE Projekt AS taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve 
külas Tehase kinnistul UPM-Kymmene Otepää 
AS-le kuuluva kontorihoone laienduse ja reno-
veerimise ehituprojekti koostamiseks.
 Kanti maha Pühajärve Põhikoolis aegunud 

õpikuid.
 Määrati haridustoetust kolmele vallakodani-

kule.
 Määrati matusetoetust viiele vallakodani-

kule.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu välis-

lähetusse Läti Vabariiki Ventspilsi linna.
 Kinnitati kirjaliku enampakkumise tingi-

mused kinnistu Luigakuuri võõrandamiseks .
 Määrati sünnitoetust kahele vallakodani-

kule.
 Väljastati ehitusluba Heino Kikkasele 

rehealuse ja lauda lammutamiseks Kaarnaoru 
katastriüksusel Otepää vallas Vana-Otepää 
külas.
 Väljastati ehitusluba Urmas Tikkerile ehitise 

püstitamiseks Paju katastriüksusel Otepää vallas 
Pühajärve külas.
 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 

10.11.2010 korraldus nr 2-4-546.
 Määrati uus lähiaadress Otepää vallas Vidrike 

külas senisele Maaüksus 6 maaüksusele.
 Määrati Otepää vallas Raudsepa külas asuva 

Vangja katastriüksuse kasutamise sihtots-
tarve.
 Peeti võimalikuks Pilkuse külas asuva Teeristi 

katastriüksus riigi omandisse jätmiseks.
 Anti MTÜ Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 

Keskseltsile luba korraldada Otepää vallas 
Otepää linnas Nüpli külas avalik üritus Lõuna-
Eesti memme-taadi suvepidu.
 Kinnitati Sandra Pusa taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Ilmjärve külas 
asuvale Hundisilma kinnistule majandushoone 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Tõnu Tamm taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Kääriku külas 
Tamme kinnistul väikeehitise püstitamiseks.
 Kooskõlastati AS Epler & Lorenz taotlus 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamiseks 
Otepää valla osas.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle 

seitse ehitusluba 0,4 kV maakaabelliini ja liitu-
miskilbi püstitamiseks Otepää vallas.
 Väljastati ehitusluba MTÜle Kappermäe Selts 

üksikelamu rekonstrueerimiseks Lokumärdi 
katastriüksusel Otepää vallas Tõutsi külas.
 Väljastati ehitusluba Pro Fiksum OÜle ehitise 

laiendamiseks Saeveski katastriüksusel Otepää 
vallas Otepää külas.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotus-

võrk OÜle Lätte alajaaama 0,4 kV maakaabel-
liinile ja liitumiskilpidele Otepää vallas Sihva 
külas.
 Kinnitati Otepää Muusikakooli töötajate 

koosseis.
 Arvati Kuno Oja välja Otepää Gümnaasiumi 

hoolekogu koosseisust.
 Anti Samm Tulevikku OÜle luba korraldada 

Otepää vallas Otepää linnas ja Pühajärve külas 
23.06.2011.a alates kella 18.00 kuni 24.06.2011.
a kella 04.00 avalik üritus Pühajärve Jaanituli 
2011.
 Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika luba 
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. augustil.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
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

AMETLIK INFO

korraldada 23. juulil 2011.a alates kella 22.45 kuni 
23.00 ilutulestik Otepää vallas Nüpli külas asuva 
Marguse Puhkekeskuse territooriumil.
 Kinnitati Pärnu EKE Projekt AS taotlusel pro-

jekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve küla 
Tehase kinnistu UPM-Kymmene Otepää ASle kuuluva 
olmehoone renoveerimise ehituprojekti koostami-
seks.
 Eraldati pearaha MTÜ Otepää Pensionäride 

Ühendus.
 Kinnitati A&K Holding OÜ taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Sihva külas Ülikooli 
residents kinnistule olemasoleva majutuhoone lai-
endamis- ja renoveerimiseprojekti ning sauna ehi-
tuprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Peeter Kümmeli taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Pedajamäe külas 
Priidu kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Määrati kultuuriürituse toetust kuuele kultuu-

riühingule.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk 

OÜle Kalda alajaama 0,4 kV maakaabelliinile ja lii-
tumiskilpidele Otepää vallas Otepää linnas.
 Kinnitati KÜ Tehvandi taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Otepää linnas Munamäe 
tn 20 ja Tehvandi tn 7 kinnistul paiknevate kortere-
lamute fassaadide rekonstrueerimise projekti koos-
tamiseks.
 Väljastati ehitusluba Tallinna Ülikoolile ehitise 

rekonstrueerimiseks ja selle teenindamiseks vajalike 
tehnovõrkude rajamiseks Vana-Otepää spordibaasi 
katastriüksusel Otepää vallas Otepää külas.
 Määrati maa- ja ehitusspetsialisti Vello Vou 

ülesandeks riigimaa ostueesõigusega erastamisel 
ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel 
maaüksuse suuruse ja piiride määramiseks maa pii-
ride kulgemise ettepaneku koostamine ja õigusvas-
taselt võõrandatud vara (sh maa) kompensatsiooni 
suuruse määramiseks vajalike arvutuste tegemine 
ja kompensatsiooni määramiseks vallavalitsuse kor-
ralduse eelnõu koostamine.

Otepää Vallavalitsus 

MÜÜB

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enam-
pakkumisel 

Luigakuuri kinnistu
 (kinnistusregistri registriosa nr 2469340, 

katastritunnused 63601:003:0045, pindala 4 
947 m², elamumaa 100 %, asukoht: Raudse-
pa küla, Otepää vald) alghinnaga 6 500 eurot.

   Enampakkumise tagatisraha suurus on 650 
eurot. Tagatisraha tasuda Otepää Vallava-
litsuse arveldusarvele nr 10202008200001 

SEB pangas hiljemalt 20. juuniks 2011. a. enne 
pakkumuse esitamist. 

Pakkumus esitada 20. juuniks 2011. a kella 
11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbri-

kus märgusõnaga “Luigakuuri kinnistu”.

   Täiendav info: 766 4810, 5303 3031, 
andres@otepaa.ee. 

Enampakkumise tingimused www.otepaa.ee.

Olete ehk märganud ajalehes peenes kirjas 
teateid, kus antakse teada, et algatatud on 
mõni detailplaneering? Kindlasti olete lu-

genud palju suuremate tähtedega kirjutatud lugusid 
sellest, kuidas inimesed protestivad, kuna nende 
lähedusse kerkivad soovimatud või sobimatud ehi-
tised. Nad kurdavad, et ehitatav varjab valguse, hä-
vitab roheala, levitab haisu või ei sobi piirkonna 
ülejäänud hoonetega, kuid teadmatusest ei osanud 
nad õigeaegselt – st planeeringu koostamise ajal 
– reageerida. Me kõik soovime elukeskkonda, mis 
oleks hea, mugav ja looduslähedane ning säiliks sel-
lisena ka tulevastele põlvedele – seetõttu on meie 
kõigi huvides osaleda planeerimises.
   Planeerimisprotsessi käigus valmib planeering, 

mis koosneb seletuskirjast ja joonistest. Kuid pla-
neering ei ole vaid jooned ja sõnad paberil – sel-
lega nähakse üsna täpselt ette, mis konkreetses 
piirkonnas lähitulevikus juhtuma hakkab. Pla-
neeringus kirjutatu-joonestatu elluviimise tule-
museks võib olla kogu linna või küla ilme, konku-
rentsivõime ning neis elavate inimeste harjumus-
te või eluviisi muutumine. 
   Hea planeering saadakse siis, kui parimat la-

hendust otsitakse koos kogukonnaga. See tekib 
erinevate teadmistega inimeste koostöös:

• professionaalsed planeerijad ja kohalik oma-
valitsus - kes rakendavad oma kogemust ja kooli-
teadmist,
• maaomanik – kes tahab endale kodu rajada 

või ettevõtlust edendada,
• naabrid ja kogukond – kes piirkonda hästi 

tunnevad ja oskavad asjadele võib-olla pisut teisiti 
vaadata.

Sellepärast ongi planeerimine avalik tegevus – 
kõik planeeringumaterjalid on inimestele vabalt 
kättesaadavad, neid võib uurida ning nende kohta 
küsimusi esitada või arvamust avaldada. 
   Kui soovite rohkem teada saada, mis on pla-

neeringud ning miks ja kuidas peaks nende koos-
tamises osalema, olete oodatud 21. juunil algu-
sega kell 13.00 Otepää vallavalitsuses toimuvale 
infopäevale. Infopäev on osalejatele tasuta, kuid 
huvilistel palun end hiljemalt 20. juuni keskpä-
evaks registreerida triinu@roheline.ee või 5625 
3986. 
   Infopäev toimub Eesti Rohelise Liikumise pro-

jekti „Planeeringute alase koostöö arendamine 
Otepää piirkonnas“ raames. Projekti rahastavad 
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtka-
pital. 

Planeeringute alane infopäev 

Puhkused Otepää valla-
valitsuses
Otepää vallavalitsuse ametnike 2011. aasta puhkus-
te ajakava on üleval valla kodulehel www.otepaa.ee 
rubriigis “Kontaktandmed”. 
   Juhime vallaelanike tähelepanu sellele, et tänavu 
on enamikel ametnikest põhipuhkused juulikuus. 
Palume sellega asjaajamisel arvestada.

Kristi!
Palju õnne tütre sünni puhul!

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

Otepää Vallavalitsus esitas Otepää Vallavo-
likokku eelnõu, mille kohaselt ühendatak-
se lasteaed Pähklike ja lasteaed Võrukael 

üheks Otepää lasteaiaks, mis alustab tegevust 1. 
jaanuaril 2012. a. Eelnõu kohaselt lõpetavad las-
teaed Võrukael ja lasteaed Pähklike oma tegevuse 
31. detsembrist 2011. a.
   (Vahemärkusena: Otepää Teataja läks trükki 

enne volikogu istungi algust.)
   Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele on 

lasteasutuste ümberkorraldamine volikogu päde-
vuses. Volikogu otsuse alusel hakkab lasteaedade 
tööd ümber korraldama vallavalitsus.
   Lasteaiakoha tegevuskulude aastane arves-

tuslik maksumus 2011. a. on lasteaias Pähkli-
ke 1975,75 eurot ja lasteaias Võrukael 2321,71 
eurot. Võrukaela kohamaks on läbi aastate olnud 
kõrgem ja tekitanud küsimusi laste võrdse kohtle-
mise osas. Lasteaedade töö ümberkorraldamine 
annab võimaluse kohamaksu ühtlustada. Samuti 
annab see võimaluse rahalisi vahendeid ja tööta-
jaid paremini rakendada. 
   Hetkel on kahes lasteaias kokku 41,5 ameti-

kohta – lasteaias Võrukael 15 ametikohta, las-
teaias Pähklike 26,5 kohta. Üheks ühendamise 
eesmärgiks on ka lasteaedade koosseisude selli-
ne ümberkorraldamine, et juhtimiskulud jäävad 
samaks, kuid lisandub täiendav ametikoht – õp-
pealajuhataja, mis aitab kaasa õppetöö taseme 
ühtlustumisele. Lasteaedade ühendamise korral 
kuulutab Otepää Vallavalitsus välja konkursi uue 
lasteaia direktori leidmiseks, lasteaiaõpetajate 
arv lasteaedades jääb samaks.
   Lasteaedade liitmine muudab juhtimise efek-

tiivsemaks ja võimaldab paremini hakkama saada 
majandamis- ja haldamisküsimustega. On võima-

lik paremini korraldada lasteaedade arendustege-
vust, dokumentatsiooni – põhimäärust, arenguka-
va ja õppekava. Ühine õppekava tagab ka kooli-
minevate laste ühtlasema taseme, mis praegu on 
esimesse klassi minejate seas väga erinev.
   Kindlasti ei too ühinemine kaasa muutusi lap-

sevanemale ega lapsele, kuna lasteaiad jätka-
vad tegutsemist samades majades. Majad säilita-
vad oma nime, näo ja traditsioonid. Lasteaedade 
ühendamise järel muutub sujuvamaks laste liiku-
mine sõimerühmadest aiarühmadesse. Lastele ja 
lastevanematele on võimalik pakkuda ühistegevu-
si, mis ei ole piiratud ühe lasteaiaga. Samuti ei too 
lasteaedade ühendamine kaasa lapsevanemale 
täiendavaid kulutusi, kuna lasteaiamaksu ei tõs-
teta. Muudatused tulevad õppe- ja huvitegevuse 
korraldamises, kuid mitte tegevuste sisus.
   Täpsemad ühinemisega seotud asjaolud ja tin-

gimused on hetkel vallavalitsuses väljatöötami-
sel. Kindlasti tutvustab vallavalitsus neid lasteva-
nematele ja teistele huvigruppidele. Ettepanekud 
ja ideed töö paremaks korraldamiseks on alati te-
retulnud.
   Otepää vallas saab alusharidust omandada 

hetkel kolmes lasteaias. Kaks neist, Otepää las-
teaed Võrukael ja Otepää lasteaed Pähklike, 
asuvad Otepää linnas, lasteaiarühm Pipi tegutseb 
Pühajärve Põhikooli juures Sihval. Kokku käib 
neis 171 last (lasteaias Võrukael 52 last, lasteai-
as Pähklike 108 last, lasteaiarühmas Pipi 18 last), 
kus lisaks Otepää valla lastele on ka naabervalda-
de lapsi.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA 
OTROKOVA

Otepää valla lasteaiad ühinevad

1. juunil, lastekaitsepäeval toimus Otepääl tradit-
siooniline laste rongkäik Keskväljakult Otepää 
Kultuurikeskusesse.
   Kultuurikeskuses esinesid lasteaia Pähklike 

ja Pühajärve Põhikooli lasteaiarühma Pipi loov-
liikumise stuudio lapsed, toimus lasteaia Võru-
kael laste kontsert. Kontserdil esinesid ka Otepää 
Noortekeskuse noored, kokkutulnuid huvilisi ter-
vitas Otepää vallavanem Andres Visnapuu.
   Hiljem viis lasteaed Võrukael läbi mängud ja 

iga laps sai rõõmsa üllatusena jäätist süüa.

Lastekaitsepäev Otepääl 
algas laste rongkäiguga Teade

Pühajärve Põhikool kuulutab välja konkursi 
järgmiste ametikohtade täitmiseks:

lasteaiaõpetaja (1),
kunstiõpetuse õpetaja (0,136),
käsitööõpetaja (0,182),
matemaatikaõpetaja(0,227).

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide 
koopiad saata 27. juuniks aadressil: Sihva, 

Otepää vald, 67301 Valgamaa või e-aadressil 
kool@pyhajarve.edu.ee.
Info telefonil 507 6285.

SÜNNID
Oliver Ilves  26. mail
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Suvi on käes. Juba on käimas koolilõpupeod, 
ees on pikk jaaniaeg ja suvised suurüritus-
ed. Politsei varasemad kogemused näitavad, 

et kurvaks tegevalt sageli tuleb sel ajal tegeleda 
alaealiste ja noortega, kes alkoholijoobes satuvad 
pahuksisse seadusega, panevad toime õigusrikku-
misi ning mis veelgi kurvem – satuvad ise õnne-
tuste ohvriks.
   Siit tulebki politsei esimene palve lastevane-

matele – suvel ülemeelikuks muutunud lastele 
tuleb ikka ja jälle meelde tuletada, et ka suvisel 
ja üritusterohkel ajal tuleb hoiduda alkoholist 
ning et isegi valgetel suveöödel ei tohi alaealised 
ilma täiskasvanud saatjateta öö läbi ringi uidata. 
Järgmise lause peaks kirjutama aga lausa suurte 
tähtedega: ALAEALINE EI TOHI MINGIT AL-

KOHOOLSET JOOKI TARVITADA! Igapäe-
vaelus leidub vanemaid, kes löövad käega ja üt-
levad, et noh… mis see paar siidrit ikka lapsele 
teeb!
   Üks probleem, millele politsei pöörab ka 

tänavu tõsist tähelepanu, on alaealistele alkoho-
li ostmine kui keelatud tegevus. Alkoholiseadus 
keelab alaealistele alkoholi osta ja ka müüa, mõ-
lemal juhul saab määrata rahatrahvi kuni 1150 
eurot. Lõuna-Eesti maakondades registreeriti 
möödunud aastal 25 alaealistele alkoholi ostmist 
täiskasvanute poolt ja tuvastati ka kaks alaealis-
tele alkoholi müünud müüjat. Alaealise kalluta-
mine alkoholi tarvitamisele ja korduv alaealisele 
alkoholi ostmine toob aga kaasa kriminaalvas-
tutuse, mille eest on ette nähtud kuni üheaasta-

Alaealised ja alkohol ei sobi kokku 

12 A klass
Klassijuhataja: Kaja Raud

1. Eliis Areng 
2. Ketlin Ilumets
3. Kaisa Jõela 
4. Kristen Kapp
5. Ivari Kornilov  
6. Kenari Krindal 
7. Henri Mündi 
8. Mariana Raudsepp  
9. Kristjan Sarv
10. Kristi Zimbrot 
11.  Tenno-Raul Taimur 
12. Hans Teder
13. Timo Teder 
14. Mart Vihermäe  
15. Kersti Voolaid 

Otepää valla koolide 
lõpuaktused

17. juuni kell 16.00  Pühajärve Põhikool
18. juuni kell 16.00 Audentese Spordikooli  
                                    Otepää filiaal
18. juuni kell 12.00 Otepää Gümn. 9. klass, 
                  kell 16.00                            12. klass.

12 B klass
Klassijuhataja: Marika Paavo

1. Reti Anmann – HTM kiituskiri
2. Anne-Maria Krüünvald 
3. Elen Kurvits 
4. Taavi Lassmann 
5. Karin Matsalu 
6. Hannela Meri 
7. Viljar Mitt 
8. Maarika Nurmoja 
9. Riinu Ott 
10. Sander Sõrg 
11. Siim Süldre 
12. Hans Zimbrot 
13. Anni Tammela 
14. Erkko Teder 
15. Liis Teder 
16. Katre Tigasoo 
17. Marilin Toover 

Otepää Gümnaasiumi lõpetajad

9 A klass
Klassijuhataja: Tiia Lehismets

1. Kristiine Aluvee – HTM kiituskiri 
2. Jana Jaaniste 
3. Teele Juske 
4. Mattias Jõgi 
5. Mari Kattai 
6. Merilin Kriisa 
7. Angela Kulasalu 
8. Ain Kutsar 
9. Siim Lehismets 
10. Rauno Loit 
11. Jürgen Mõttus 
12. Kätlin Mõttus 
13. Jaanus Pastak
14. Kaija Põldsepp – HTM kiituskiri
15. Maili Raudsepp 
16. Andres Saal 
17. Senta Saar 
18. Liis Selge
19. Keit Tamm
20. Maribel Tamm
21. Doris Tammela
22. Samuel Tarikas
23. Gerli Turm
24. Rauno Umborg 
25. Urmas Liiv
26. Tanel Vaerand 
27. Juta Vaher

9 B klass
Klassijuhataja: Kaidi Palmiste

1. Kärt Anton 
2. Mari-Ly Kapp 
3. Arko Kiisler 
4. Neidi Kompus 
5. Kevin Kõo – HTM kiituskiri
6. Lilli Laur 
7. Jaagup Lehes 
8. Maarja Maranik 
9. Keiti Marie McGrath-Kirt 
10. Vivian Mitt 
11. Tiit Oja 
12. Marten Pulles 
13. Linda Purgats 
14. Lauri Rauk 
15. Lisett Segar 
16. Robert Segar 
17. Silver Terve 
18. Mihkel Treufeldt 
19. Reelika Tuum 
20. Ranek Veski 
21. Indrek Voolaid 
22. Maiken Vähi 

ne vangistus. Mullu alustati Lõuna Prefektuuris 
kaks sellist kriminaalasja. 
   Politseile on ka teada juhtumeid, kus lapse-

vanemad ise on ostnud alaealistele alkoholi. 
Mida need vanemad selle juures küll mõtlesid, 
on raske arvata. Üks on kindel, et oma laste ja 
nende kaaslaste tervis ning tulevik neile korda 
ei lähe.
   Lisaks õnnetuste ja pahanduste ennetamisele 

ongi veel üks põhjus, miks lapsevanemad pe-
aksid olema huvitatud, et nende alaealine laps 
purjuspäi ringi ei jalutaks. Sageli kipuvad joobes 
alaealised avalikus kohas lõhkuma ning lõhutud 
asjade parandamine või asendamine tuleb va-
nematel lihtsalt kinni maksta – see on rahaline 
kahju. Ent kõige tähtsam on ikkagi lapse tervis 
ja turvalisus. 6. juuni öösel lõhkusid Otepää kes-
kväljakul kaks noormeest lilleamplid ja piirde-
aia – mõlemad olid alkoholijoobes ning üks ka 

alaealine. Seletus oma teo kohta oli sama mõt-
tetu, kui tegu isegi.
   Eriti õnnetuks muutub lõpp siis, kui satuvad 

kokku alkoholijoobes alaealine ning veekogu. 
Alkoholi mõjul hinnatakse üle oma võimeid uju-
mises ning hüpatakse mõtlematult vette tund-
matus kohas. Suviti katkevad sel viisil mitmed 
noored elud… 
    Suveüritustel on politsei väljas avalikku korda 

tagamas ja alkoholijoobes alaealiste väljaselgita-
misele pööratakse tõsist tähelepanu. 
   Ent igale poole politsei ei jõua ning seepä-

rast on politseinikud tänulikud  nendele inimes-
tele, kes alaealiste tervise ja elu pärast muretse-
vad ning kodanikujulgust üles näidates teatavad, 
kui alaealistele alkoholi ostetakse või alaealised 
juba kusagilt kättesaadud alkoholi tarvitavad.

Otepää POLITSEI

1. Taavi Aaliste
2. Moonika Almar
3. Rando Almar
4. Kati Hark

Pühajärve Põhikooli lõpetajad
5. Hanna-Liisa Lauriku
6. Markus Narusk
7. Dennis Prans
8. Raimo Teder

Otepää valla kollek-
tiivid lustisid laulu- ja 
tantsupeol
28. mail toimus Tõrvas Valga maakonna 

laulu- ja tanstupidu “Jõudmise lugu”. Tant-
supeost võttis osa 72 kollektiivi ja ligikau-
du 1060 esinejat, laulupeost 772 lauljat-pilli-
meest ja 35 kollektiivi. Otepää vallast osales 
laulu- ja tanstupeol 19 kolletiivi. 
   Tantsupidu toimus Tõrva gümnaasiumi 

staadionil ja laulupidu Tantsumäel. Suur-
ürituse logo valmis konkursiga ja võitjaks 
osutus sõle kujutisega Kädi Agu töö. Laulu- 
ja tantsupeo avas Valga maavanem Margus 
Lepik tule süütamisega Tõrva gümnaasiumi 
staadionil. Tuli süüdati sümboolselt eelmi-
se aasta Valgamaa tantsupeo tulest. Tant-
supeol osalesid nii õpilaskollektiivid, laste-
aiarühmad kui ka täiskasvanud. Tantsupeo 
üldjuhid olid Valdeko Kalamees, Ene Vili-
puu ja Ulvi Riitsalu. 
   Laulupeol esinesid maakonna koorid, 

rahvamuusikud ja Pühajärve puhkpillior-
kester. Laulupeo üldjuhtideks olid Siiri 
Põldsaar, Pille Illison, Maie Kala ja Margit 
Aigro-Siibak, kontsertmeistrid olid Helin 
Karja ja Piret Rips-Laul.Laulupeol esines 
rokkbänd koosseisus Evald Raidma – klahv-
pill, Kristo Joosep – trummid, Sven Udras – 
basskitarr ja Aivar Lillik – kitarr. Külalisena 
liitus nende lauljatega Tarvastu laulukoor. 
   Laulu- ja tantsupeo tule võttis maavanem 

Margus Lepiku käest vastu järgmise maa-
konna tantsupeo korraldaja – Otepää esin-
dajana vallavanem Andres Visnapuu. 
   Maakonna laulu- ja tanstupeo korral-

dasid Valga Maavalitsus, Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp, Valgamaa Oma-
valitsuste Liit, Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskus,Tõrva Linnavalitsus, Tõrva 
Gümnaasium, Helme vald, Tõlliste vald, 
Tõrva Linnahoolduse Asutus, Kaitseliidu 
Valgamaa malev, Kemmerling ja teised 
Tõrva piirkonna asutused.

Otepää Gümnaasiumi 2. klassi rahvatantsurühm 
– juhendaja Kaire Ojavee

Otepää Gümnaasiumi 3. klassi rahvatantsurühm 
– Kaire Ojavee

Pühajärve Põhikooli 2.-3.klassi rahvatantsurühm 
– Anneli Teder

Otepää Gümnaasiumi 4.klassi rahvatantsurühm 
– Kaire Ojavee

Otepää Gümnaasiumi tansturühm “Nuustaku 
noored” – Kaire Ojavee

Rahvatansturühm Otepää noored – 
Kaire Ojavee

Otepää Gümnaasiumi naisrühm – Kaire Ojavee
Otepää segarühm Nuustaku – Kaire Ojavee

Otepää naisrühm Nuustaku – Angela Toome
Pühajärve naisrühm Vesiroos – Kaire Ojavee

Otepää eakate tantsurühm Tantsurõõm – 
Liidia Vilde

Otepää Gümnaasiumi võimlejate rühm – 
Kerri Rauk

Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor – Pille Möll ja 
Vilve Maide

Otepää Gümnaasiumi poistekoor – Eve Eljand
Otepää Gümnaasiumi lastekoor – Eve Eljand

Otepää Gümnaasiumi segakoor – Eve Eljand
Otepää rahvamuusikaorkester “Karupojad” 

– Merle Soonberg
Otepää rahvamuusikaorkester “Mõmmid” – 

Lille Tali
Pühajärve Puhkpilliorkester – Arno Anton

Täname kõiki valla kolletiive ja nende ju-
hendajad ilusa ja meeldejääva esituse eest!

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Otepää valla kollektiivid, kes osalesid maakonna laulu- ja tantsupeol:

Tunnustati parimaid
2. juunil toimus Otepää Gümnaasiumis traditsiooniline direk-
tori vastuvõtt parimatele õpilastele. Tunnustati 257 õpilast ja 
nende juhendajaid. 
   Tunnustuse pälvisid õpilased, kes olid saavutanud vabariikli-
kel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel I-VI koha ja need, 
kes olid maakondlikel olümpiaadidel, konkursitel ja võistlustel 
saavutanud I-III koha. Lisaks sellele tunnustas Otepää Güm-
naasiumi direktor Aivo Meema parimaid õpilasi mitmetes 
valdkondades ja nende juhendajaid. 
   Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem An-
dres Visnapuu tunnustasid valla hariduspreemia ja tänukirjaga 
Otepää Muusikakooli kiitusega lõpetanut Heli-Riin Merit ja Kris-
tiine Aluveed, kes saavutas vabariiklikul geograafiaolümpiaadil 
II koha ja vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil II koha ning tema 
juhendajaid Ülle Kümmelit ja Marge Kaivu. 
   Lisaks sellele anti Otepää valla aasta ema nominendi tänukiri 
üle õpetaja Marika Paavole.
   Üllatuskülalisena esines kooliperele Uku Suviste. 

MONIKA OTROKOVA

Pühajärve kooli õpilaste õppe-
ekskursioon Loode-Eestisse
30. mai varahommikul sagis Pühajärve kooli juures kottide ja 
muude pampudega lapsi ning lapsevanemaid. Oodati bussi, et 
asuda teele kahepäevasele Loode-Eesti reisile.
   Algus polnud ilma poolest eriti paljutõotav – hakkas tihedat 
vihma sadama. Kuid mida lähemale Haapsalule jõudsime, seda 
heledmakas läks taevas ja Pürksi külla jõudes oli ilm juba selli-
ne nagu oodatud –päiksepaisteline ja meretuuline. Meid võttis 
vastu Noarootsi Kooli rõõmsameelne õpetaja Eve Torim, kes 
oli meie saatja ja giid kogu reisi ajal. Kinnitasime keha Noaroot-
si kõrtsis ja sirutasime jalgu külaga tutvudes. Edasi läksime 
ringsõidule Noarootsi poolsaarele. Kõigepealt käisime Saare 
mõisas, mis on hiljuti varemetest täies hiilguses üles ehitatud. 
Mõisa hobusetallis on muuseum, mille kohta oli ühe poisi 
kommentaar: “Vanu asju ja tööriistu on sada korda põnevam 
vaadata kui tänapäeva autosid!“. 
   Edasi suundusime mööda laudteed Silma looduskaitsealale 
roostikumatkale. Kaasa võetud binoklitega saime jälgida vaat-
lustornist linde. Edasi sõitsime Österby sadamamuuli juurde. 
Talvel saab siit alguse Haapsallu suunduv jäätee. Siis ootas 
ees Ramsi neem, mille tipp on Eesti mandriosa läänepoolseim 
punkt. Tuul oli merele kohaselt väga vali ja lapsed ütlesid, et 
kõrvad lausa laperdavad. Kenasti paistis Vormsi saar.
   Järgmine peatus oli Noarootsi Katariina kirikus, mida ava-
des ütles kirikumees, et oot, ärge te veel tulge, vahel on siin 
eeskojas üks nastik, ajan ta ära. Nastikut polnud, kuid muudki 
vaatamist lastele jätkus. Siis läks sõit edasi Dirhami sadamas-
se, kus vahel peatuvad uhked jahid. Roosta puhkekülas sai 
lõpuks jalad merevette kasta ja mõnusalt ka liiva sees jalutada. 
Juba mitmel korral oli meile metsade tagant hakanud silma 
Aulepa tuulepark, kui nüüd tuulemasinate juurde sõitsime, 
andis imestada nende suuruse üle. Veidi kõhedaks võttis. Ja 
esimese päeva lõpus ootas taas Noarootsi Kool ja ööbimispaik 
noortekeskuses või soovijatele telkidega väljas. 
   31. mai hommik algas väljasõiduga Haapsallu. Tutvusime 
grupiti rannapromenaadi, kuursaali ja Rannarootsi muuseu-
miga. Kõik said teha väikese merereisi jaalaga linna külje all. 
Vahva oli näha lapsi end lühikest aega merekaruna tundmas. 
Piiskopilinnus pakkus toreda elamuse oma müüride, keldrite ja 
tornidega. Edasi Rohuküla sadam, tagasiteel vana lennujaam 
hiigelangaaridega, kuhu meie buss mahtus sisse nagu tikutops 
taskusse. Kogu Euroopas haruldane Haapsalu raudteejaam 
koos vanade veduritega oli poistele suur elamus. Tüdrukutele 
aga pakkus meie kena lõunasöök „Laine“ restoranis meeldiva 
kogemuse. Ja algaski kojusõit. Oli hariv reis.
   Õppeekskursioon sai teoks tänu SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse rahastamisele.
   Täname loodusainete õpetajaid Pille ja Peeter Kangurit, kes 
võtsid ette projekti kirjutamise reisi läbiviimiseks.

Lapsevanem Margit

LP. Invaühingu liikmed! 
18. juunil kell 18.30 väljub Merle lillepoe juurest 
buss Pühajärve laululavale, RAHVAPEOLE. 
Tagasi toob buss pidulised kell 22.00.

Invaühingu esimees Eino Saar
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JUULI
01.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Qvalda
Info:  766 5500

02.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Mini MTJ
Info: 766 5500

05.07.
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 5. etapp 
Lisainfo: www.volley.ee/suvevolle

08.07.
Otepää Maarja kirikus kell 20.00 
Tartu Kammerorkestri kontsert.
Kontsert tasuta.

08.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Bassein
Info: 766 5500

09.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Trahter
Info: 766 5500

09.07.
Pühajärve pargis ja ümbruses
30. jooks ümber Pühajärve
Korraldaja: Stamina SK
Info: www.stamina.ee

10.07.
Pühajärvel kell 14.00 
Avaveeujumise võistlus 
Seeriavõistluse III etapp 
Korraldab Eesti Ujumisliit
Info: www.swimming.ee; 
Kristiina Arusoo 5665 6831

12.07.
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 6. etapp 
Lisainfo: www.volley.ee/suvevolle

12.-15.07. 
XXV Pärnu Filmifestival Otepääl
Info: 765 5212

13.07. 
Kunstimäe puhkemajas kell 20.00
Jäääär – Kaunite kohtade kontserdid
Pilet 12€ müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.
Info: www.kunstimae.ee

15.-16.07.
Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel
Estonian Rally 2011
Eesti meistrivõistluste 4. etapp, Balti meistri-
võistluste 2. etapp, 

Otepää piirkonna    SÜNDMUSTE  
w w w.otepaa.ee 

Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JUUNI
17.06. 
Leigo talus kell 20.00
Sarjast „Kolm kaunist kontserti tuntud Eesti 
artistide esituses“ – Lauri Saatpalu ja Peeter 
Rebane. 
Piletid 12€ ja 9€ müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.
Info: www.leigo.ee

17.-19.06. 
OTEPÄÄ TOUR 2011
Koht: Annimatsi, Otepää
Info: Argo Raid, tel 505 5545, www.mcotepaa.ee 

17.06.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Taas
Info:  766 5500

18.06.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Finder Rockers
Info:  766 5500

18.06.
Pühajärve laululaval kell 19.00 
Suvepidu ansambliga KUKERPILLID. 
Kaasategev tantsurühm Mathilde. 
Tasuta. Avatud puhvet. 
Info: 765 5212

19.06. 
Tehvandi staadionil kell 17.00
Jalgpallivõistlus FC Otepää – Navi Vutiselts
Sissepääs tasuta!
Täiendav info: www.fcotepaa.ee
Martin Teder 56 242 785

21.06. 
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 3. etapp 
Info: www.volley.ee/suvevolle

23.06.
Leigo talus kell 20.00
Sarjast“ „Kolm kaunist kontserti tuntud Eesti 
artistide esituses“ – Bonzo ja Päss, „Isamaa-
liste laulude kava“ . Süüdatakse jaanilõke.
Piletid 12€ ja 9€ müügil Piletilevis ja  enne algust kohapeal.
Info: www.leigo.ee

23.06.
Pühajärve jaanituli 2011 kell 18.00
Koit Toome & Sarah, Terminaator, 2 Quick 
Start & Dagmar Oja, Merlyn Uusküla
Täispilet 8 €, sooduspilet 7 €  (lapsele vanuses 10-13). 
Lapsele kuni 9 a. sissepääs tasuta.
Piletid müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.
Info www.jaanituli.ee

23.06.
Maakaitsepäev Otepääl
Kell 13.00 Võidupüha jumalateenistus Otepää 
Maarja kirikus
Kell 13.30 pärgade asetamine Otepää 

vabadussamba jalamile
Kell 14.00-15.00 Ohutuspäev Otepää Keskvälja-
kul (jõustruktuuride tehnikanäitus)
Kell 15.00-16.00 paraad Keskväljakul, võidutule 
üleandmine, Maakaitsepäeva jätkumine.
Info: Monika Otrokova 505 8970

23.06.
Annimatsi kämpingus kell 21.00
Traditsiooniline jaanituli „ Lust & Lillepidu“
Info: 511 0317

24.06.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Raen Väikene
Info: 766 5500

25.06.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika - Raen Väikene
Info: 766 5500

25.06.
GMP Clubhotel Pühajärve restoranis kell 20.00
Elav muusika – Ursel Oja ja Karmen Rõivasepp
Info: www.clubhotel.ee

26.06.
Tehvandi staadionil kell 12.00 
Jalgpallivõistlus FC Otepää – Jõgeva SK Noorus 96
Sissepääs tasuta!
Täiendav info: www.fcotepaa.ee
Martin Teder 56 242 785

27.06.
Tehvandi suusastaadion kell 14.00
Jalgpalli Balti Turniir 2011, U-17 noortekoondise 
mäng Läti – Eesti
Korraldaja EJL
Info: www.jalgpall.ee

28.06.
Tehvandi suusastaadion kell 14.00
Jalgpalli Balti Turniir 2011, U-17 noortekoondise 
mäng Läti – Soome
Korraldaja EJL
Info: www.jalgpall.ee

28.06.
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 4. etapp 
Lisainfo: www.volley.ee/suvevolle

30.06.
Tehvandi suusastaadion kell 14.00
Jalgpalli Balti Turniir 2011, U-17 noortekoondise 
mäng Leedu – Läti
Korraldaja EJL
Info: www.jalgpall.ee

30.06.
Audentese Spordikool (Lipuväljak 14) kell 10.00
Ole kaasas! Internetikoolitus edasijõudnutele
Info: www.olekaasas.ee
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 KALENDER 17. juuni-12. august

FIA Historic kandidaatralli, FIA ametlik kalendri-
üritus
www.rallyestonia.ee 

15.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Raen Väikene
Info: 766 5500

16.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Günf
Info: 766 5500

16.07. 
Kiisatamme kultuuritalus, Sangaste vallas
Kell 20.00 kontsert “EI KUNAGI” 
Kontserdil kõlab Eesti kuue- ja seitsmekümnen-
date aastate laulumeistrite väärtlooming. Kõla-
vad Uno Naissoo, Evald Vainu, , Eino Tambergi, 
Lidia Austeri, Hans Hindpere ja paljude teiste 
heliloojate pärlid luuletajate tekstidele just sel-
lise kõlapildiga, nagu neid lugusid tunnetavad 
Saatpalu, Rebane ja Tafenau.
Pileteid saab osta Piletilevist (www.piletilevi.ee), Otepää 
Turismiinfokeskusest, 
www.kiisatamme.ee ja Sangaste vallavalitsusest.
Mõnusamat suvist õhtut on keeruline ette 
kujutada!
Info: www.kiisatamme.ee

17.07.
Tehvandi staadionil kell 17.00 
Jalgpallivõistlus FC Otepää – EMÜ SK
Sissepääs tasuta!
Täiendav info: www.fc.otepaa.ee
Martin Teder 56 242 785

19.07.
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 7. etapp 
Lisainfo: www.volley.ee/suvevolle

22.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Finder Rockers
Info: 766 5500

23.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Taas
Info: 766 5500

23.07.
Otepää keskväljakul
Tänavakorvpalli EMV 2011 Otepää etapp
Korraldab: Noortesport MTÜ
Info: Anto Liivat

23.07.
Otepää kirikus kell 20.00
KUUJÕGI – Laule maailma filmimuusika klassikast.
Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Alen Veziko ja Olav 
Ehala.
Pileti hind 11 €. 
Piletid müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.
Soodustusi ei ole.

23.07. 
Tehvandi staadionil kell 18.00 
Jalgpallivõistlus FC Otepää II – JK Tartu Löök 
Sissepääs tasuta!
Täiendav info: www.fcotepaa.ee
Martin Teder 56 242 785

23.-24.07. 
Kiisatamme kultuuritalus kell 20.30
Peiarite õhtunäitus – suur rahvaetendus sõna-
mängu, tantsu ja tagaajamisega.
Pileti hind juuni 6 €, kuni 17. juuli 8€, hiljem ja kohapeal 10€.
Info: www.kiisatamme.ee

26.07. 
Pühajärve rannas kell 18.00 
Credit24 Suvevolle 8. etapp
Lisainfo: www.volley.ee/suvevolle 

26.-31.07.  
Otepääl ja Otepää ümbruses Pühajärve Puhk-
pillipäevad
Info: Arno Anton 508 8013

29.07.   
Otepää kirikus kell 20.00 
Ei tea miks aeg kaob käest – Tarmo Pihlapi 
laulude kontsert. Esitusele tulevad teie kõigi-
poolt armastatud laulud „Aeg kaob rõõmud 
jäävad“, „Vanaisa kell“, „Laev tõstis purjed“, 
„Miks vaatad täis igatsust teele“ ja muidugi 
„Valgeid roose“ jt. 
Juulikuise kontserdisarjaga meenutavad lauljad 
ja muusikud Tarmo Pihlapit. 
Priit Pihlap – laul, akustiline kitarr, Jassi Zah-
harov – laul, Meelis Punder – laul, akustiline 
basskitarr, Margus Kappel – klahvpillid. 
Piletid müügil Piletilevis ( ka Otepää Turismiinfokeskuses) ja 1 
tund enne algust kohapeal. 
Hind 11€, sooduspilet 9€ 

29.07. 
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Hea Story
Info: 766 5500

30.07.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Günf
Info: 766 5500

 30.07. 
Astuvere külas Savi talus kell 18.30 vabaõhu-
etendus ”Valgete pilvede lend”.  

30.-31.07.
Aedlinna jalgpalliväljakul
Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2011
Korraldab: FC Otepää
Info: Martin Teder 5624 2785

31.07. 
Pühajärve rannas
Pühajärve rannavolle 2011
Korraldab: Oti SK 
Info: Neeme Ernits 506 4950 

AUGUST
05.08. 
Otepää Kultuurikeskuses kell 16.00 
Järvi Suvefestivali meistrikursuste kontsert. 
Esinevad keelpillide meistrikursuse osalejad, 
klaveril Mari Järvi.
Info: 765 5212

05.08.
Otepää Kultuurikeskuses kell 19.00 
Otepää Maarja kirikus Järvi Suvefestivali 
kammerkontsert.
Info: 765 5212

05.08.
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Raen Väikene
Info: 766 5500
 
05.-06.08.
TriStar ESTONIA OTEPÄÄ TRIATHLON 
(distants 1-100-10)
Info: Ain-Alar Juhanson, tel 53 338 272;   
office@tristar111estonia.com  
www.tristar111estonia.com

05.-06.08.
Leigo Järvemuusika. 
Festivali esimene päev on pühendatud jazz-
muusikale, esinevad muusikud Eestist ja mu-
jalt. 6.august on sümfoonilise muusika päralt 
ning toimub juba traditsiooniks saanud Neeme 
Järvi meistriklass. Harvaesinev võimalus näha 
maestrot publiku ees!
Piletid ja festivali pass müügil Piletilevis ja kohapeal, lisainfo 
kava ja piletihindade kohta  www.leigo.ee

06.08.
Pühajärve, Kolga talu. Kell 20.00
Jäääär – Kaunite kohtade kontserdid
Pilet 12€ müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal

07.08.
Otepää kultuurikeskuse park kell 10.00 
PÄHKLILINNA XV KÄSITÖÖ- JA RAHVA-
KUNSTIPÄEV. Traditsiooniline käsitöölaat. 
Kultuurikeskuse terrassil esinevad rahvamuu-
sikud, huvilistele on avatud käsitöö õpitoad.
Info: Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter, 765 5212, 
509 7795

12.08. 
Pühajärve pubis kell 20.00
Elav muusika – Bassein
Info: 766 5500

12.08. 
Tehvandi suusastaadionil ja hüppemäel 
Eesti MV suusahüpetes ja kahevõistluses 
K90
Korraldab Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

w w w.otepaa.ee 

ä Cup 2011
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18. juuni kell 19.00  Pühajärve laululaval Suvepidu   
 ansambliga KUKERPILLID. Kaasategev tantsurühm  
 Mathilde. Tasuta. Avatud puhvet. Info:765 5212

23.juuni 13.00 Maakaitsepäeva tähistamine Otepääl
23. juuni kell 18.00 Pühajärve jaanituli Pühajärve laululaval.
30. juuni kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses kino „Kiired ja   

 vihased“. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.

12.-15. juuli Otepää Kultuurikeskuses XXV Pärnu   
 Filmifestival Otepääl. Info:765 5212

08. juuli kell 20.00  Otepää Maarja kirikus Tartu Kammerorkestri  
 kontsert.

26.-31. juuli  Pühajärve Puhkpillipäevad
23. juuli kell 20.00  Otepää Maarja kirikus kontsert Kuujõgi.   

 Laulud maailma filmimuusikast - Nele-Liis Vaiksoo,   
 Alen Veziko, Lauri Liiv ja Olav Ehala. Piletid eelmüügist  
 11 € Piletilevist ja Piletimaailmast.

29. juuli kell 20.00  Otepää Maarja kirikus Tarmo Pihlapi laulude  
 kontsert Valgeid roose. Laule esitavad Priit Pihlap, Jassi  
 Zahharov, Meelis Punder. Piletihind: 11€, sooduspilet   
 pensionäridele 9 €. Piletid müügil piletimüügi kohtades   
 üle Eesti ja tund enne algust kohalpeal.

5. august kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses Järvi  
 Suvefestivali meistrikursuste kontsert. Esinevad 
 keelpillide meistrikursuse osalejad, klaveril Mari Järvi

5. august kell 19.00 Otepää Maarja kirikus Järvi   
 Suvefestivali kammerkontsert.

7. august kell 10.00 Otepää XV Käsitöömeistrite  ja  
 rahvamuusikute päev.

20. august kell 15.00 Pühajärve laululaval Bonzo – „End  
 otsides“. Info: 765 5212

* Kolmapäeviti kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses peotantsu- 
 huvilistele TANTSUÕHTUD plaadimuusika saatel. 
 Pilet 2 €. Info:765 5212

KULTUURIÜRITUSED

Juba kolmandat suve järjest korraldab 
Ain-Alar Juhanson koos 113km Klubi-
ga augusti alguses Otepääl suure triatlo-

nivõistluse – TriStar Estonia. Üritus on kas-
vanud 2009. aasta ühepäevasest võistlusest 
(endise nimega Pühajärve Triatlon) tõeliseks 
triatlonifestivaliks, sisaldades 3 päeva erine-
vaid võistlusi, lõbusaid sportmänge ja kont-
serte. Igale maitsele leidub midagi. Polegi 
imestada, et siia tullakse jälle tagasi – pro-
fessionaalidest päris algajateni. 
   Festival saab aktiivse alguse juba reedel, 

5. Augustil, kui õhtul kell kuus antak-
se Pühajärve Puhkekeskuse pargis asuvas 
võistluskeskuses start heategevuslikule joo-
ksuvõistlusele StarRun. Igale aktiivsele ini-
mesele jõukohasele 5 km pikkusele jooksu-
le registreerunutel on võimalik valida hea-
tegevuslik kampaania, mida soovitakse oma 
osalustasuga toetada. Sel aastal on valida 
Tallinna Lastehaigla või Pühajärve pargi re-
noveerimisfondi toetamise vahel. Maalilis-
te vaadetega jooksurada lookleb Otepääl 
ning lõppeb kuulsas Otepää Seikluspar-
gis. Pärast jooksu toimub Seikluspargis aga 
eriüritus registreerunud sportlastele. Nagu 
ikka on kõigil kolmel päeval, alates reedest, 
võimalik kohale saabunud sportlastel kätte 
saada stardimaterjale ning täiendada oma 

varustust võistlusalas toimuval spordikaupa-
de laadal. Laat on avatud kõigile!
   Kui eelmisel aastal oli Tristari kavas üks 

võistluspäev, on tänavu triatlonivõistlused ja-
otatud kahele päevale. Põhjuseks on kavasse 
lisandunud uus distants. Laupäeva hommi-
kul kell 10 algab päev juba eelmistest aasta-
test tuttava lastevõistlusega Tristar11.1. Kuid 
erinevalt eelmisest aastast, mil sel distantsil 
võisid osaleda kõik soovijad, on 2011. aastal 
lühim distants vaid lastele. Kui lapsed on 100 
m ujudes, 10 km rattaga sõites ja 1 km joo-
stes läbinud, tuleb täiskasvanute kord. See-
kord aga pisut pikemal distantsil, Tristar33.3 
võistlusel. Nagu nimest võib eeldada, sisal-
dab täiskasvanute lühikene võistlusmaa 300 
m ujumist, 30 km rattasõitu ja 3 km jooksu. 
Distants on ideaalne valik just neile, kes soo-
vivad esimest korda triatloni proovida.
   Tristar Estonia põhivõistlus, Tristar111 

toimub pühapäeval, 7. augustil. Start antak-
se kell 11 hommikul, mil võistlus algab sport-
laste jaoks 1 km pikkuse ujumisega Pühajär-
ves. Seejärel sõidetakse Otepää-Restu-Sihva 
ringil 100 km rattaga ning võistluse lõpuks 
joostakse 10 km Pühajärve kallastel. Eelda-
tavasti kulub võitjatel võistlusmaa läbimi-
seks kolm ja pool tundi, kuid pikk võistluspä-
ev kestab kella kuueni õhtul, mis võimaldab 

kõikidel võistlejatel lõpetada sobiva tempo-
ga. Pealtvaatajatele ja kaasa elajatele on pa-
rimad kohad Mäe tänav Otepääl, Pühajär-
ve tõus ja Pühajärve Puhkekeskuse ümbrus. 
Viimases asuvas võistluskeskuses toimuvad 
ka vahetused ujumiselt rattale ja rattalt joo-
ksule.
   Põnevaid elamusi peaks võistluspäevas 

jätkuma kuhjaga, sest juba praeguseks on 
kirjas mitmed nimekad tipptriatleedid, nagu 
näiteks Chris McCormack, Olivier Marce-
au, Priit Ailt ja Ain-Alar Juhanson. Ent pea 
sama huvitavaks tõotab kujuneda mõõdu-
võtt mitmete tuntud eestlaste vahel. Näi-
teks on stardis näitleja Veikko Täär (Otepää 
oma mehe ettevalmistusi saab jälgida püha-
päeva õhtuti kell 19.15 ka ETV ekraanilt), 
näitleja Gerli Padar, luuletaja Contra, Tartu 
Linnapea Urmas Kruuse ja paljud teised. 
   Kokku oli juuni teise nädala lõpuks pikale 

distantsile ennast kirja pannud 285 sportlast, 
mis juba lööb eelmisel aastal püstitatud osa-
lejate arvu rekordi. Lisaks veel 24 kolmeliik-
melist meeskonda. Järelejäänud paari kuuga 
võib oodata nende numbrite olulist kasvu.
   Triatlonifestivali kõige pidulikum osa, 

milleks on autasustamine ja võistluskesku-
ses toimuv tasuta rokk-kontsert, algab pü-
hapäeva õhtul kella seitsmest. Tristar Esto-
nia triatlonifestival pakub elamusi kõigile 
ja korraldajad ootavad kõiki valgamaala-
si raja äärde kaasa elama ning pidustustest 
osa saama.

Projektijuht OTT TÕNISSAAR
Veeb: www.tristar.ee

Tristar Estonia triatlonifestival 
ootab taas kaasa elama

Pühajärve XIV Puhkpillipäevad
Järjekordsed, XIV puhkpillipäevad toovad Otepääle seekord 
harrastusmuusikuid sõprusvallast Orissaarest, Koselt, 
Valgast, Rõngust ja Otepäält. Kaugematest külalistest väärib 
märkimist Sigulda Noorteorkestri Silversound osalemine.
   Taas toimub palju huvitavaid kontserte nii Otepää Lipu-
väljakul kui ka Otepää Kultuurikeskuses, Rõngu ja Otepää 
kirikutes. Kutselistest ansamblitest on kohal Silver Brass 
Tallinnast.
    Koondorkestri kontserdid tõotavad tulla ka huvitava re-
pertuaari ja heade dirigentide (Bert Langeler, Kahro Kivilo ja 
Arno Anton) juhatamisel. 
   Kõik Pühajärve XIV Puhkpillipäevade kontserdid on tasuta.

Korraldajad KÜLLI TEEARU, ARNO ANTON

Rally Estonia 2011 Otepääl
15.-16. juuli toimub Otepääl ja Otepää lähiümbruses Baltikumi 
suurim autospordisündmus auto24 Rally Estonia 2011.
Sellel aastal kuulub ralli Eesti meistrivõistluste-, Balti meistri-
võistluste- ja Historic European Rally Championship kandidaat-
ralli arvestusse.
   Ralli keskus ja hooldusala on Tehvandi Spordikeskuses. 
Sarnaselt 2010 aastale sõidavad põhivõistluse eel Historic-
klassi vanaautod, mis on sarnaselt tänapäeva ralliautodele 
varustatud omaaegsete nõuete kohaselt turvapuuride ja muu 
ohutusvarustusega.
   Histroric-võistluse järel toimub rahvusvaheliste võistlus-
klasside sõit, kuhu sel aastal ootame maailma ralli kuulsaid 
nimesid ja võimsaid ralliautosid, millised varem Baltikumis pole 
võistelnud.
   Lõplik sõitjate rivi selgub juuli alguses, kuid tänaseks on 
kinnitanud oma osavõttu Martin Prokop (Ford Fiesta S2000 
/maailmameister JWRC klassis), Denis Kuipers(Ford Fiesta 
S2000/Holland), ning ka Vytautas Svedas(Mitsubishi EVO10/
mitme kordne Leedu meister).
   Seoses võistlusega palume kohalikelt elanikelt, maaomanikelt 
ning ka puhkajatelt mõistvat suhtumist, et arvestada ralli 
toimumise nädalal erinevate liikluspiirangute ja teedesulgemis-
tega.
   Samuti tuleb arvestada suurema liiklustihedusega, kuna Ote-
pääle on ralli ajaks oodata 10000-15000 pealtvaatajat.
   Liiklusskeemid Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.

Rally Estonia 2011 korraldustoimkonna liige SILVER KÜTT

Otsitakse abi jalgpallihuvilistelt
Tänavu toimub Otepääl U17 Balti jalgpalliturniir. Turniiri 
edukaks läbiviimiseks vajab Eesti Jalgpalli Liit abi ka kohalikelt 
jalgpallihuvilistelt.
   Tarvis on 8-12 pallipoissi (vanuses 9+) ja 4 kanderaami-
kandjat (vanuses 15+). Enne turniiri toimub ka nende instru-
eerimine ja kohal on vaja olla alati 30 minutit enne mängude 
algust.

Huvilistel palun kuni 20. juunini pöörduda Martin Tederi poole:
Martin Teder, 5624 2785. E-post: martin@fcotepaa.ee

MTÜ Kappermäe Selts püüab arendada 
Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja Kaurutootsi 
külade ühistegevust. Seltsi eestvedamisel on 
toimunud sellel aastal juba 8 üritust. 
   Aasta algas talvisel vaheajal suusamat-

kaga, mille jätk oli meeste ööbimisega 
suusamatk kevadisel koolivaheajal. Pä-
evast sula ja öist külma trotsides suusata-
sid 10 suuremat ja väiksemat meest Tõutsi 
küla ümbruses. Vastlapäeval Kappermäel 
lasi liugu 50 eri vanuses inimest. Tore päev 
lõppes meeste lauluga naisperele naistepä-
eva puhul.
   Aprillis osalesime üle-eestilisel liikumis-

päeval pühapäevase matkaga. Matka siht-
punktis imetlesime vaadet Suurele Muna-
mäele ja Vällamäele. On tõesti kauneid 
kohti meie kandis! Kõige rahvarohkem 
üritus oli jürituli Kappermäel. Igast külast, 
kust inimesed tule äärde kogunesid, toodi 
tõrvikuga tuli ja küladest toodud tuledest 
süüdati trompeti helide saatel suur jürituli. 
Jüripäeval toimusid ka esimesed lüpsipingi 
viskamise võistlused.
   Märtsis olid mullavedamise talgud ja 

mais „Teeme ära 2011“ talgupäeval koris-
tasime Lokumärdi talu ümbrust. Seal on 
praegu OÜ Otepää Ehitusgrupp  ehitamas 
meie seltsimaja. Talgupäeva lõpus olid her-
nesupi söömise talgud. Kõige tublim talguli-
ne sõi 4 kausitäit suppi!
   22. mail toimus esimene oma küla laat. 

Müüdi käsitööd, taimi, keraamikat, pajuvits-
test toole, tšintšilja nahku, mänguasju, mune, 
kanu ja kukki.  Toimus heategevuslik oksjon 
seltsi toetuseks. Oksjonil läks müüki riigiko-
gu liikme kallistus ja riigikogu liikme naise 
kallistus, 2 munakivi, Aili luuleraamat. Küla-
vanema õhtuse õlle ostja sattus pakkumisega 
nii hoogu, et ostis õlle 10 korda kallima hin-
naga ja alles siis meenus talle, et ta ei joogi 
õlut. Laada lõpus näitas Roomet akrobaatili-
si trikke ja vanaema Aili kasvatas tiritamme. 
Laada oksjoni ja annetustega kogunes seltsi-
maja ehituse toetuseks 214,76 eurot.
   Reedel, 24. juunil kell 19.00 toimub Kap-

permäel meie külade jaanituli. Kavas on 
tants, ühislaulmine, köievedu ja saapavise.

MTÜ Kappermäe Seltsi liige PILLE KANGUR

Tervisekeskus saab lifti

Otepää Tervisekeskusus saab veel sel aastal 
lifti, mis parandab liikumispuudega inimes-
tele eriarstiabi ja hambaravi kättesaada-
vust.
   Otepää Tervisekeskuse juhataja Marika 

Tirmaste sõnul ehitatakse lift peasissekäigu 
vastu treppide kõrvale. “Kuna hooldusravi 
osakond asub teisel korrusel, siis aitab lift 
parandada ja tõhustada haigete ligipääsu 
teenusele ja vähendada oma maja inimeste 
nö füüsilist tööd,” selgitas Tirmaste. “Lifti 
olemasolul ei pea ratatastoolis olevaid ini-
mesi ja lamavaid haigeid transportima trep-
pidest.”
   Kogu projekti maksumus on 58 065 

eurot. Raha lifti ehitamiseks saadi Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutuselt suuruses 31 
950 eurot, millest projekti omaosaluse, 26 
115 eurot, aitab tasuda Otepää vald. “Lifti 
ehitamine on saanud võimalikuks tänu val-
lavalitsuse ja koalitsiooni heale koostööle,” 
sõnas Otepää Tervisekeskuse nõukogu esi-
mees Valdur Siilbek.
   Lifti hakkab ehitama ehitushankel kõige 

soodsama pakkumise teinud Otepää Ehi-
tusgrupp OÜ. Lift peaks valmima selle 
aasta teisel poolel.

MONIKA OTROKOVA

12. juulil
kell 16 Lastele: Armeenia viimane köietantsija 
(Armeenia), 2009/2010, 72 min.
kell 19 Õnneotsijad: Mis juhtus Pami saarel (Poo-
la-Gröönimaa), 2010, 63 min.
kell 21 Õnneotsijad: Erootiline mees (Taani- Hai-
ti), 2010, 85 min.
13. juulil
kell 16 Lastele: Üks õnnelik elevant, (USA), 2011, 
81 min
kell 19 Õnneotsijad: Sügiskuld (Saksamaa/Austria/
Rootsi), 2010, 94 min.
kell 21 Õnneotsijad: Armastajad (Poola), 2010, 51 
min.
14. juulil
kell 16 Lastele: Unistav Nikaraagua (USA/Hispaa-
nia/Nikaraagua), 2010, 58 min.
kell 19 Õnneotsijad: Viinavabrik (Poola/Vene), 90 
min.
kell 21 Õnneotsijad: Tõus ja Mõõn (Läti/Iirimaa), 
2009, 80 min.
15. juulil
kell 16 Lastele: Afgaani poiss Mir (UK/Afganistan), 
2010, 90 min.
kell 19 Õnneotsijad: Isa pruudid (Saksamaa/Iisra-
el), 2010, 54 min.
kell 21 Õnneotsijad: Põgenemine Jõuluvana-
maalt (Soome/Itaalia), 83 min.

XXV Pärnu Filmifestival 
Otepää Kultuurikeskuses 

12.-15. juulil

MTÜ Kappermäe Seltsi tegemistest 

Külavanemate kokku-
saamine
Täna, 17. juunil toimub Pilkuse küla seltsimajas 
uutele külavanematele tunnistuste ja külava-
nema märgi kätteandmine ja endiste külava-
nemate tunnustamine tehtud töö eest. Samas 
antakse üle ka fotokonkursi “Otepää – paik, kus 
olla on hea” võitjatele auhinnad.

MONIKA OTROKOVA

Tänaseks on Otepää vallavalitsuse poolt 
esitatud Euroopa Liidu projektidest finant-
seeritud nelja. LEADER programmist on 
saanud rahastust kolm projekti: 
• Külavanem – küla vedur (summas 

4570 EUR ehk 71 500 EEK), mille eesmärk 
on külavanemate koolitamine ning ringsõit 
Eestis, tutvustamaks aasta külade tegevusi, 
et motiveerida külavanemaid ning muuta 
külaliikumine aktiivsemaks. Projekti tege-
vused algavad oktoobris. 
• Korteriühistute rajamine Otepää 

vallas (summas 5214 EUR ehk 81 600 
EEK), mille eesmärk on aidata inimestel 
luua korteriühistuid Otepää vallas asuva-
tesse korterelamutesse. Projekt algab ok-
toobris. Täpsem informatsioon avaldatakse 
Otepää Teatajas.
• Noorte aktiviseerimine (summas 3827 

EUR ehk 60 000 EEK), millel on kaks ees-
märki: õpilasfirmade rajamisele kaasa ai-
tamine ning aidata õpilastel oma ideid ellu 
viia läbi idee lahtikirjutamise, rahastustaot-
luse koostamise ning ürituse organiseerimi-
se. Projekt algab oktoobris.
   Rahandusministeeriumi prioriteetse 

suuna „Suurem haldusvõimekus“ alt sai ra-
hastust projekt „Ühtse Otepää koostööpiir-
konna loomine“ summas 25 013 EUR (ehk 

400 000 EEK). Oleme Palupera, Puka ja 
Sangaste vallaga teinud palju ühistegevusi. 
Üks tuntumaid on ühise lehe „Otepää Te-
ataja“ välja andmine. Lisaks sellele rajame 
ka ühist jäätmejaama. Projektist saadi ra-
hastust koostööpiirkonna analüüsi läbivii-
miseks, halduskoostöö rakenduskava koos-
tamiseks ning ametnike ja volikogu liikme-
te koolitamiseks. Selle projekti tulemusena 
tahame jõuda selleni, et kohaliku omavalit-
suse poolt osutavad avalikud teenused on 
elanikele paremini kättesaadavad ning vaja-
dusel osutatakse avalikke teenuseid mitme 
valla peale ühiselt. Projekt algab juunis.

Arendusnõunik ANNIKA JAANSOO

Otepää vallavalitsusel said rahastust 
mitmed projektid
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Lahkus mees nagu 
orkester

Lehekuu tärkav loodus, mis annab 
uut elujõudu kõigele elavale, röövis ometi elu Otepää ja kogu Eesti hariduse 
ühelt tugisambalt, PEDAGOOGILT suure algustähega. Otepää koolist võr-
susid põlvkonnad tema sõnade saatel: „Kes minevikku ei mäleta, see elab 
tulevikuta.“ Nüüd on temast endast saamas minevik. Heino Mägi oli tuntud 
igale otepäälasele ja paljudele kaugemalgi, mitmete arvates Otepää Kõige 
Suurem Mees, seda nii otseselt kui kaudselt. 
   Heino Mägi pedagoogitee oli aukartustäratav: alustanud 1948. aastal kool-
meistrina Vana-Otepääl, sai temast 1956. aastal Otepää Keskkooli direktor, 
kelleks ta jäi 33 aastaks. Võimatu on siinkohal üles lugeda kõike, millele Heino 
Mägi aluse pani, seetõttu olgu mainitud vaid kõige suuremaid ettevõtmisi: 
kodu-uurimise aluste kui õppeaine ja muuseumi tegevuse algatamine, kodu-
uurimiskonverentsid ja ajaloo eriklass, uus koolihoone, spordi- ja muusikak-
lass, sõprussuhted teiste koolidega nii Eestis kui ka teistes liiduvabariikides, 
tootmisõpetus, töö vilistlastega, hõbe- ja kuldlennu iga-aastane tulek kesk-
kooli lõpuaktusele, kooli aastapäevade tähistamine ning palju, palju muud. 
   Otepää Gümnaasiumi 104aastasest ajaloost hõlmab Heino Mägi direktoriks 
oleku periood ligi kolmandiku, millele lisandub 15 aastat tegevust koolimuu-
seumi juhatajana kuni 2004. aastani. See seletab tõsiasja, miks hiljemgi tema 
poole pöörduti Otepää Gümnaasiumi kuulsate kasvandike kohta info ja inter-
vjuude saamiseks – tema ikka teadis ja mäletas. Ta oli direktoriameti kõrval 
ka ise ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kodu-uurimise aluste õpetaja, koolimuu-
seumi juht, uurimistööde juhendaja, Otepää ajaloo talletaja ja propageerija, 
giid ja matkamarsruutide väljatöötaja. Tema koostatud 15 raamatut aitavad 
siiani huvilistel Otepää ja selle ümbruse radadel orienteeruda ja kultuuriloo-
lisi paiku tundma õppida. 
   Läbi aegade ilmus temalt üle 400 artikli pedagoogilistel ja ajaloolistel teema-
del. Ta osales aktiivselt Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi, hilise-
mal ajal B. G. Forseliuse Seltsi tegemistes. Siit pärineb ka üks osa tema väga 
suurest ja auväärsest tunnustuste kogust: Eesti rahvakooli 300. aastapäeva 
medal (1987), Ignatsi Jaagu medal (1990), Eesti koorilaulu 200. aastapäeva 
medal (1998), Otepää vaimuelu hingestaja, seltsi auliige (1999), B. G. Forse-
liuse medal (2003), Suur Kuldtukat (2008). Raske oleks seda loetelu jätkata, 
sest ainuüksi Heino Mägi autasudest saaks kokku suure muuseumifondi.
   Vähem tähtis ei ole ka muu ühiskondlik tegevus. Nii on ta viimsele tee-
konnale saatnud 716 inimest ja viinud läbi laste nimepanekutseremooni-
aid, olnud 20 pulmas pulmaisa ning lugematul hulgal juubelitel ja üritustel 
õhtujuht ning ekskursioonidel giid. Taidluseski osales ta mitmel rindel: oli 
koorilaulja haridustöötajate segakooris, rahvatantsija, akrobaat, pillimängija 
(akordion, mandoliin) ja näitleja. 
   Heino Mägi oli aastakümnete vältel üks Otepää väljapaistvamaid isikuid, 
tema mitmekülgsus, uudishimu ja teotahe väärisid imetlust. Kunagi ei sise-
nenud Heino ruumi ilma reipa tervituseta: „Tervitus teile, võidukad väed!“. 
Veel poolteist kuud tagasi, Otepää linna 75. aastapäeva üritustel osaledes 
vastas ta küsimusele, kuidas tal läheb, oma tuntud lausega: „Vägisi kipub 
hästi minema!“ 
   Selline oligi Heino Mägi. Tema eeskujulikult korda seatud kodused albumid 
ja kroonikaraamatud ülevaadetega kõigist reisidest pakuvad ainulaadseid 
tagasivaatevõimalusi nii tema perele – kolmele pojale abikaasadega, lastele, 
lastelastele ja lastelastelastele kui ka teistele otepäälastele. Oma perest ja 
oma koolist tundis Heino tõeliselt suurt rõõmu. 
   Lahkunud on väärikas Otepää valla Aukodanik, kuid tema teenete jäljed ei 
kustu ajalooliivalt iialgi. 

Kes meeletult särab ja põleb palangus pidevas,
sel kustuda pole nii kõle õhtus nii videvas...
Ning jääb kindlasti järgi sellest rikkusest, mida sa evid,
ja sa söövitad sügava märgi ellu, milles sa laiud ja levid...
               (A. Alliksaar)

Otepää Gümnaasium

IN MEMORIAM

HEINO MÄGI
14.12.1928 - 
25.05.2011

ENE POOLAND, Otepää KK 
34. ehk KULDLEND 2011. 
aastal:

“5. juunil valitsesid Otepää Gümnaa-
siumi aulas kurb-vaiksed helid. Need 
olid saatjaks ühe elutee meenutustele, 
mälestuskõnedele. Need kandsid kar-
gete mõtete maailma. 
   Lahkunu sargast kõrgemalt, lava-

taguselt foonilt vaatas vastu inimkõr-
gune mälestusfoto – see oli HEINO 
MÄGI, kergelt muigel, heatahtliku 
ilmega… Nii olime meie, tema õpi-
lased, harjunud teda nägema pool 
sajandit tagasi ja aastakümnete jook-
sul pärast sedagi.
   TEMA on nüüd ajalugu. Ja ta tegi 

oma kodulinnas ja koolis ajalugu. 
Temale mõeldes said kokku minevik, 
olevik. 
   Sellest sündis ühtäkki olnut ja olevat 

ühendav mõte: NÜÜD on siis lah-
kunud KOLMEST SUUREST ote-
päälasest viimane. Need olid August 
Krents, Kalju Ruuven ja Heino Mägi. 
Nemad andsid oma elutööga Otepää-
le näo, nende nimedega koos tunti ja 
tunnustati Otepääd kui rahvamuusi-
ka-, teatri- ja hariduskeskust.
   Meie koolist viis aastakümmet 

tagasi tahan meenutada ainult mõnda 
fakti ja sündmust. Meie kaks klassi, 
õpetajate Este Laante ja Asta Kre-
valdi lapsed, 38 õpilast, olime viimane 
lend, kes lõpetas Otepää kooli vanas 
majas. Me olime uue koolimaja nur-
gakivi paneku juures. 
   Ma õppisin ajal, mil muusikaõpeta-

ja August Krents, kes polnud päevagi 
koolis käinud, (nagu palju aega hiljem 
teatavaks sai) viis meie kooli rahvapil-
liorkestri 1960. aasta üldlaulupeole ja 
esinema “Estonia” lavale.
   Meie lennu lõupeole, nagu teiste-

legi pärast meid, ilmus aga direktor 
Heino Mägi oma lahutamatu akor-
dioniga. Üks osa peost oli kindla 
kavaga: direktor käis pilli mängides 
ühe laua juurest teiseni ja pani meid 
kõiki kaasa laulma.
   Kõikidel kokkusaamistel oli sama 

lugu. Ka tema algatatud kuld- ja hõ-
belendude kokkutulekuil igal kevadel 
lõpuaktuste aegu.
   Nii saame kokku seegi kord. Ainult 

ilma oma direktori ja tema pillimän-
guta. Temast ja temale on veel palju 
öelda. 

Tulge, KULDLEND, olete oodatud 
oma koolis juba homme!”

VELDA KONASTO, inglise kee-
le õpetaja aastail 1957 – 1960:

“Oma esimese koolidirektori ärasaat-
misel meenutasin möödunut. Heino 
Mägi oli hea kolleeg, minu jaoks suure 
tähega Inimene ja Õpetaja, vaimukas, 
heatujuline ja alati heasoovlik.
   Omamoodi uue aja märk oli tol-

lasest see, et Otepää Keskkooli tuli 
1957. aastal 11 noort kõrghariduse-
ga õpetajat. Olime kõik üks noor ja 
elurõõmus koolipere: Este ja Roo-
lain Laante (vene keele õpetajad), 
Asta Krevald ja Laine Loog (Hein) 
(eesti k.), August ja Linda Undusk 
(keemia), Senta Kress (tütarlaste keh. 
kasv.), Herbert Mägi (füüsika), Silvia 
Suuman (ajalugu, hiljem õppealajuha-
taja), Aino Joosepson (võõrk.), Leida 
Laaving (tööõpetus).
   Kui on kutse ja võimalus, tahan ikka 

Otepää kooli kokkusaamistele tulla.”

ASTA KREVALD, eesti 
keele õpetaja, 2011. aasta 
KULDLENNU üks klassijuha-
tajaid:

“Minu eluteelt on olulisim öelda, et 
töötasin algusest oma pedagoogitöö 
lõpuni ehk 33 aastat ühe direktori juh-
timisel. See oli Heino Mägi.
   Suunatud oli mind Tallinna Pe-

dagoogilise Instituudi lõpetamisel 
Otepää rajooni. Oma tulevase direk-
toriga kohtumisel sain aimu, et nalja 
ta armastab. Kui pärisin elamispin-
na kohta, nentis Heino Mägi, et saab, 
saab. “Paneme sind ühte tuppa ühe 
noormehega – ülikoolist tuleb meile 
matemaatik Herbert Mägi.” Ega ma 
veel imestama ega vaidlema jõudnud 
hakatagi, kui tema juba ruttas rahusta-
ma: “Panete vaheriide seinaks, küll te 
hakkama saate!” Veidi hiljem selgus, 
et saame mõlemad ulualuse kooli in-
ternaati. Oli ikkagi kaks ülipisikest 
tuba ja meie vahel oli pärissein.
   Oma ja teiste noorte õpetajate 

tööaja algusest Otepää Keskkoolis 
tahan olulisimana öelda seda, et meid 
ei lastud hüpata tundmatusse vette 
nii, et me oleksime pidanud hirmu või 
abitust tundma.Mured ja probleemid 
soovitati direktorile või õppealajuha-
tajale “ära kaevata” ja siis otsiti koos 
lahendusi: direktsioon käis tunde 
kuulamas, kaasõpetajatel soovitati 
vabal tunnil kolleegi tööd minna vaa-

tama, pärast arutasime ja analüüsisi-
me, koos leidsime lahendusi.
   Koolielu oli aktiivne igas mõttes. 

Tähtpäevi märgiti pidulikult, ka õpe-
tajate juubeleid. “Ei saa nii, et tuleme 
kokku sööme torti joome kohvi, õn-
nitleme – ja ongi kõik! Oleme haritud 
inimesed – peame oskama selliseid 
päevi pidulikuks teha,” õpetas direk-
tor meid juba töö alguse aegadel.
   Meil oli ühiseid suusamatku, koris-

tamise talguid, reise, jalgsimatku – igal 
pool oli direktor Mägi meiega kaasas, 
kõndis kõige ees või võttis ühislau-
lu üles. Nii olid isegi majandeis tööl 
käimised õpetajatele ja lastele oma-
moodi elamuseks muudetud. Õpeta-
jad said direktorilt eeskuju ja õpetusi 
selleski vallas.
   Seda võib Heino Mägi puhul veel 

lisada, et talle meeldis ESINEDA. Ta 
võttis alati sõna, pidas pikki kõnesid 
isegi siis veel, kui tema tervis oli hai-
gustest palju kordi puretud. Aga ise 
kinnitas, et kõik on hea ja läheb aina 
paremaks!”

VALDUR SEPP, TV saate 
“Lauluga maale” produtsent, 
Otepää teatris olnud lavastaja 
ja näitleja:

“Kui Otepääl poleks oma pikka elu 
elanud Heino Mäge, poleks meil sel-
list kodu-uurimuslikku kogu, nagu 
see on nüüd säilitamisel Otepää koo-
limuuseumis. 
   Kõikide muude teemade hulgas 

kultuuri- ja teatrirahva jaoks eriti olu-
lised on need tööd, mis Heino Mägi 
juhendamisel aastakümnete jooksul 
koostatud kõikidest meie teatri kuul-
samatest näitlejatest, nimekatest kul-
tuuri- ja kunstiloojatest. Tean kindlalt, 
et sellist kodupaiga kultuuriväärtus-
te kogu pole ühelgi teisel rahvateatril 
kogu Eestis.
   Lisaks sellele oli Heino Mägi meie 

rahvateatri asutajaliige ja kõige püsi-
vam kunstinõukogu liige, kes iga uus-
lavastuse sünni juures viibis ja oma 
heatahtlikke hinnanguid jagas.
   Imetlust ja meenutamist väärib 

Otepää ja Valgamaa aukodaniku tiit-
liga pärjatud Heino Mägi suutlik-
kus kirjamehena, seda nii raamatute 
koostamisel kui ka ajalehtedele kirju-
tamisel. Need ju kõik ikka meie oma 
armsast kodupaigast.
   Tema oli ja jääb vist ainulaadse-

na Otepää ajalukku ka sellega, et ta 
ei jätnud ühelegi uuele võimuesin-
dajale eelolevaid ajaloolise tähtsuse-
ga päevi meenutamast ja nende mär-
kimise kohta teavet nõutamast. Seda 
veel neilgi aegadel, mil ta ISE enam 
suurüritusi planeerida ja korraldada 
ei suutnud.”

Küsitles Aili Miks

4. juunil Eesti lipu õnnistamise 
127. aastapäeval toimus 

muuhulgas Otepää kirikumõisas üks oluline kõ-
nekoosolek, kus osalesid EÜSi liikmed, ning eri-
nevate asjassepuutuvate organisatsioonide esin-
dajad. Arutati Otepääl asuva Eesti Lipu Muu-
seumi laiendamist ja meie rahvussümboolikaga 
seonduvat laiemalt.
   Seisukohtade ja mõtteavalduste eredamad 

näited tulid EÜSi vilistlaselt ajaloolaselt Mart 
Laarilt, kes lisaks lühikesele tagasivaatele aja-
loos rõhutas seda, et tegemist on Jakob Hurda 
tegevuse kõrgajaga Otepääl, meie ajaloo ja rah-
vusluse seisukohalt erilise paigaga Eestimaal. 
Lisaks on Otepää kiriku pastoraat just see koht, 
kus 1884. aastal õnnistati sinimustvalge rahvus-
lipp ja see koht on olnud läbi ajaloo eestluse ja 
ärkamisaja üheks oluliseks hoidjaks. Seega on 
oluline, et Otepää kannaks vaimsuse ja eestluse 
järjepidevust ka tänapäeval. 
   Vil! Laari seltsivend Toomas Kiho rõhutas 

Otepääle rajatava võimaliku lipu- ja rahvussüm-
boolika keskuse riiklikku tähtsust. EELK pea-
piiskop Andres Põder andis kogu asjaajamisele 
oma õnnistuse ja lisas äsja Ameerika Ühendrii-

kidest tulnuna, et me võiksime sealsest patriotis-
mikasvatusest paljutki õppida. Eriti, mis puudu-
tab meie järeltulevate põlvede harimist isamaa-
listel teemadel. 
   Eesti Lipu Seltsi ühe juhtfiguuri Jüri Trei põ-

hisõnum oli haritus ja oskus (või selle puudu-
mine) meie rahvussümboolikaga ringikäimisel. 
Tema sõnul on selles vallas väga erineval riikli-
kul tasemel mõnigi kord olulisi vajakajäämisi. 
Otepää vallavanem Andres Visnapuu ja voliko-
gu esimees Aivar Nigol avaldasid antud ettevõt-
mise õnnestumisele poolehoidu ja valmidust 
seda toetama. Lisaks rikastasid oma ideedega 
kogu ettevõtmist Kaitseliidu Valgamaa maleva 
pealik kapten Rein Luhaväli ja veel arvukalt selt-
sivendi EÜSist.
   Koosolekul otsustati nende teemadega tege-

lemiseks moodustada erinevate organisatsiooni-
de esindajatest töörühm, kelle esimeseks üle-
sandeks saab Eesti Lipu Muuseumi avamine 
Otepääl oluliselt uuel kujul Eesti lipu 130. aas-
tapäevaks. Töörühma juhiks sai EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.

EELK Otepää vaimulik MARKO TIIRMAA

Meenutusi HEINO MÄGIST 
ja tema ajast Otepääl

Muuseum uueks! EELK Otepää Maarja kogudus 
annab teada!
Jumalateenistused Otepää Maarja kirikus 
juuni- ja juulikuus:

P 19. juuni kl. 11.00 kolmainupüha jumalateenistus
N 23. juuni kl. 13.00 võidupüha jumalateenistus
R 24. juuni kl. 11.00 surnuaiapüha jumalateenistus  
                                      Otepää kalmistul
P 26. juuni kl. 11.00 jumalateenistus armulauaga
P 03. juuli kl. 11.00 jumalateenistus
P 10. juuli kl. 11.00 jumalateenistus
P 17. juuli kl. 11.00 jumalateenistus
P 24. juuli kl. 11.00 jumalateenistus
P 31. juuli kl. 11.00 jumalateenistus armulauaga

Muud teated
Vaimuliku kõnetunnid  kolmapäeviti kell 10.00 - 13.00,  
 pühapäeviti kell 10.00 - 13.00, 
info tel. 518 5305.

Annetjatele:
A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA 

KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001 

10202008006001

Tule arvutikoolitusele
Taas algavad tasuta arvuti-
koolitused projekti Ole kaasas! 
raames. Koolitust on võimalik 
valida vastavalt :

 „Arvuti ja interneti koolitus alga-

jatele“ on mõeldud neile, kes ei tunne end veel 
kindlalt arvutit kasutades, aga soov on selgeks 
saada interneti lehitsemine, e-kirjade saatmine ja 
veel muud põnevat.
„Internetikoolitus edasijõudnutele“, käsitletakse ID-
kaardi kasutamist, arvuti turvalisust, e-teenused 
jm.
   Sama projekti raames toimusid koolitused ka eelmisel 
aastal. Otepääl läbisid kursuse 198 huvilist. Siinkohal tänu 
kõigile, kes osalesid, olite väga toredad ja tublid ja valmis 
õppima. Julgustage ka oma tuttavaid ja naabreid osalema 
nendel kursustel. Tulge ka ise uuesti, kui on tekkinud 
küsimusi! Oodatud on kõik õpihimulised, kes tahavad uusi 
teadmisi arvutitest.

Kursused toimuvad Audentese SG Otepää filiaalis 
algajate kursus 7. juuli kell 11.00 või 
26. juuli kell 16.00,

edasijõudnute kursus 8. juuli kell 11.00 

või 27. juuli kell 16.00.

   Leia endale sobiv aeg ja registreeru tel. 6180 180 
või 5349 0493 või www.olekaasas.ee.
   Toredat õppimist!
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 Tunnistati kolme pakkuja pakkumusest edukaks 
FIE Kalev Lõhmus pakkumus (50 eurot käibemak-
suta) Palupera valla veebilehel ja ajalehes Otepää 
Teataja väljakuulutatud hankele „Bussipeatused“.
 Tunnistati ainukese pakkumusena laekunud FIE 

Vahto Sikk Vahi talu pakkumus edukaks, maksumu-
sega 90 eurot (käibemaksuta) Palupera valla veebilehel 
ja ajalehes Otepää Teataja väljakuulutatud hankele 
„Valgustid“. 
 Tunnistati kahe pakkuja pakkumusest edukaks FIE 

Vahto Sikk Vahi talu pakkumus (420 eurot käibe-
maksuta) Palupera valla veebilehel ja ajalehes Otepää 
Teataja väljakuulutatud hankele „Varingud/kaevi-
kud“. 
 Tunnistati kahe pakkuja pakkumusest edukaks 

Munamäe Sport OÜ pakkumus (279,17 eurot käibe-
maksuta) Palupera valla veebilehel ja ajalehes Otepää 
Teataja väljakuulutatud hankele „Trimmeritöö“. 
 Tunnistati kahe pakkuja pakkumusest edukaks FIE 

Vahto Sikk Vahi talu pakkumus (490 eurot käibe-
maksuta) Palupera valla veebilehel ja ajalehes Otepää 
Teataja väljakuulutatud hankele „Puhkeala“. 
 Tunnistati ainukese pakkumusena laekunud FIE 

Vahto Sikk Vahi talu pakkumus edukaks, maksumu-
sega 320 eurot (käibemaksuta) Palupera valla veebile-
hel ja ajalehes Otepää Teataja väljakuulutatud hankele 
„Nõuni soo“. 

Palupera Vallavolikogus
 26. mail 2011: 

 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera val-
las Nõuni külas asuv maa-ala nimetusega „Mäkketõusu 
tee“, orienteeruvalt suurusega 4000 m², sihtotstarbega 
100% transpordimaa. Maa on vajalik valla seaduses sätes-
tatud ülesannete täitmiseks: tagamaks avalik juurdepääs 
kõikidele korteriomandite omanikele, neid teenindavatele 
ettevõtetele ja on kantud Palupera valla teederegistrisse. 
Volitati Palupera vallavalitsust teostama maa munitsi-
paalomandisse andmise toimingud, vajadusel esindama 
valda riigiasutustes.
 Arutati Hellenurme hooldekeskuse hoolealuste liiku-

mist/tegevusvõimalusi, -õigusi külas. Tegevjuhile anti 
mitmeid soovitusi paremaks tutvustamiseks keskuse 
tegevusi, kodukorda ühingu kodulehel ja koostööks 
eesmärgiga enam arvestada külaelanike privaatsust ja 
turvalisust.
 Toimus valla uue Heakorra eeskirja I lugemine.
 Nõustuti Lignator Mets OÜ-le Miti kinnistul geoloo-

gilise uuringuloa andmisega. Uuringuloaga nõustumine 
ei tähenda edaspidiselt kaevandamisloaga nõustumist. 
Palupera vallavolikogu peab vajalikuks, et enne kaeveloa 
taotlemist tuleb loa taotlejal läbi viia keskkonnamõjude 
hindamine.
 Valga maavanem hr. Margus Lepik tutvustas Arengu-

strateegia Valgamaa 2018 projekti. Esitati küsimusi, toi-
mus arutelu, tehti ettepanekuid. 
 Järgmine istung toimub 21. juunil 2011 algusega kell 

15.00 Palupera puhkealal külamaja juures.

Palupera Vallavalitsuses
27.05.2011:

 Määrati teenindusmaa suurus (orienteeruvalt 4000 
m²) ja piirid teederegistrisse kuuluva tee nr 5820026 
juurde vastavalt Valga Maavalitsuse poolt kooskõlas-
tatud ja munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse 
Mäkketõusu tee plaanile.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
 Kuulutati välja ja otsustati korraldada lihtmenetlu-

sega riigihange nimetusega Hellenurme kultuurimaja 
katuse rekonstrueerimine – ehitustöö osutaja hanki-
mine. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati valla-
vanem. Kinnitati riigihanke hankedokumendid, pakku-
muste hindamiskriteerium, pakkumuse tagatist ei nõuta 
ja moodustati 5-liikmeline hankekomisjon. Riigihanke 
välja kuulutamisest teavitatakse Riigihangete registris 
ja valla koduleheküljel.
 Anti kaks ühekordset toetust á 20 eurot.
 Kinnitati hooldajateotuse saajate nimekiri 28 inimesele 

kogumahus 525,33 eurot.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
 Valla veebilehel teavitatud kuulutusele kahe personaa-

larvuti ja monitori ostuks laekus 5 pakkumust. Edukaks 
pakkumuseks loeti kogumaksumuselt odavaim – ITEE 
OÜ pakkumus, 538,83 eurot käibemaksuta.
 Väljastati V.S-le ehitusluba Mäelooga külas Alalooga-1 

kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Pastaku külas Tiku kinnistu 

kaheks eraldi katastriüksuseks: Tikumetsa kü, 12,78 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa ja Tiku kü, 24,75 ha, sih-
totstarve maatulundusmaa.
 Väljastati MTÜ Hellenurme Veskimuuseumile ehi-

tusluba Hellenurme külas Veski kinnistul asuva veski-
hoone rekonstrueerimiseks.
 Väljastati raieluba Hellenurme külas Alliku kinnistul 

asuvate kuivanud puude raieks.

 07.06.2011:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
 Anti kaks kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi 

toetust á  40 eurot ja üks toetus lapsele prillide ostuks 
22,70 eurot.
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõiduki par-

kimiskaart 31. märtsini 2013.a.
 Muudeti kolme katastriüksuse lähiaadresse, kooskõlas 

kohanimeseadusega.
 Väljastati ehitusluba Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 

SA-le Päidla külas Aakre metskond 83 kinnistul asu-
vate Allika puhkekohta teenindavate väikevormide 
rekonstrueerimiseks.ü
 Väljastati ehitusluba Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 

SA-le Mäelooga külas Mäelooga kinnistul asuvate 
Nõiamaja puhkekohta teenindavate väikevormide 
rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba 

Nõuni külas Tiirike 10/04 kV alajaama ning 10 kV ja 0,4 
kV maakaabelliini väljaehitamiseks.

8

AMETLIK INFO

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

www.palupera.ee

AMETLIK INFOPalupera põhikooli 
lõpuaktus 

toimub mõisakooli saalis 

18. juunil 2011 kell 12.00.

Lõpetajad:
Alice Andressoo
Hanna-Liisa Tamm
Kai Laas
Kaisa Lokk
Kristi Roodla
Maria Voolaid
Fred Korss
Illar Raudberg
Karl Komlev
Mirkko Käos
Priit Teder
Risto Vähi

Palupera vallas on tore traditsioon korral-
dada valla noortele pidu, et koos tähista-
da lastekaitsepäeva ja loomulikult ka alga-

vat suvevaheaega. Tunnustame meie eriti tublisid 
noori. Seekord said tänukirja, väikese kingituse ja 
vallavolikogu esimehe tugeva käepigistuse osali-
seks Maria ja Merily. Tublid tüdrukud – aktiivsed 
koolielu korraldamisel, noorteürituste läbiviimi-
sel, väga sõbralikud ja tegusad. Magusad tänud 
said ka kõik Lumememm MMil osalejad. Ütleb 
ju vanasõnagi, et rege rauta suvel ja vankrit pa-
randa jõulude ajal. 
   Muusikalist külakosti tõid meile Rõngu noor-

mehed ansablist A-Pluss, esitades akustiliste ki-
tarride saatel muusikat polkast rokini. Tantsulist 
külakosti pakkusid aga Kuldre põhikooli tüdru-
kute väga lahe tantsutrupp. Ja loomulikult alati 
oodatud disko, puldis DJ Burks ning DJ Bobo. 
   Suur tänu meie valla ettevõtjatele, kelle abiga 

sai lastele kaetud rikkalik niksi-näksilaud. Eri-
liseks lemmikuks oli Karupesa küpsetatud soo-
lane kringel. Loomulikult said lõpuks otsa kõik 
puuviljad, kommid, limonaadid ja jäätisekoktei-
lid. 
   Mõnusat ning päikesesooja suve teile kõigile!

MARIKA VIKS

Lustakas üle-valla laste-
kaitsepäevapidu

MTÜ Hellenurme Mõis 
eralasteaed ootab enda kollektiivi 
kvalifikatsiooninõuetele vastavat 

lasteaiaõpetajat 
alates 08.08.2011.

Dokumendi koopia ja CV saata 
aadressil anne.ruubel@mail.ee. 

Info telefonil 5060 759 ja 7679 509.

Õppereis Vildbjerg Cup´ile (TAANI)

Toetuste saaja – Jalgpalliklubi “FC Elva”, põhita-
otleja.
Palupera valla roll – projektist huvitatud isik, kuna 5 
valla noormeest osalevad.
Toetus – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti 
meetme Noorte algatused ja koostöö – Noor 
Valgamaa raames toetati õppereisi Taani Vildbjerg 
Cup´ile 4941 euroga. Õppereis toimub 2.-9. 
august 2011.

PROJEKTID

Hellenurme Kultuurimaja  
katuse rekonstrueerimine

Toetuse saaja – Palupera vald, põhitaotleja, kaas-
finantseerija.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Hasartmängumaksust regionaalsete 
investeeringute andmise programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega 
15.05.2011 eraldati Hellenurme kultuurimaja katu-
sekatte rekonstrueerimiseks toetust 27770 eurot. 
Omaosalus 4907 eurot.
Projekti lõpp – 30. oktoober 2011.a.

Armas kooliõde ja kooli-
vend või kuidagi teisiti 
Nõuni kooliga seotud sõber!

Eelmisel aastal pidasime nn. „proovikokkutule-
kut“, mis oli tore ja vahva ning tekitas soovi ka sel 
aastal jälle kokku saada. 
   Niisiis, juulikuu teisel laupäeval, 9. juulil keskpäe-
val kell 12 algab kogunemine Nõuni rahvamajja 
ning tund aega hiljem heliseb kell esimesse tundi. 
   Kui sul on küsimusi, häid mõtteid, toredaid ette-
panekuid, siis anna julgesti märku. Koos teeme 
päeva mõnusamaks!
Korraldajate nimel Marika, 5346 5648

Mtü Avatud Hellenurme Noortekeskus teenused
RESPO HAAGISE KASUTUS
Haagise M301L 150 PLH kandevõime on 470 kg, kast 1,5 
x 3,0 m, porte kõrgus 0,41 m, kallutus, koormakinnituse 
aasad 8 tk.
Teenustasu määrad:   kuni 1 tund  4,5 eur

 1-3 tundi   8 eur
 3-6 tundi  11 eur
 6-12 tundi  13 eur
 12-24 tundi   15 eur

Kasutamiseks võta enne kasutamise vajadust varakult 
ühendust tel. 517 2460 (Andrus Pastak). Kirjaliku nõusoleku 
vormistamiseks peab vähemalt 18aastane kasutaja kaasa 
võtma juhiload ja passi või ID kaarti. Teenuse eest saab 
tasuda sularahas või pangaülekandega. Krediit- või dee-
betkaardimakseid omaniku juures teostada ei saa. Lisainfo 
telefonil ja www.palupera.ee-Kolmas sektor – MTÜ Avatud 
Hellenurme Noortekeskus.

MURUNIITMINE MURUTRAKTORIGA
Murutraktor John Deere X165, niiduseade töölaiusega 

122 cm, mootor 22hj

Teenuse hind: 15 eur/tund. Norm.jõudlus tunnis 1000 m².
Transpordi hind lisandub alates 1 km-st objektini – 0,25 
eur/km.
Teenustöö tellimiseks võta ühendust tel. 5172460 (Andrus 
Pastak).

Juunist septembrini Hellenurme 
hooldekeskuses hambaarsti VASTUVÕTTU 

EI TOIMU.
   Vastuvõtule registreerida on võimalik 

Elva Hambaravisse, tel. 53 043 450, 
www.hooldekodu.ee.

2. juuli kell 11.00
toimub Nõuni küla palliplatsil 

VÕRKPALLITURNIIR

PÕRSAS CUP VII 2011
Osalejad loositakse kohapeal võistkondadesse.

Auhinna karikad, grillvorstid ja 
lihtsalt ilus päev panevad su tegutsema.

Tule võistlema või kaasa elama!
Info: Nõuni külaselts

Ruta, 5344 1380

23. juunil 
algusega kell 20 

Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil

JAANIPIDU.
*esinevad meie maja taidlejad

*rahvalikud jõukatsumised
*Jaanid süütavad jaanitule

*tantsuks mängib ansambel „ Anti ja sõbrad“

24. juunil KELL 16.00 saab
Neeruti külaplatsil alguse

NEERUTI KÜLA JAANIPÄEV
Kavas on:

Mängud suurtele ja väikestele.
Traditsiooniline Neeruti küla õnneloos.

Õhtust ei puudu ka üllatused!

Kell 20.00 jätkab õhtut ansambel „Vildist Kübar”.

Meie ettevõtmist toetab Kohaliku omaalgatuse programm 
ja Palupera Vallavalitsus.

Üritust korraldab MTÜ Neeruti Külaselts.

Palupera küla jaanituli  
22. juunil kell 18.00 

Palupera staadionil.

Üritus algab traditsioonilise jalgpallimatðiga. 
Jalgpallimängu ajal toimub ka 10-sendi täika. 

Müüdav kraam võtke ise kaasa ning hind kõigele 
peaks olema sümboolne. Lastele meisterdamine 

ning mängud.
Läbi viiakse ka erinevaid jaanipäevale kohaseid 

jõukatsumisi – õllejooks, köievedu jms.

Kohapeal on olemas puhvet. Muusikat teeb 
Rõngu noortebänd A-Pluss. Üritus TASUTA.

Korraldaja: MTÜ P-Rühm

2010./2011. õppeaastal 
õppisid ainult hinnetele „5“ 
järgmised Palupera põhi-
kooli õpilased:
1. klassis Danjel Juškin, Tiiu Triin Tamm 
2. klassis Caroliis Miks
4. klassis Ave Riivik, Triin Tiimann
7. klassis Artur Lõhmus
9. klassis Kaisa Lokk, Hanna-Liisa Tamm

ja hinnetele „4“ ja „5“ järgmised Palupera põhi-
kooli õpilased:
1. klassis Erko Tiimann, Rasmus Piht, Andri Koit-
la, Cristo Teder
2. klassis Annika Roodla, Deimo Sarapson, Rena 
Tiganik
3. klassis Carola Trixibell Komlev, Karmen Käos
4. klassis Argo Jentson, Kerttu Lemberg, Andre 
Lõhmus, Janno Vähi, Gretten Gelis Vesso
5. klassis Merilyn Terve
6. klassis Dajana Juškin, Aigely Laaneväli
7. klassis Teele Tamm, Marlene Bandis
8. klassis Triin Roodja
9. klassis Alice Andressoo, Maria Voolaid



17. juuni  2011

Unustatud mõisad

Külastusmäng “ Unustatud mõisad 2011” Palupera mõisas:

09. juulil kell 15 esineb Indrek Kalda.
10. juulil kell 15 esineb Kersti Ala Murr    
 – sopran Norrast.
30. juulil kell 15 esineb Elva Muusikakooli 
 akordionistide ans.
06. augustil kell 15 esinevad viiulivirtuoosid.
07. augustil kell 15 esineb lõõtspillimängija   
  Enn Hurt.

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee

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

www.palupera.ee
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Valgamaa Kodukant tegi sellel aastal 
ettepaneku esitada Aasta Küla kon-
kursile Palupera piirkonna külad 

(Palupera, Atra, Astuvere ja Miti). 
   Aasta Küla konkursi eesmärk on avalda-

da avalikku tunnustust küladele tulemusliku 
tegutsemise eest ning teadvustada Eesti üld-
susele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vaba-
riigis. 
   AASTA KÜLA aunimetus omistatak-

se Liikumise KODUKANT poolt külale/
külade piirkonnale või alevikule, mis on saa-
vutanud nähtavaid tulemusi külaelu arenda-
misel. Kõiki külasid külastab ka hindamis-
komisjon, mis Paluperra jõuab 7. juulil. 

Konkursi jaoks tegi Siim Jänes ka Palupera 
piirkonnast mudellennuki abil ilusa video, 
mida saab näha Palupera valla kodulehel 
www.palupera.ee.

MTÜ P-Rühm

Valgete pilvede lend
Sellise kauni romantilise pealkirjaga Tõrva mehe Vello Jaska 
näidendit mängib tänavu suvel Palupera vallas Astuvere külas, 
Savi talus kohalik külateater „Muhkel“. Palupera piirkonnas 
pole teadaolevalt vähemalt viimased 50 aastat tehtud teatrit 
vabas õhus ja seda suurem on rõõm, et see teoks saab.
   Näidend, mille kirjutas spetsiaalselt meie jaoks Vello Jaska, 
räägib naistraktoristide elust eelmise sajandi 70ndatel aastatel 
kolhoosis. On nalja ja naeru, koomikat ja traagikat. On ka kirg-
likku armastust.
   Külateatri näitlejad eesotsas lavastaja Anita Pavlovaga on 
juba märtsist alates teinud usinasti proove. Esimesed proovid 
Savi talus, pererahva Kaja ja Kaido Lokki valvsa pilgu all on 
käinud alates juunist. Ettevõtmist toetab KOP-programm, Palu-
pera vald ja Savi talu. 
   Kutsume kõiki teatrihuvilisi lähedalt ja kaugelt 30. juulil kell 
18.30 Astuvere külla Savi tallu kaasa elama vabaõhuetenduse-
le Valgete pilvede lend. 
   Teeviidad Palupera teeristist. Info telefonil: 513 9071 või 
www.palupera .ee. Kohtumiseni!

MTÜ P-RÜHM, Kalev Lõhmus

Aasta küla kandidaat

Kunagi kirjutasin artikli noorte tööle-
võtmisest. Avansina laususin mõned 
kiitvad sõnad, et noortel oleks parem 

meel ja kõrgem motivatsioon end tegemistes 
positiivselt realiseerida. On hulga vett ajamer-
re voolanud ja ma olen hakanud uurima, miks 
ei taheta noori tööle võtta.
   Miks Hispaanias on 70-80% noortest 

töötud? On ju noored energilised, entusi-
astlikud, rõõmsameelsed ja koolitarkuski 
alles värskelt meeles. Miks ei taheta noori? 
See küsimus kummitas mind kaua, sest mul 
oli noortega normaalne koostöö ja ükstei-
semõistmine.
   Aasta-kaks tagasi võtsin põhitsehhi ja 

kaubaveole tööle mitu noort meest. Nüüd 
olen nendega tegelemisest väsinud-nör-
dinud. On tekkinud konfliktid ja tühjad aru-
saamatused. Millest? Noor töötab koos teis-
tega, töö lõpeb kell 14.45, aga noormees 
lahkub demonstratiivselt 14.30. Tema jätab 
teised tööle. Tema aeg sai täis. Kaastöötajad 
on nördinud, sest päevatöö tuleb lõpetada. 
   Noor inimene on kogemusteta, ei oska 

tööd, teeb mõne kapitaalse vea, aga praagi 
maksab kinni ettevõte. Noor aga nõuab pal-
gatõusu, põhjendades: „Mina ei tule oma 
rahadega välja.“ Noor inimene paneb lah-
tivõetud masina valesti kokku, seade läheb 

remont, kus paranduseks vajatakse spetsia-
listide abi. 
   Noor ei küsi, kas ta võib töö ajal ära käia, 

vaid deklareerib: „Ma lähen täna Valka!“ 
Ettevõtte juht justkui peaks ennustama, 
kes kuhu läheb ja jäägu või töö tegemata, 
lubama töö ajast inimese minema. Olgu siis 
arsti juurde, koolide, lasteaedade jt. üritus-
tele. Kui töö ei võimalda, on juhiga konflikt 
kohe püsti. „Siin majas ei võimaldata tööta-
jatel ära käia.“
   Noored arvavad teadvat, mida peab firma 

juhtkond peab neile võimaldama – teha aeg-
ajalt tööl praaki ja kõige selle eest nõuda sa-
masugust palka, nagu vilunud spetsialistki. 
Tagajärjeks tekivad konfliktid, mida ei soovi 
kumbki osapool. 
   Noored oma ülimuslike nõudmistega jä-

etakse tööle võtmata. Seepärast ongi noored 
tööta: neil pole kogemusi, neil pole paind-
likkust lasta end juhtidel suunata-õpeta-
da, pole ka tahet end nullist üles töötada. 
Meie noored on kapriissed, nõudlikud teiste 
suhtes! Ühiskond olgu neile andja, võimal-
daja ja üksikisiku kõikvõimalike tahtmiste 

täitja. Taolised nõudmised väsitavad firma-
de juhte ja nad eelistavad tööle võtta eaka-
maid. Nii jäävadki paljud noored mamma-
papa kaisukarudeks.
   Õnneks on veel noori, kes püüavad anda 

endast parimat, teha paindlikku ja kohuse-
tundlikku tööd. 
   Kahju, et noored nõuavad kõike valmis 

kujul: soodsaid tingimusi elamiseks, kõrget 
kultuuri ja väga häid eneseteostuse võimalu-
si. Nad ei ole valmis oma kodumaal neid tin-
gimusi ise looma. Ongi olukord, kus vanem 
generatsioon ei jõua luua ideaalseid või-
malusi noorte tööks-karjääriks, noored aga 
ei ole valmis endale võimalusi looma, kätte 
võitlema, vankrit vedama. 
   Tekkinud vastasseisus jäävad paljud 

noored tegevusetult koduseinte vahele või 
sõidavad välismaale, kus olevat kõik paremi-
ni kui meil. Eks kogemus neid kord õpetab, 
et üksnes nõudmistega ei kanta neile ette 
isegi tühja kandikut!

MAIE NIIT
08.06.11

Tere, Otepää Teataja lugeja!

Suure tuleohuga aja ja piirkon-
dade määramine
Vastavalt Päästeameti peadirektori 13.04.2011 käskkirja-

le nr 83 ning tuginedes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloo-
gia Instituudi tuleohuindeksi arvutustele, määrab Pääs-
teamet suure tuleohuga aja alguseks 11.06.2011 kõigis 
Eesti maakondades, va Saare ja Hiiu maakond. 
   Suure tuleohuga ajal on metsades keelatud küttekol-

devälise tule tegemine, grillseadme kasutamine ja suitse-
tamine.
   Suure tuleohuga aeg lõpetatakse vastavasisulise Pääs-

teameti peadirektori käskkirjaga suure tuleohu taandumi-
sel.
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AMETLIK INFO

Puka Vallavalitsuses:

 Nõustuti Soontaga külas asuva Kukula katastriüksuse 
jagamisega kaheks iseseisvaks katastriüksuseks Kukula 
ja Kukulametsa, sihtotstarbega maatulundusmaad ning 
Kibena külas asuva Mägimõisa katastriüksuse jagami-
sega kaheks iseseisvaks katastriüksuseks Mägimõisa ja 
Mäealuse, sihtotstarbega maatulundusmaad.
 Eraldati reservfondist Puka rahvamaja soojustuse 

kontrolli teostamise eest tasumiseks 604,80 eurot, 
õigusabi teenuse osutamise eest 192 eurot ning Aakre 
rahvamaja välisfassaadi projekti täiendamise eest 996 
eurot.
 Tunnistati lihtmenetlusega riigihankele „Aakre 

Rahvamaja katusekatte vahetamiseks“ edukaks 
Vikerpuu OÜ pakkumus summas 46 454,82 eurot kui 
hinna poolest kõige soodsam ning volitati vallavanemat 
Heikki Kadaja sõlmima nimetatud osaühinguga hanke-
leping.
 Tunnustati Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustel 

tublimaid osalejaid: Puka Keskkoolist: Karl Kadaja PJ 
vanuseklass kuulitõuge, 110m tõkkejooks ja odavise II, 
murdmaajooks II koht; Andry Tutk PA vanuseklass 100 m 
jooks II, kaugushüpe ja 110 m tõkkejooks I ja 400 m jooks 
III koht; Karel Sarv PC vanuseklass 100 m jooks I ja 400 
m jooks III koht. Keskkooli õpilaste arvestuses jalgpallis 
II koht: Reeno Sööt, Kaidar Kingo, Alari Suun, Agris 
Possul, Risto-Mikk Jürgenson, Karl Kadaja, Hendrik 
Mekk. Aakre Lasteaed-Algkoolist : Robin Paring 60 m 
jooks, 300 m jooks ja kaugushüpe I koht, pallivise III 
koht.
 Tunnustati Aakre Lasteaed-Algkoolist Eva Volverit, 

kes osales edukalt loomekonkursil “Nägin teatrit”, ning 
kabes võistelnud Risto Johansoni, II koht ning Karen 
Christine Topsi, I koht.
 Aili Popp osaleb käesoleva aasta juulis Ungaris toi-

muvatel Euroopa Meistrivõistlustel kombis, vallavalitsus 
toetab osaliselt.
 Vallavalitsus tutvus Puka valla 2010. aasta majan-

dusaasta aruandega ning kiitis selle heaks.

Puka vallavalitsuse 
ametnike puhkused
Heikki Kadaja  04.07-17.08  
Marika Uibo  06.06.-13.07
Airin Hermann  15.08-17.09
Anita Kallis  04.07-22.07 (tööpäevad 
puhkuse ajal teisipäeviti, telefon 510 0177)

Lapse sünd on elus suurim ime,
Tänasest teretava homse hääl,
Kandes endas armastuse nime
Igimaise taevakeha pääl. (Virve Osila)

  On saanud heaks traditsiooniks kutsuda ke-
vadisel lastekaitsepäeval esimest korda kokku 
Puka vallas sündinud lapsed koos vanematega. 
   Tegelikult hakkavad just needsamad lapsed 

hilisemalt kohtuma lasteaias või koolis ja 
kindlasti on nende koostöö vajalik. Ka lap-
sevanematel on hea võimalus kohtuda oma 
lapse tulevaste mängukaaslastega või ka klas-
sikaaslastega. 

   Muidugi ei olnud kokkusaamise põhjuseks 
ainult esmatutvus. Volikogu ja vallavalitsuse 
esindajad soovisid kohtuda uute vallakodani-
kega ja nende vanematega ning anda neile üle 
vallakodaniku tunnistuse ja esimene nimeline 
tööriist – lusikas, millele on kirjutatud lapse 
nimi. Lastekaitsetöötaja Marika Uibo ütles 
ürituse avasõnad ja pärast vallavanema tervi-
tussõnu antigi tunnistused ja lusikad kätte. 
   Oluline oli ametnikele seegi, et saime ini-

mestele öelda, kui tähtsaks me peame nende 
otsust soetada perre uus ilmakodanik ja me 
soovime teha vanematega koostööd ja aidata 
kaasa laste üleskasvatamisele.
   Minu arust on Eestimaal peamiseks küsi-

museks iibe positiivseks pööramine ja looda-
me, et sama juhtub ka Puka vallas. Muutuvad 
ju mõttetuks kõik tulevikuplaanid, kui ei ole 
inimesi, kelle jaoks neid plaane teha.  
   Rõõmu teeb aga see, et saime välja anda 

suhteliselt korraliku koguse vallakodaniku 
tunnistusi ja lusikaid, kokku oli neid 16. Üritus 
lõppes ühise tordisöömisega ja mõttevahetu-
sega kohvilauas. 
   Laste kasvatamine on suur vastutus. Suur 

tänu lapsevanematele, kes on otsustanud selle 
vastutuse võtta. Kohtumiseni järgmistel lusi-
kapidudel!

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Puka rahvamajas toimus Puka 
vallas 2010. ja 2011. aastal 

sündinud lastele lusikapidu

Heiko ja Kerli pisipoja Keviniga.

29. mail sai lõputunnistuse kunstikooli kolmanda lennu
 lõpetaja Peeter Kangro. Peetri lõputööks on natüür-
mort õlimaali tehnikas kahe maalina, teostatuna eri 
stiilides. Pealkiri on „Hajameelne lahkumine”. Pilte vaa-
dates võib mõelda mitmeti. Lauale on jäänud või unus-
tatud erinevad asjad. Võib ette kujutada esemete här-
rasmehelikku omanikku. Maalitud on need efektselt, 
värvikalt. Üks pilt realistlikumas võtmes, teisel on vär-
vid ja vorm antud tahkudena. Tunda on autori head 
värvimeelt. Peeter on seitsme õppeaasta jooksul olnud 
väga iseseisev ja saanud häid ning väga häid hindeid.
   Loodan, et Peeter pärast Puka kunstikooli lõpetamist 
pintsleid ja paletti hajameelselt nurka ei unusta.

Peetrile head põhikooli lõpetamist ja toredat suve soo-
vides kunstikooli õpilaste nimel ESTI KITTUS.

Peeter Kangro lõpetas Puka 
Kunstikooli

1. juunil külastas Puka kooli kaasaegne vii-
king nimega Musthabe, kes tutvustas õpi-
lastele viikingiaegset elu ning sõjakunsti. Te-
gemist on MTÜga Kalevite Kange Rahvas, 
mille tegemistega saab täpsemalt tutvuda ko-
dulehel http://www.kkr.muinasmaa.ee/. Suu-
rimad ettevõtmised on neil näiteks Mütofes-
ti korraldamine ning Jüriöö ülestõusu taas-
etendamine. 
   Puka lastele pakuti elavat ajalooõpet – hari-

vat ja põnevat meelelahutust, mille käigus said 

õpilased üldisi teadmisi viikingiajast loengu 
vormis ning seejärel ise läbi elada ehtsat sel-
leaegset võitlust mõõkade ning kilpidega. 
Esialgu tutvuti relvade ja reeglitega ning või-
deldi paaridena, ürituse finaaliks kujunes suur 
lahing, mille võitmiseks oli vaja head mees-
konnatööd, nutikat taktikat ning kiireid jalgu. 
   Loodan, et vähemalt mõnel õpilasel tekkis 

suurem huvi muinasajaloo vastu ning soov ka 
tulevikus sellistes ettevõtmistes osaleda.

KERSTI SALUJÕE

Viikingid Puka Keskkoolis

Kooliaasta Aakre Lasteaed-Algkoolis on jälle läbi 
saanud. Kevad on olnud täis tegemisi ja toimetamisi. 
Maikuu 13. päeval kuulasime kogu kooli ja lasteaia 
kasvandikega linnulaulu. Tarmo Evestus ja Margit Turb 
tutvustasid lastele meie pargi liigirikast linnustikku, kus 
võib kohata ligi 40 erinevat linnuliiki. Lapsed kuulasid 
linnulaulu, täitsid töölehti ja mängisid mänge.
   Vallapäevade aegu osalesid lasteaia- ja koolilapsed 
Aakre rahvamajas korraldatud näitusel, kus sai vaadata 
aasta jooksul meisterdatut ja joonistatut.
   Kooli kevadpidu toimus 26. mail. Laulude ja luuletus-
te kõrval oli peo krooniks näiteringilaste etendus „Pipi 

läheb kooli.“ Peaosas tubli Gerli Saarts, meeldejääv 
oli ka tema ahvike härra Nilsson Kadi Kertu Eliase 
esituses. Esmaettekandele tuli 5. klassi õpilase Risto 
Johansoni luuletus „Minu koduküla Aakre“. Tublima-
test tublimad said loa minna suvepuhkusele. Kiituskirja 
said Jane Johanson, Martin Kivisikk ja Mario Veskimets 
2. klassist, Kaspar Laineste ja Robing Paring 3. klassist, 
Grete Kõks 4. klassist ja Risto Johanson 5. klassist.
   Lasteaia kevadpidu järgmisel õhtul oli erakordselt 
südamlik. Kõik lapsed osalesid vapralt näidendis „Jä-
neseema kohvik“. Kostüümid, liikumine ja laulud olid 
nagu päris teatris. Järgnes lasteaia lõpuaktus. Lasteaia 
lõpetasid Helen Kivisikk, Kalev Markus Koort, Triinu 
Kull, Kristin Laikask, Maarjo Paluste, Siiri Pikker ja Taavi 
Univer. Lõpetajatele jäävad mälestuseks õpetajate 
kogutud rühmakaaslaste head ütlemised nende kohta. 
Õpetajate Kaia ja Velda ette loetud lõpetajate mõtted 
koolist ja tulevastest ametivalikutest tõid saali lõbusat 
elevust. Vanemad kinkisid lasteaeda jääjatele kaks 
pühendusega raamatut. Südantsoojendav oli Taavi 
Univeri vanaisa üllatuskingitus igale lõpetajale. Selleks 
oli õunapuuistik, mis jääb meenutama lasteaiaaegu 
pikkadeks aastateks. Kui puu eest hästi hoolitseda, siis 
algkooli lõpetades peaks saama juba oma puult õunu 
maitsta. Üks õunapuu sai ühiselt istutatud ka lasteaia 
juurde.
   Mai lõpus tegid koolilapsed jalgrattaeksamit. 
Takistusrada, aeglussõit, kiirendussõit ja muidugi 
liikluseeskirjad – kõik selleks, et liikluses hästi toime 
tulla. Koolimaja ümbrus oli täis kiivrites jalgrattureid, 
kes kõik ootasid õhinal oma järjekorda. Viisime läbi ka 
koolisisese jalgrattavõistluse „Vigurivänt“.
   Kuu viimasel päeval toimus koolieelikute ja koolilaste 
õppe- ja preemiaekskursioon Tallinna. Alustuseks jalu-
tasime vanalinnas ja uudistasime ka Vabadussammast. 
Lõviosa päevast veetsime Tallinna loomaaias, kus vaa-
tasime loomi, kellest mõningaid oleme näinud ainult 
pildil või teleekraanil. Vaatamist jätkus kõigile. Edasi 
võtsime suuna Türisalu pangale merd ning Keila-Joale 
juga vaatama. Ekskursiooni lõpetasime jalutuskäiguga 
Varbola linnuses. 
   Algkooli kuuenda klassi lõpuaktus toimus 3. juunil. 
Sel aastal lõpetasid kooli Kalmer Kõks, Oliver Ozolin, 
Sirli Pikker ja Gerli Saarts. Jõudu ja õnne lõpetajatele 
edaspidisteks õpinguteks!
   Juunis käis lasteaiapere ekskursioonil Tartu Mängu-
asjamuuseumis. Tore oli näha vanaemade-vanaisade 
aegseid ja vanemaidki mänguasju: nukke, autosid, 
karjapoiste valmistatud koduloomi, lauamänge jne. 
Päeva jääb meenutama meisterdus – väike kiikhobuke. 
Põikasime sisse ka Jaani kirikusse, kus nagu tellitult 
harjutas esinemiseks lasteansambel.
   Viienda ja kuuenda klassi vaheaeg algas loodus-
laagriga Karula Rahvuspargis Ähijärve ääres. Neli 
päeva täis looduse uurimist ja ujumist möödusid 
märkamatult. Peale looduslaagrit ootas samu õpilasi 
Lüllemäel ohutuslaager KEAT. Lapsed esinesid tublilt ja 
saavutasid üldkokkuvõttes teise koha. 
Kogu õppeaasta oli töökas, tegus ja tulemuslik. 
Täname kõiki osapooli meeldiva koostöö eest ja soovi-
me kõigile kaunist suve!

Aakre lasteaia ja koolipere nimel õpetaja LIINA LAASER 

Kevadised toimetused 
Aakre Lasteaed-Algkoolis

II klassis Kaur Kadaja, Triin Kask, Kadi Prii, Erich-
Daniel Kanarik.
III klassis Taavi Eistre, Sandra Kuus, Calvin Savi-
saar, Brigitte Marie Tensing.
IV klassis Henri Härm, Isabel Possul, Birgith 
Pedajas, Venno Uffert.
VII klassis Pille Markov
VIII klassis Karel-Romet Pedajas
Põhikooli lõpetavad kiitusega Peeter Kangro, 
Anni Suun ja Kersti Undrits.

Õpilased, kes lõpetasid 2010./2011. õppe-
aasta hinnetega  „4“ ja „5“:

I klassis on „ tublid” Signe Semsugov, Eliise 
Uibo, Steve Vahi.

II klassis Andero Häelme, Henry Kahro, Kristiina 
Tamm, Karmo Tutk.
III klassis Sirlin Luukanen, Marge Koort, Annabel 
Teder, Gerly Toomsalu.
IV klassis Kamilla Arak, Katrin Taur, Geidy Toom-
salu, Mathias Trees.
V klassis Karel Kuus, Elina Mumm, Raul Semsu-
gov, Dagmar Tiirmaa, Gerly Toomsalu.
VI klassis Liisa-Marie Koort, Karel Sarv, Karel 
Tilga,
VII klassis Kristiina Kingo, Anna-Liisa Kärson, 
Laura Melk.
VIII klassis Merlicande Lehtsaar, Mart Neemes-
te, Kati Taur, Kertu Tilga.
Keskkooli lõpetab hõbemedaliga Karl Kadaja.

Puka Keskkooli õpilased, kes lõpetasid 
2010./2011. õppeaasta kiituskirjaga:

9. klassi lõpuaktus on 22. juunil kell 12.00 
Puka Kultuurimajs.

Puka Keskkooli lõpuaktused  

12. klassi lõpuaktus ja kuld- ja hõbelennu 
austamine toimub 22. juunil kell 16.00 
Puka Kultuurimajas.

22. juunil kell 22.00 
Puka rahvamaja pargis

JAANIÕHTU
Ansambel Vildist kübar

XL Võrtsjärve suvemängud
25. juunil Pikasilla puhkealal. 
Suvemängude ajakava:
06.00                       Kalapüük (Väike-Emajõe ääres)
10.30                       Mängude avamine, lipu heiskamine
11.00                       Laste pendelteatejooks
11.15                       Täiskasvanute pendelteatejooks
11.30                       Kergejõustik, rannavõrkpall, võrkpall, 
                        petank, sangpomm, paariskanuu eelsõidud
13.00                       Kajakisõit, rahvastepall
14.00                       Vallajuhtide mitmevõistlus
15.00                       Paariskanuusõidu finaal
17.00                       Mälumäng
18.30                       Mängude lõpetamine
19.00                       Valdade ühiskontsert
21.00                       Ansambel „Wesenbergh“
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Keeni Põhikooli 49. lennu
LÕPUAKTUS

toimub esmaspäeval, 20. juunil 
kell 18.00 kooli spordisaalis.

   Neljadele ja viitele õppisid: 1. klassist Tervo 
Kuusmaa, Kristiina Linde, Margo Lääts, Ma-
riana Salundi, Karl-Markus Võsu, 2. klassist 
Anton Otrokov, Kristjan Šamarin, Markus 
Zimbrot, Erki Toomemägi, 3. klassist Ingeri 
Aer, Rain Albrecht, Angela Häälme, Kaur 
Karavin, Tambet Kuus, Keidy Otto, Katarii-
na Villemson, 4. klassist Eliise Aamer, Sandra 
Linde, Erik Salk, Stefi Suur, 5. klassist Helis 
Kann, Cathy Väärmaa, Kajar Unt, Jaagup 
Hinn, 6. klassist Alari Albrecht, Kerda Juhkov, 
Eleen Jääger, Angela Käärik, Karli Roio, 7. 
klassist Cätlyn Ereline, Helen Kann, Henri 
Korbun, Lella Pruuli, 8. klassist Mardo Kööp, 
Ivar Levin, Silver Liivamägi, Egle Praosk, 
9. klassist enne eksameid – Kerli Kõrkjas, 
Rasmus Kirsimäe, Arti Suviste, Liisa Villem-
son. Seega 44,3% õpilastest õppisid neljade-
le ja viitele. 
   Täname kõiki lapsevanemaid hea koostöö 

eest!
SAIMA TELL

5. juunil oli Keeni Põhikooli staadionil noorte-
keskuse korraldatud lastekaitsepäev. Toimusid 
erinevad teatevõistlused huvitavate ülesanne-
tega, kaugushüpe ja saapavise. Huvilised said 
sõita hobusega ja lasta vibu. Kuna ilm oli üri-
tuse jaoks vägagi soodne, oli kohal päästea-
met ja kõik soovijad said tuletõrje voolikust 

vett lasta või end vee all jahutada. 
   Kõigile lastekaitsepäevast osavõtjatele 

jagati jäätist ja limonaadi. Ei puudunud ka 
supp ja jahutav morss. Oli üks mõnusasti koos 
veedetud päev. Täname kõiki toetajaid ja osa-
võtjaid. 

SIIRI LINDE

Sangaste valla lastekaitsepäev 

Lasteaia nime leidmise konkurss on lõppenud. 
Kokku laekus meie kirjakasti 33 toredat nime. 
Osales kaheksa nimepakkujat. 
   Võttes arvesse eesmärki – leida lastepärane, 
meeldejääv ja lühike nimi, mis sobib lasteaia 
tegevusega – osutus pakutud nimevariantide 
seast väljavalituks Kratila. Sangaste Lasteaed 
Kratila – sellist nime pakkus meie oma maja 
õpetaja. Palju õnne sulle, Merike Tiimann.
   Kõik pakutud nimed olid seotud Sangastega 
või tuletatud kohanimest. Nime Kratila saamise 
kohta oli kaasas ka järgmine LEGEND.

   Siis, kui krahv Berg ise veel Sangaste-mail 
rukkikasvatusega tegeles, käinud üks pisike 
teglane, keda Kratiks hüüti, tihti viljaaitades 
kavalusega teri näppamas.
   Kuna krahv oli osavate kätega rukkiaretaja, 
oli vilja salvedes alati küllaga ja Krati peres 
nälga ei tuntud. Kus aga süüa, seal ka suid 
– tares kasvas tosinajagu väikeseid väänkaelu. 
Lisaks hakkas pereema ka tuttvate lapsi 
hoiule võtma ning sellest ühe pere algatusest 
kujuneski lasteaianduse areng siinkandis.
   Praegu asub lasteaed Sangaste alevikus, 
lapsi on pisut üle kolmekümne, kuid oma 
pitseri on kratipere siiski ka tänapäeva jätnud. 
Need lapsed ei ole tavapärased lapsed: kui 
juhtubki elu liiga üheülbaliseks muutuma, lei-
dub alati keegi, kes mõne väikese vimka vis-
kab ja seepeale lasteaiaelu palju värvikamaks 
muudab. Ei möödu päevagi mõne salaplaani 
sepitsemise või krutskite harjutamiseta. Selli-
seid erisusi arvesse võttes nimetati lasteaed 
peagi „Kratilaks“.
   Mäletamaks aga seda, kuidas kõik alguse 
sai, peetakse senini tähtsaks rahvatraditsi-
oone ning tähtpäevi, eriti neid, mis seotud 
rukkiga.

   Veel pakutud nimed: Rukkikratt, lasteaed 
Väikesed Sangarid, lasteaed Nipernaadi, Sannu, 
Helbeke, Säde, Sädemeke, Rukkilill, Pääsulill, 
Tammeke, Tõruke, Kaaramaa, Rukkirääk, Räägu, 
Merineitsi, Merihobu, Hobuline, SipS, Võrukael, 
Tibu, Tibuke(sed), Männike, Käbike, Saialill, Ka-
narbiku, Meetaru, Mesilind, Mesipuu, Nööbike, 
Jänks, Rõõmu Lasteaed.
   Suur tänu teile, osalejad: Berit-Bärbel Rebane, 
Tiina Lääts, Riin Jakobson, Kati Ermel, Kaiti Lil-
lipuu, Tiiu Borisik, Margus Lääts ja Stefi. Teiega 
võetakse ühendust ja premeeritakse lasteaia 
aastapäeva peol 5. novembril.

TAIVI RÄSTAS

Sangaste Lasteaed sai 
nime

3. juunil lõppes kooliaasta 1.– 8. klassi õpilas-
tele, 9. klass teeb veel lõpueksameid. Tublima-
tatest tublimad õppurid, kellel olid kõik vee-
randid tunnistusel ainult neljad-viied, kutsu-
ti koos vanematega Sangaste vallavanema ja 
Keeni Põhikooli direktori ühisele vastuvõtule 
Sangaste lossi. 
   Veerandi viimasel koolipäeval peeti meeles 

tublisid õppureid, kellel juhtus mõnel veeran-
dil tunnistusel olema ka “kolm”, aga aasta 
kokkuvõtteks tulid tunnistusele ainult neljad-
viied. Kiidukirja said ka õpilased, kes olid 
silma paistnud olümpiaadidel, spordivõistlus-
tel ja konkurssidel. 
   Ainult viitele õppisid ja said kiituskirja: 1. 

klassist Geelika Elvet, Larina Pikulova, Mart 
Saar, 2. klassist Kerle Juhkov, Kaspar Kann, 
Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, 3. klassist 
Kenert Künnapuu, Sandra  Lõokene, Margus 
Lääts, 4. klassist Janely Käärik, Laura Roio, 
Virge Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo, 
5. klassist Timea-Helen Teder, 8. klassist Siiri 
Linde ja Marge Roosild. 

Lõppes 2010/2011. õppeaasta

SANGASTE VALLA 
JAANIÕHTU

22. juunil Keeni mõisa pargis

19.00  Jaanipäeva grillimisvõistlus
(Lisainfo ja reeglid Lauri Oja, 5250 323)

19.00 Jaanikumängud lastele

20.00 Üles astuvad  kohalikud ise-
tegevuslased, lauljad Urvastest ja 

„naljahambad” Oravalt

Tantsutab ansambel NÖÖP

Tule süütavad Murueide tütred

Kavas köievedu, küki tegemine koos 
naisega, kausi täitmine veega, 

kotti hüppe ja teised murumängud

Jaaniku tegevusi juhendab Kairit Linnaste

Korraldab MTÜ Keeni Tantsuselts, Sangaste 
valla noortekeskus, Sangaste Vallavalitsus

Noortekeskuse jõusaali 
kasutamine
Sangaste valla avatud noortekeskuse jõusaali 
saavad kasutada kõik valla elanikud. Jõusaal on 
avatud täiskasvanutele teisipäevast laupäevani 
kella 19.00 – 22.00. 
Koolilapsed saavad kasutada teisipäevast laupä-
evani kella 16.00 – 19.00.
Jõusaali saab kasutama hakata 1. juulist. Infot 
jõusaali kasutamise kohta saab tel 56 64 85 55 
(Rait Elvet).

Koolitee on valla…
Sangaste Lasteaias toimus tänavu pidulik pere-
heitmine 3. juunil, kui kooliteele saadeti kaheksa 
väikest mudilast: Romet, Chris Marcus, Cristy, 
Renar, Dagmar Henriette, Melina, Henri ja Siim.
   Kontsert ja ühine tordisöömine toimusid selt-
simaja ruumides. Lõpetajaid olid lavale toetama 
tulnud senised kaasmängijad liitrühmast, saalis 
vaatasid vastu lasteaiakaaslased, sõbrad, pere-
liikmed ja tuttavad.
   Esinemiskava koosneski peamiselt koolitee-
malistest etteastetest, mis jutustasid tähtedest 
ja aabitsast, mängupõlvega hüvastijätmise ras-
kustest ja igatsusest olla suur. Neis ei puudunud 
huumor, tagasivaatav pilk lasteaiapäevadesse 
ja pisike pabin. Laval toimuv peegeldus tagasi 
saalisistujate reageeringutes – küll kõlas he-
asüdamlik naer, küll muututi tõsisemaks, küll 
aplodeeriti hoogsasti. 
   Laste esinemise lõppedes astusid lavale 
kaks õpetajat, kes etendasid jonniloo Mari-Ki-
sakõrist ning peale selle sai publik kaasa elada 
lasteaia vilistlaste kontserdile klaveripaladest 
ja lauludest kuue tüdruku ettekandes. Järgnes 
traditsiooniline lõpetajate õnnitlemine, õpeta-
jate tänamine, pildistamine ning viimane ühine 
vestlusring tordi- ja morsilaua ääres.
   Sügisel alustavad need lapsed oma kooliteed 
Keeni Põhikooli juures asuvas kooliks etteval-
mistusklassis.

Liitrühma õpetaja MERIKE TIIMANN

16. juulil kell 20.00 toimub Kii-
satamme Kultuuritalu 

avakontsert “EI KUNAGI...”, kus astuvad üles Lauri 
Saatpalu, Raivo Tafenau ja Peeter Rebane.
   Kontserdil kõlavad Eesti kuue- ja seitsmekümnendate 
aastate laulumeistrite väärtloomingu taasavastamise 
kohta kirjutab Lauri Saatpalu aastate eest ilmunud 
samanimelise plaadi eessõnas: “... Ma läksin Eesti 
Raadio fonoteeki ja olin seal nädalaid mööbliks. Kuulasin 
hommikuti tundide kaupa kõige ilusamaid, sekka ka kõige 
imelikumaid laule, mida olid kirjutanud laululoojad siis, 
kui mina sündisin ja ka siis, kui ma lasteaias käisin ja ka 
siis, kui mind kooli kupatati. Ja äkki ma mäletasin neid 
laule jälle, kuigi oleks ehk pidanud kogu aeg mäletama ...”
   Kontserdil kõlavad Uno Naissoo, Evald Vainu, 
Eino Tambergi, Lidia Austeri, Hans Hindpere ja 
paljude teiste heliloojate pärlid luuletajate teks-
tidele just sellise kõlapildiga, nagu neid lugusid 
tunnetavad Saatpalu, Rebane ja Tafenau.
   Pileteid saab osta Piletilevist ja www.kiisatam-
me.ee eelmüügihinnaga 10 EUR ja kontserdipäeval 
kohapeal 12 EUR.

22. ja 23. juulil kell 20.30 
eten-

datakse Kiisatamme Kultuuritalus, Restu külas, 
Sangaste vallas Madis Kõivu näidendit „Peiarite 
õhtunäitus“ – suur rahvapidu teaatri ja tagaaja-
misega – just niisama suur kui kokkutulnud teha 
mõistavad. Pealt ei vaata keegi,  kõrvalseisjaks ei 
kutsuta.
   See elurõõmus suurejooneline vaatemäng 
saab teoks PolygonTeatri, Sangste ja Otepää 
harrastusnäitlejate, Kiisa teatri-EÜE ning Sangaste 
valla abiga. Lavastaja/kunstnik: Tamur Tohver, 
koreograafia: Eneli Rüütli, lavaline võitlus: Hellar 
Bergmann.
   Madis Kõivu teatrilugu näevad omal moel teat-
rikooli TeatriPolygon stuudiolased, teatrimalev, 
rahvanäitlejad ja tantsitajad.
   Kuni juuni lõpuni on piletite hinnad väga 
soodsad. Juulis on veidi kõrgemad ja kohapeal 
on täishind 10 EUR. Pileteid saab ka Piletilevist ja 
tööpäevadel Sangaste vallamajast.
   Et tegemist on suurejoonelise vaatemänguga, 
siis selleks, et vaatemäng ikka tõesti vägev oleks, 
on meil Sinu ja Su sõprade abi tarviline. Oodatud 
on kõik ärksad tegijad mängima kaasa pulmarah-
vast, noortekampa, sõjamehi. Osalemiseks ei pea 
olema erilisi andeid tantsus-laulus-näitlemises. 
Piisab julgusest, heast tahtest, rõõmsast meelest 
ja distsipliini talumisest. Sõnalist osa pähe ei ole 
vaja õppida, kuid kui on teada kummal pool Sul 
asub parem või vasak jalg, siis mõne tantsuliiku-
misega ikka hakkama saab. 
   Sellest saab elamuse suveks ja kauneid mäles-
tusi kogu eluks. Proovid toimuvad umbes nädala 
jooksul enne esietendust 21. juulil. Kui Sa ei ole 
Sangaste valla inimene, saad oma telgiga Kiisa-
tamme õuel olla.
   Et tunda erilist õhkkonda, mis valitseb ühe 
teatritüki ettevalmistamisel professionaalsete 
lavastajate käe all või tunned kedagi, kellel selline 
tahtmine võiks olla, siis palun anna märku kirjuta-
des tuuli@kiisatamme.ee. 
   Aega mõtlemiseks on jaanipäevani, kuid nagu 
ütleb vanasõna: “Kes ees, see mees!”

Kui puuetega inimestel on oma organisatsioonid ja koos-
käimisvõimalused, siis nende hooldajad ja eestkostjad 
oleks oma muredega justkui ihuüksi jäetud. Ometi toob 
hoolduskohustuse tekkimine endaga kaasa palju muutusi 
pereelus ja küsimusi sellistest eluvaldkondadest, millest 
seniajani teadmised puudusid. Tõukeks omastehoolduse 
teemasse süvenemisel oli lahenduste otsimise vajadus 
minu isiklikus elus (kuidas täita ekspertiisitaotluste vor-
me; mis on rehabilitatsiooniplaan, mida see puudega 
inimesele annab; kuidas saada hakkama pidava vaimse 
pingega; kust saada teavet olemasolevate abivahendite 
kohta; millised on lahendused erinevatele eaga kaasne-
vatele terviseprobleemidele; kust saada seadusandlikku 
tuge; kas teistel on ka nii, kas ma olen ainuke, miks just 
minuga…).
   Minu jaoks õigel ajal tulid MTÜ Eesti Koduabi Seltsi 
(juhatuse esimees Tõnu Ots, projektijuht Helle Lepik) 
ja Norra Vabaühenduste Fondi ühised koolitustsüklid 
„Omastehooldus – üheskoos saame hakkama!“ (2008.-
2010. aastatel, käsitletavad teemad: sotsiaalhoolekande 
õiguslikud alused, hooldaja jõuvarude säästmine, koda-
nikuühendused ja nende toimimine ühiskonnas; koguma-
hus 60 tundi) vallavalitsuse korralduse alusel määratud 
omastehooldajatele Sangaste Seltsimajas, mille koha-
pealne organiseerija oli Sangaste Vallavalitsuse sotsi-
aalinspektor Pille Sikk. Viimasel koolitustsüklil saigi Pille 
eestvedamisel alguse „Sangaste hooldajate ühenduse“ 
tegevus (5. novembril 2009. aastal). Igakuiselt hakkasime 
koos käima 14. maist 2010. 
   Kuid see ei olnud veel kõik. Mais 2010 alustasin õpinguid 
Põltsamaa Ametikoolis ja novembris lõpetasin 110 tunni-
se hooldustöötaja kursuse tsükliõppena. See oli võimalik 
tänu ERKAS-e ja ametikooli vahelisele koostööle projekti 
raames, mille toetatavaid paralleelseid tegevusi allpool 
kirjeldan. Õppetöö hakkas toimuma kahes grupis – Urvas-
te koolis ja Pirgu mõisas. Koolituse jätkuks oli tutvumine 
Soome omastehoolduse kogemusega 24.-26. mail k.a. 
(vastuvõtjaks Soome Omastehooldajate- ja Lähedaste 
Liit, mis tähistab tänavu oma 20ndat tegutsemisaastat).
   Pisut lähemalt projektist, mis lisaks omastehooldajate 
koolitamisele toetab ka nende omavahelist suhtlemist. 
Üle Eesti üheksas maakonnas tegutsevad kogemus- või 
tugirühmad saavad koos käia tänu Eesti Regionaalse ja 
Kohaliku Arengu Sihtasutuse projektile „Tagasi tööellu 
– uued võimalused omastehooldajatele“ (täpsem info 
kodulehelt www.erkas.ee), mida rahastab Euroopa Sotsi-
aalfondi Sihtasutus Innove ning tänu lõppematu energia ja 
südamega oma projektide juures olevale Helle Lepikule.
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Omastehooldajate tege-
mistest Sangaste vallas 
ja laiemalt
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Sangaste Vallavolikogus
05.05.2011

 Anti Vaalu külas asuv Külaasemiku kinnistu otsustus-
korras Vaalu külaseltsi kasutusse.
 Anti Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuva Sangaste 

Lasteaia ehitise osa otsustuskorras mittetulundusühingu 
Sangaste Asundused kasutusse.

Sangaste Vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti 
Energia Võrguehitus Keeni külas Suur-Saarde kinnistu 
– Tuule kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, jaotuskilbi 
ja liitumiskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba Toomas Trifanovile Sangaste ale-

vikus Laksi kinnistul asuva sauna rekonstrueerimiseks.
 Nõustuti Pringi külas asuva Uuela katastriüksuse jaga-

misega kaheks katastriüksuseks nimedega Metsanotsu ja 
Uuela.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 2556,46 eurot mitte-

tulundusühingu Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing 
tegevustoetuseks ja 101 eurot EELK Valga praostkonna 
laulupäeva korraldamise kulude katmiseks.
 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kolmeteistküm-

nele isikule kogusummas 1291,42 eurot ja täiendav sotsi-
aaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetu-
lekutoetuse saajale summas 15 eurot.
 Määrati maikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele 

isikule kogusummas 1250,76 eurot ja täiendav sotsiaaltoe-
tus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot.
 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kahekümne viiele isikule kogusum-
mas 635,87 eurot.
 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogu-
summas 619,73 eurot.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 255,66 €.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheteistkümnele isi-

kule kogusummas 554,20 eurot. Rahuldamata jäeti kolme 
isiku avaldused.
 Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule.
 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

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
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AMETLIK INFO

Sotsiaalinspektor on tööl: 
3. juuni – 22. juuni; 4. juuli – 19. juuli   NB!  
Palun arvestada toimetulekutoetuse taotlemisel! 
17. august. – 2. september ja alates 12. september.

Keeni rahvatantsurühm TANUKE on tegutsenud 28 
aastat. Koosseis on küll muutunud aastate jooksul, aga 
raudvara on jäänud. Energiline ja liikumist propageeriv 
rühmajuht Hiie Vähi on rühmale tantsu õpetanud juba 17 
aastat. 
   Tantsurühm osales I Eesti Naiste Tantsupeol NAI-
SELUGU 12. juunil Jõgeval. Rühmas tantsisid ka meie 
järelkasvulootused Siiri ja Egle, kes olid väga tublid. Suur 
tänu neile kogu rühma poolt! Kai sattus hoopis asen-
dusliikmeks võõrasse rühma. Tantsupeo korraldamise 
mõtte algataja ja peakorraldaja oli Folklooriselts Jõge-
vahe Pere. Eeltöödega alustati juba 2009. a novembris. 
Eelproovid ja konkurss peole toimus 2011. a. Tantsupeo 
patrooniks oli proua Evelin Ilves, kes ka ise tantsis peol 
kaasa. Peo mõtteks oli sala- ja igapäevaste soovide 
väljaütlemine ja -tantsimine. Külmapealinnas Jõgeval 
tantsiti kuumarekord. 
   Tantsusammudeks oli seatud Eesti naise emotsi-
ooniderohke tulek muinasajast tänapäevani. Peala-
vastajaks oli Ülo Luht. Jõgeva maakonnas võtsid meid  
vastu elavad teeviidad: ristmikel seisid rahvatantsijad 
suunavate siltidega, kuhu peame sõitma. Tanukese rühm 
ööbis külalistemajas kauni Kuremaa järve ääres. Milline 
mõnu oli enne ja pärast kuuma tantsupäeva minna 
ujuma ja unustada väsimus! Reede ja laupäeva õhtul 
olid Jõgeval simmanid, kus tantsiti koos erinevaid rahva-
tantse ja esines ansambel “Untsakad”. Eriti jäid meelde 

rahvatantsurühma “Kuljus” ja Sillamäe vene segarühma 
“Suveniir” tantsud ning Jõgeva noormeeste laulmine. 
Tantsiti ja tralliti üle südaöö. 
   Tantsupeo heaks kordaminekuks käidi rühmade 
esindajatega laupäeva õhtul Jõgeva lähedal Kassinurme 
hiies loitsimas. Kombe kohaselt pidime puust haamriga 
koputama kolm korda vastu hiie silti, et saada luba 
hiide sisseastumiseks, tutvustati hiie olemust ja ritu-
aale, annetati viljateri ja maakondade esindajad käisid 
suurte maakivide juures kõike meeldivat soovimas nii 
tantsurühmale, oma perele kui ka kõigile teistele. Sinna 
peaks kindlasti tagasi minema, sest kohalikud inimesed 
on osanud teha Kassinurmele väga mitmekülgse va-
naaegsete ehitistega puhkekoha. 3000 tantsijaga tantsu-
pidu oli võimas, nagu pealtvaatajad arvamust avaldasid 
ja tantsijad on sellega igati nõus. 
   Kohalikud rühmad olid mõelnud ka tantsijate ärasaat-
misele. Kollektiivid rivistusid tee äärde, lehvitati, hõigati 
hüvastijätuks häid soove ja kutsuti tagasi järgmisele 
peole. Kahju, et peost ülekannet ei tehtud, aga filmiti 
küll ja võib olla näevad ka tantsijad kunagi oma töö vilja. 
Kolm kuuma päikselist, tantsulist päeva tõid kosutavat 
puhkust tööinimese rutiinsesse ellu. 
   Aitäh rühmajuht Hiiele selle eest, et me pingutasime ja 
peole pääsesime. Suur tänu peo korraldajatele! Kohtu-
miseni järgmistel naiste tantsupidudel!

SAIMA TELL

NaiseLugu Jõgeval

   Kui tugirühma kooskäimisi möödunud aasta 
mais alustasime, olid osalejateks peamiselt San-
gaste valla elanikud, tänaseks on grupis liikmeid 
ka Puka ja Otepää vallast. Väiksemaarvulisem 
(6 osalejat) oli meie möödunudsuvine Väike-
Trommi turismitalu külastus koos ettekandega 
hooldusest ja tööturuteenustest, suurim osale-
jate hulk oli Päästeameti tuleohutusalasel teabe-
päeval, kuhu kaasasime ka töötud ja Sangaste 
Pansionaadi töötajad (27 osalejat). Keskmiselt 
käib üritustel 11 osalejat, selle aja jooksul on 
erinevatel tegevustel osalenud 33 inimest (siit 
on välja arvatud töötute ja pansionaadi töötajate 
osalemine tuleohutusalasel infopäeval). 
   Tegutsemise algusajast saati on meie ridades 
üks meesterahvas, eelmise aasta sügisest lisan-
dus teinegi, kolmas käib aeg-ajalt katsetamas, 
kas talle sobib. Kõigil üritustel on osalenud 
Beloona (tema on haaranud mitmetesse tege-
vustesse ka uusi osalejaid), enamikel üritustel 
on osalenud Laine ja Toivo, tublilt on tegevustes 
kaasa löönud Eda ja Milvi, aktiivselt on kohal 
käinud meie teiste valdade huvilised Kaja, Aare 
ja Elna.
   Eelmise aasta üritustest võiks esile tõsta reno-
veerimisjärgselt avatud Sangaste Pansionaadi 
külastust, siidimaali kursust Heili Freimanise 
juhendamisel ja Pühajärve SPA külastust ning 
jõulumeeleolus einestamist pubis.
   Tänavustest tegemistest mainin juukselõikuse 
põhitõdedega tutvumist Marju Karavini juhen-
damisel, nõustamisteenuste saamist Valga Re-
gionaalse Nõustamiskeskuse sotsiaalnõustajalt 
Eda Lepikult ja individuaalset teraapiat psühho-
loog Nadežda Selivorstovalt.
   Koostöös Võrumaa kogemusrühmaga, mille 
eestvedajaks on Võrumaa Omavalitsuste Liidu 
sotsiaaltöö peaspetsialist, projekti Võrumaa 
koordinaator Marianne Hermann, oleme läbi 
viinud kolm üritust, mis hõlmasid projektivõi-
maluste tutvustust, Metsamoori perepargi, Sü-
vahavva loodustalu ning Lasva veetorn-galerii 
külastusi, loovusteraapia võimalusi looduses 
ning kogemuste vahetust õppereisilt Soome 
omastehooldajate juurde.
   Projektijuhi korraldatud ühisüritus oli Tapa 
omastehooldajate asendushooldusega tutvu-
mine, kuhu sõitsime koos Võru-, Põltsamaa ja 
Paide kogemusrühmadega.
   Projekt kestab veel aasta lõpuni ning selle aja 
jooksul on plaanis külastada Valga Puuetega 
Inimeste Koda (Kungla 15) ja Valgamaa Tugikes-
kust, kohtuda Rukkimaarjapäeval Võrumaa ko-
gemusrühmaga, sõita külla Saaremaa Lümanda 
valla hooldajatele (kelle eestvedajaks on ener-
giline ja asjatundlik valla sotsiaaltöötaja Jelena 
Ptšenitšnaja), saada osa grupipsühhoteraapiast 
jne.
   Senine igakuiste tegevuste planeerimine ja lä-
biviimine pole põhitöö ja hoolduskohustuse kõr-
valt olnud kerge, arvestamaks seda, et ma pole 
kunagi pidanud organiseerimist oma tugevaks 
küljeks. Kuid elu ongi pidev areng ja Sangaste 
kogemusrühma liikmed on nii tänuväärne kon-
tingent, et nad ei ütle midagi halba ka siis, kui ma 
ise tunnen, et tegevus  kulges pisut kaootiliselt. 
   Tehes vabatahtlikku tööd, olen mõistnud seda, 
et vaid ise tehes, ise väärtusi luues, saan ma 
neist osa, saan lahendusi oma probleemidele. 
Sama palju kui annan oma grupile, saan ka neilt 
tagasi. Maailmas pole ühtegi inimest, kes saaks 
hakkama ilma teiste toetuseta. Tänan huumo-
rimeelset, abivalmit ja südamlikku Toivot, kelle 
liigutavad lood isiklikest hoolduskogemustest 

Omastehooldajate tegemistest Sangaste vallas ja laiemalt

pisara silma on toonud ning kes on alati jaganud 
oma praktilisi teadmisi mitmetest eluvaldkon-
dadest; tänan avatud südamega Lainet, kes on 
avalikkust kartmata julgenud isiklikest asjadest 
rääkida; tänan kunstnikuhingega Edat ja väga 
sümpaatset Elnat. Tänan kõiki kogemusrühma 
liikmeid!
   Eriline ja väga suur tänu Pille Sikule tegevuste 
käimalükkamisel, toetamisel, organiseerimisel 
ja inimeste kohaletoimetamisel. Pille on see ini-
mene, kelle juurest ma viimases hädas alati abi 
olen saanud.
   Tänan siinkohal ka kõiki meie juhendajaid ja 
tegevuste läbiviijaid, kes on suhtunud mõistvalt 
projektist tulenevasse 60päevasesse makse-
tähtajasse ning pole koostööst ära öelnud. 
Mainin vaid vähesed, kelle abi olen kasutanud 
korduvalt: perearst Tatjana Laadi (vestlusring 
tervisega seotud teemadel, võimlemine ja toi-
tumisalane nõustamine pereõdede juhendami-
sel), Kaija Kõiv (erinevad kunstiteraapiad), Heidi 
Mäeveer (keraamika õpitoad) ja Olav Sternfeld 
(transporditeenused). Tänan vabatahtlikuna 
meile viiuli- ja kandlemuusikaga esinenud Varju 
Tederit, kellega koostööle loodan ka edaspidi.
   Tänan Sangaste Vallavalitsust tasuta seltsimaja 
ruumide kasutamise võimaluse eest, kultuuritöö 
spetsialisti Merle Tombakut ja seltsimaja pere-
naist Sirje Koriskevitði.
   Kirjeldamaks aastase kooskäimise kogemuse 
varal omastehooldajat kui sotsiaalset nähtust, 
pean mainima, et ta on valdavalt allasurutud, 
madala enesehinnanguga ja üldise suhtumisega 
– ah, mis nüüd mina! Ülesaamine häbist isiklike, 
pereelu puudutavate teemade käsitlemisel ja 
osaduse tekkimine võtab aega. Seega oleme 
olnud tagasihoidlikud hoolduskogemuste jaga-
misel. Samuti ei ole me veel suuremat tutvust 
jõudnud teha üksteise hooldatavatega; kuid 
meie hulgas on agaraid, kes on aktiivselt oma-
vahelist suhtlemist arendanud ja abistavad ning 
külastavad üksteist ka kokkusaamiste vahelisel 
ajal.
   Omastehooldajate senist aktiveerimist ja 
Soome kogemust arvesse võttes on ülim aeg 
ühenduste loomiseks ja nende tegevuse pro-
pageerimiseks. MTÜ Eesti Omastehooldus (e-
mail: info@omastehooldus.eu), mille juhatuse 
liikmed on Hiie Paenurk (kogemused puuetega 
laste osas, e-post: hiiepae@hotmail.com) ja 
Helle Lepik (e-post: helle@erkas.ee), asutati 
käesoleva aasta kevadel ning selle ühendu-
se tegevusega tahetakse laiemale üldsusele 
kuuldavaks teha omastehooldajate häält, anda 
inimestele võimalus muutustes kaasa rääkida, 
osaleda kogemusrühma töös ning pakkuda tuge 
ja nõuandeid. Ühingu eesmärgiks on koonda-
da Eestis oma lähedase hooldusega seotud ja 
omastehoolduse vastu huvi tundvaid ning vald-
konna arendamisest ja toetamisest huvitatud ju-
riidilisi ja füüsilisi isikuid ning kaitsta nende huve 
ja õigusi nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil 
(väljavõte põhikirjast). 
   MTÜl on oma koduleht (http://www.omas-
tehooldus.eu), põhikiri ja kogemuskoda. Ko-
dulehel on võimalik lugeda Tiina Tursmani 
(tiinatursman@hotmail.com) hooldusteemalisi 
artikleid, esitada küsimusi sotsiaaltöötajatele, 
psühholoogile ja jurist-võlanõustajale. Muuhul-
gas on loodud ühendus võtnud enda hooleks 
teadvustada laiemale üldsusele puuetega laste 
vanemate probleeme. Hetkel võin soovitada 
lugemiseks Tallina Puuetega Inimeste Koja ko-
dulehel olevat kogumikku „Meie lapsed“.
   Kuni kestab omastehooldajate ühistegevusi 
toetav projekt, ootame üritustele osalema! Ma 
ei luba, et oskame pakkuda lahendusi kõigile 
probleemidele, kuid suudame vähemalt juhata-
da inimeste juurde, kes on oma alal pädevad 
(samal põhjusel kasutasin antud artiklis nimede 
taga elektronaadresside viiteid) ning pakkuda 
tuge. Olgem ise julged muutusteks vajalike 
sammude astumisel! Järgmiseks aastaks on 
aga Helle Lepikul plaanis kirjutada uus projekt 
„Töölesaamist toetavate hoolekandemeetmete“ 
raames.

Sangaste hooldajate ühenduse esindaja 
MERIKE TIIMANN

algus lk 11,

Grupiliikmete kohtumine põdraga Lasva 
pargis 5. juuni väljasõidul

SÜNNID
Keidy Šamarin   20. mail

IX klass
Klassijuhataja Eda Selgis

1.   Ingvar Aer   
2.   Meigo Albrecht  
3.   Marten Areng
4.   Gert Grossberg  
5.   Epp Hiller  
6.   Toomas Kalmus  

Valla asjad ja kogukonna 
teod
Suvi sahistab sussi ja kevadised toimetused hakkavad 
otsi kokku tõmbama. Paar kiiret olulisemat infot ka 
asjust, mis teoksil ja tulemas. Keeni asula kütmine on 
asunud lahenduste teele. Leping KIKiga soojatorustike 
renoveerimiseks on sõlmitud ja hange ettevalmista-
misel. Käivad ka läbirääkimised Sanwoodiga kütmise 
jätkamise tingimuste üle. Loodetavasti leiame koos 
sobiva lahendi. Alternatiiviks on konteinerkatlamaja 
paigaldus, kuid keskküte tuleb nagunii, see on nüüd 
kindel. 
   Sanwoodi kütmise katkestamine ei ole tingitud mitte 
kellegi pahast tahtest, vaid laieneva tööstuse vajadus-
ed on katla võimsuse ammendanud ja sooja lihtsalt 
ei jätku suurte kadude tõttu. Nüüd, kus pannakse 
uued torud, vähenevad kaod ja kool läheb vahepeal 
autonoomsele pelletiküttele, on olukord uus ja me 
räägime jälle. Igal juhul on valla ja Sanwoodi suhted 
head ja läbirääkimised asjalikud. Firma, kes pakub väga 
paljudele meie valla elanikele tööd, on ka ise huvitatud 
asula heast käekäigust ja teeb siiralt kõik, et asjad lahe-
neksid võimalikult soodsalt.
   Meie tantsunaised käisid end näitamas ja teisi ka-
emas naiste tantsupeol. Oli palju naisi olnud.
   Tahaks aitähhida neid tantsutare, kes meie valla 
naiste ja meeste au teiste naiste vastu kõrgel hoidsid ja 
oma tantsutamisega silmale palju rõõmu teevad!

Meie naised ju tantsutiigrid,
Kadedaks teeb see ka neegrid.
Mürtsub maa ja vapub tamm,
Nii ei tule majavamm!

Selline luuletus teile! Ja aitäh!

Ja teed on meil ka nüüd nagu Valgas või Tallinnas! Aga 
kuni septembrini ehk...
   Kena suve!

KAIDO TAMBERG

Jaan ja juuli
Jaan ja juuli käivad alati käsikäes. Alul juhib asju jaan ja 
seejärel liiderdab juuli. Nii on olnud ja nii ka jääb. Juunis 
on Jaan ja juulis on Juuli. Juuni Jaaniga on nii, et see on 
alati hästi kiire ja segane aeg, mis päädib lõkketule- ja 
jaanipeoga. Et siis lasta pisut unisemal suvejuulil tulla. 
Sel aastal on ka juuni olnud täitsa juuli. On kuuma olnud 
ja suve olnud. Ka ilus pikk õiteaeg on olnud. Mida veel 
tahta. Pole siin meil hiidlaineid, ega tulemägesid, ainult 
sääski jätkub igaühele mitu. Nendel on oma laulupidu 
just juunis. Ja tänavu on nad kõvasti kokku harjutanud. 
   Mede armsad kogukonnad valmistuvad suureks 
suvealguse peoks ja iga-aastaseks Jaani kiitmiseks. 
Õlut villitakse ja liha grillitakse, saun aetakse kurjaks ja 
vahel mõni kallis elukaaslane ka. Aga ega pidu seepärast 
halvem saa! Jaaniöö ongi selline kokkusaamise ja ühe-
solemise aeg loodusega ja omavahel. Jaaniaeg on üks 
isemoodi aeg, mis paneb mõtlema enamasti eesseisvale 
või siis on üldse vähem mõtlemise ja rohkem lävimise 
aeg. Jaan lõpetab kevade võimu ja algatab suve valitse-
mise. Sel ööl on sääskedel jõulud, kui söögilaua mõttes 
mõelda ja inimestel kogukonnaga koosolemise aeg. Jaan 
ootab Juulit, et saaks käest kinni võtta ja kirjut sügist ette 
valmistama minna.
   Armas kogukond, kallid omad ja armsad naabrid! Et 
teie Jaanid ja Juulid teineteist läbi romantika ja -hääo-
lemise leiaksid! Et teie Jaanile järgneksid edukas juuli 
ja kõik nood teised ka! Võimsat võidupäeva ja kaunist 
jaaniööd kõigile!

Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel vallavanem 
KAIDO TAMBERG

Keeni Põhikooli lõpetajad

7.   Rasmus Kirsimäe  
8.   Kerli Kõrkjas  
9.   Brandon Luik
10. Aive Linde  
11. Tormi Oja
12. Priidu Petersmann
13. Arti Suviste

14. Gerli Tabo  
15. Sander Teder
16. Riko Toom
17. Jargo Uibu
18. Inge Uibopuu  
19. Liisa Villemson  
20. Aaro Villemson-Toomemägi
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Miljonid inimesed üle kogu maailma ee-
listavad kontaktläätsi. Kontaktläätsede 
populaarsus näib järjest kasvavat. Miks 

see nii on? Miks eelistavad nii paljud inimesed 
kontaktläätsi, olgu need siis optilised, kosmee-
tilised või mõlemat korraga.
  
Mida teada enne kontaktläätsede valimist?
  
Kontaktläätsed püsivad pindpinevuse toimel 

sarvkesta katval pisarakilel. Kontaktläätsi 
kandes on sarvkesta epiteeli ja pisarakile seisu-
kord mugavuse ja nägemisteravuse jaoks väga 
olulised. Seetõttu tuleks enne kontaktläätsede 

ostmist käia optikasalongis, optometristi või sil-
maarsti vastuvõtul. Optometrist selgitab välja 
Teie silmade tervisliku seisundi. See on üliolu-
line kontaktläätsede sobitamisel, olgu need siis 
nägemist korrigeerivad või kosmeetilised (vär-
vilised). 
   Kui olete otsustanud, et tahate kanda kon-

taktläätsi, peate arvestama, et kõiki kon-
takläätsi ei saa ööpäevaringselt silmas hoida. 
Kontaktläätsede kandmisaja määrab ära läätse 
materjal ja selle materjali hapniku läbilaskvus. 
Samuti tuleb arvestada teie elu- ja töötingimus-
tega, hobide ning harjumustega. Lähtuvalt teie 
elustiilist ja silma omapärast leitakse sobiv läät-
setüüp ning optimaalne kandmisreþiim. Lisaks 
õpetatakse kontktläätsede õiget hooldamist ja 
säilitamist. Igas asjalikus optikasalongis õpetab 
optometrist, kuidas läätsi silma panna ning ära 
võtta.
   Kontaktläätsed, mida pole õigesti puhas-

tatud ega korralikult desinfitseeritud, tõstavad 
silmainfektsiooni riski. Läätsed, mis on vanad 
või ei sobi oma kujult hästi, võivad kriimusta-
da silma või põhjustada veresoonte kasvu sarv-
kesta. Kuna sarvkesta kuju ja nägemisteravus 
võivad aja jooksul muutuda, tuleks läätsede 
sobivust ja tugevust regulaarselt kontrollida. 
Seetõttu on soovitatav käia optometristi vastu-
võtul kord poole aasta jooksul, seda ka siis, kui 
ei esine ühtegi kaebust.
   Prillipoodides on müügil 1-päevased, 1-kuu-

lised ja uue põlvkonna ülikõrge hapnikujuh-
tivusega kontaktläätsed, mida saab ka ööseks 
silma jätta, 3-kuulised läätsed ning värvilised 

kontaktläätsed. Värvilised kontaktläätsed 
võivad olla puhtalt kosmeetilised kui ka näge-
mist korrigeerivad. 
   Kevadel ja suvel muutub kontaktläätsede 

kandmine eriti populaarseks, kuna paljud soo-
vivad kanda moekaid päikeseprille ning samal 
ajal ka hästi näha. Suur osa tänapäeva läätse-
dest neelavad küll UV-kiirgust, kuid ei tohi 
unustada korralikke päikeseprille, kuna kon-
taktläätsed ei kata täielikult silma ja silmaüm-
brust. 
   Kontaktläätsed võimaldavad paindlikumat 

ja aktiivsemat elustiili. Õigesti hooldatud kon-
taktläätsed on mugav ja turvaline alternatiiv 
prillidele!
   Oma silm on kuningas! Kohtleme neid siis 

ka vastavalt.
   ÜLEEESTILINE KAMPAANIA VÕIMALDAB 
REGISTREERUDA TASUTA SILMAKONTROLLILE 
interneti leheküljel www.optiline.ee, Otepää 
rahvale – Otepää Optika,Lipuväljak 7, tel 733 3258.

Kontaktläätsed – Oma silm on kuningas

MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskait-
seamet kuulutasid mai alguses välja 
fotovõistluse ”Kultuurimälestised Vi-

kipeediasse”, mille eesmärk on täiendada vaba 
veebientsüklopeediat piltidega Eestis muinsus-
kaitse all olevatest objektidest ning tuua muin-
suskaitseteemasid inimestele lähemale.
   Võistlus toimub ”Wiki Loves Monuments” 

nime all 2011. aastal samaaegselt terves reas 
Euroopa riikides ning iga maa parimad fotod 
konkureerivad lisaks kohalikele auhindade-
le lõpuks ka üleeuroopalise tunnustuse nimel. 
Osaleda võib igaüks ja võistlusele esitatava-
te fotode arv ei ole piiratud, vastupidi – mida 
rohkem mälestisi on jäädvustatud, seda suure-
mad on auhinnasaamise võimalused.
   Eestikeelsesse Vikipeediasse on koostatud 

Kultuurimälestiste riikliku registri alusel loen-

did, kus on esitatud kõik registris olevad enam 
kui 27 000 objekti koos asukohainfoga. Otepää 
vallas on kultuurimälestisi 106, Sangaste vallas 
61. Mälestisi saab leida ka spetsiaalse kaardira-
kenduse abil. Võistlusel osalemiseks tuleb leida 
muinsuskaitse all olev objekt, teha sellest foto 
ja laadida see septembrikuus üles võistluse ko-
dulehelt leitava vormi abil. Võistlusest võtavad 
osa fotod, mis on üles laaditud 1.-30. septembril, 
foto tegemise aeg võib olla ka varasem. Üleslaa-
dija peab olema foto autor ning kõik pildid tuleb 
avaldada vaba kasutuse litsentsi all.
   Laekunud fotosid saab edaspidi vabalt ka-

sutada nii Vikipeedia artiklites kui ka Vikipee-
diast väljaspool äramärgitud töödest koostatak-
se rändnäitus.

   Lisainfo: www.wikilovesmonuments.ee.
eestikeelse Vikipeedia vabatahtlik toimetaja 

AVE MARIA MÕISTLIK

Vikipeedia fotovõistlus

77. Restu SPORDIPÄEV

7. augustil kell 10.00, 
registreerimine kell 9.00.

Võistlused toimuvad Sangaste 
vallas Restu külas 

looduslikul staadionil.
Võisteldakse kergejõustikus ja 

võrkpallis.
Päeva teises osas toimub 

“Restu Rammumees” võistlus, 

millest võtab alati osa
selle ala Eesti paremik.
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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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

14

PIDUPÄEVA PAKKUMISED!

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

27. juunini

Kaubanduskeskuse II KORRUSEL

E-EHITUSKESKUSES

MÜÜGIL 250 SOODUSHINNAGA TOODET!
Lisaks 

250 SOODUSHINNAGA TOODET 
SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE!

igal nädalal neljapäevast laupäevani
SOODUSPAKKUMISED 

SÄÄSTUKAARDIGA!

15. juuni – 31. august
 ”E- EHITUSKESKUS TEEB VÄLJA”

Võimalus võita väärt auhindu!

Peaauhind – kaubik Citroen Nemo!

kampaania

Täpsemad kampaaniareeglid kaupluses.

PAKUME HOOAJALIST TÖÖD

VALGJÄRVEL.

Istutamine, rohimine, saagi korjamine.

Võta ühendust: 5331 1618

VAJAB tehnilise kõrg- või 
kesk-haridusega kogemustega 
SPETSIALISTI, kes arendaks 

firma tehnilist baasi järgnevale 
kõrgemale tasemele.

Palk korralik ja vastavalt 
saavutustele.

Ühendust võtta tel. 7654 280 
või 5910 8293.

Otepää Lihatööstus  
EDGAR 

R E K L A A M

Kauplus

SILVA KODUKAUP 

Sangastes

pakub tööd

MEESMÜÜJALE
Eeldame head 

suhtlemisoskust ning 

 tehnilist taipu,

kasuks tuleb kogemus

põllumajanduses

CV palume saata 
30.ks juuniks

info@silvaagro.ee

VAJATAKSE 

vaarikakorjajaid   juulis, augustis. 

Samas vajatakse töödejuhatajat.

End tutvustav CV saata e-mailile: rteder@hot.ee
Asukoht: 13 km Otepäält Valga suunas 

Info ja registreerimine 5698 5765, Raivo Teder
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Korstnapühkimine, võimalik puhas-
tada ka alt üles, ahjudesse avade 
freesimine. www.tahmatont.ee. Tel. 
539 29 445.

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvu-
tiparandust ja veebilehtede tege-
mist. Telefon: 58 043 046, e-mail: 
siim@eurocsim.ee.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad-
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970, 
www.mano.ee

Teemantpuurimine, teemantsaagi-
mine, ventilatsioonitööd. Telef. 5393 
7857

Kanalisatsiooni- ja veetorustike, 
drenaaži ehitus. Septikute-kogumis-
mahutite müük ja paigaldus.Teeme 
Teie maamajja korraliku joogivee 
ja reoveesüsteemi. Konsultatsioon 
hajaasustusprogrammi raames. Bul-
dooseri, ekskavaatori ja kalluritööd. 
Töid teostame üle Eesti. www.jyrito-
ru.ee email: jyritoru@jyritoru.ee Tel: 
5814 5117, 515 1985.

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriket-
ti, 5197 8500

Müüa maja Otepää äärelinnas. Tel. 
528 5159

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28 
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga, 
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271

Müüa kahe- ja kolmetoalised korterid 
Sangastes. Küsi täpsemat infot tel. 
50 60 570.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 505 6107.

Müüa kaevurõngad 5 tükki, läbimõõt 
95 cm. Tel 502 8705

Müüa head toidukartulit. SOOD-
SALT. Võimalik transport. 5197 4916

Müüa lõhutud küttepuud, lepp. 5832 
5375

Ostame vanad sõidukite akud. Musta 
ja värvilise vanametalli ost. Hinnad 
head ja raha kohe! Küsi infot. Tel. 
5604 7481

Otsime lapsehoidjat kahele aastase-
le lapsele paaril korral nädalas. Tel: 
5373 2788.

Otsin kahte töömeest ehitusele Ote-
pääl. 5071 256

Pakume tööd kojamehele. Töö Ote-
pääl toidupoe ümbruse koristamine. 
Eeldame ettevõtlikust ja töökust. Tel: 
5192 2131.

Ripsmepikenduste paigaldamine. 
5354 3298 Merlin

SA Otepää Tervisekeskus võtab tööle 
alates 1. juulist 2011 HOOLDUSTÖÖ-
TAJA. Info: 7668 561, 5342 6139 

Soovin üürida heas korras maja 
Otepääl hilisema ostuvõimalusega. 
Otse omanikult. Pakkumised meilile 
riinu018@hot.ee.

Firma võtab tööle abitöölise, info tel. 
56 666 900. Samas teostame rohu-
maade hooldusniitmist.

Müüa (uusi ja kasutatud) velgedel 
lamell-rehve (R-13, 155/80). Tel. 5053 
381

Raudsepa Auto OÜ pakub tööd auto-
remondilukksepale. Tel. 5540 659
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Mälestame head sõpra 

HEINO MÄGI

Naabrid: Helle, Ilder, Vaike, Uno 
ja Ülle

On päikeseketas teinud pika ringi, 
jääb õhtueha hinge soojendama veel…

HEINO MÄGI
Langetame pea oma kalli sõbra 

mälestuseks.

Avaldame südamlikku kaastunnet 
poegadele peredega.

Evi ja naisansambel Relami

Mälestame head naabrit

KALLE KOPPA
Tunneme leinas kaasa lähedastele.

Perekond Lepik

Mälestame tänutundes endist 
sõbralikku direktorit ja kolleegi

HEINO MÄGIT
Siiras kaastunne poegadele 

peredega.

Tema kauaaegsed kolleegid.

HUGO KALDALU
19.02.1922-04.06.2011

Oma küla meest

HEINO MÄGIT 
jäävad meenutama 

Andrus, Maie, Maris, Annika, 
Arved, Ilmar, Ilse, Erich ja Helju.

Meie hulgast on lahkunud 

HUGO KALDALU
19.02.1922 – 04.06.2011 

Leinavad omaksed

Kurvaks jäi kodu, 
tühjaks jäi tuba, 

jäänud on mälestus hea ja hell.
Lahkus meie kallis õde ja tädi

TEHVANIA KÕIV
27.09.1923 – 03.06.2011 

Südamlik kaastunne Heljule ja 
Ehale.

Virve ja Uuno

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis

TEHVANIA KÕIV
15.09.1923 – 03.06.2011 

Leinavad õed, õemees ja õdede 
lapsed peredega.

Mälestame majanaabrit

ADAM JÕGI
29.05.1928 – 13.06.2011 

Südamlik kaastunne omastele.

Pärna 14 elanikud

HEINO MÄGI
Leinas langetame pea unustamatu 
õpetaja ja koolijuhi mälestuseks.
Südamlik kaastunne poegadele 

peredega.
Otepää Keskkooli 36. lend ja 

klassijuhatajad.

Kevadtuultega läksite teele,
helge mälestus Teist meile jääb meelde.

HEINO MÄGI
Mälestame tegusat,optimistlikku ja 

rõõmsameelset direktorit.
Sügav kaastunne omastele.

Otepää Keskkooli 45. ja 
46. lennu lõpetajad.

Avaldame siirast kaastunnet 
Meelile abikaasa

ENN PUKK`i 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Tervise-
keskusest.

ENN PUKK
11.08.1959-31.05.2011

Südamlik kaastunne omastele.

Voki 7 majaelanikud

VEERA FELDMANN
10.11.1928 - 26.06.2009

Mälestavad 2. surma-aastapäeval poeg Kalju, 
Vilve, Ave-Ly, Helju, Margus.

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

Seal vaikselt vilgub küünlaleek ja 
unelaulu laulab mahe tuuleke.

Tasa,tasa lööb aegade kell,
alles on mälestus kaunis ja hell.

Esimest õpetajat

ILME JUUR
mälestab ja tunneb kaasa Ruthile 

ja Mardile ema kaotusel.

Ants Orasson perega.

ADAM JÕGI
29.05.1928 – 13.06.2011 

Mälestame erakonnakaaslast ja 
tunneme kaasa omastele.

Eesti Keskerakonna Otepää 
Keskerakonna Otepää osakond

Mälestame asutajaliiget

HEINO MÄGI

Sügav kaastunne omastele.

Otepää Pensionäride Ühendus

Nuustaku Pubi
Võtab suvehooajaks tööle

 KLIENDITEENENDAJAID

 KÖÖKI ABITÖÖLISI

Kontakt: veiko@nuustaku

mob. 52 99713 Veiko Võrk

PAKUB TÖÖD 

kokale 
ja 

klienditeenindajale.
Sooviavaldus palun saata 

e-mailile ermanipubi@gmail.com.

 tel. 513 3055.

Hermani Pubi OÜ 

Info.

LEILI LEPPUND
16.02.1929 - 05.06.2011

OÜ Heizung 
võtab tööle 

RAIETÖÖLISE/
halumasina operaatori. 

Teostame teenustöid jäätmaa-
niidukiga, samuti võtame rendi-

le põllu- ja rohumaid. 

GSM: 511 3543. 
Info: heizung@hot.ee.

Mesinikud!
Laupäeval, 2. juulil algusega kell 11
toimub ARULAS Ants Tiirmaa 
mesilas piirkondlik MESINDUSPÄEV.
Loengud, konsultatsioonid, 
mesilasemade ja ravimite müük
Üheskoos Arulasse sõiduks kogune-
da kell 10.30 Otepääl Merle Lillepoe 
juurde.           Otepää AMS juhatus

Mälestame endist naabrit

ADAM JÕGI
Südamlik kaastunne Elsale 
lastega kalli venna ja onu 

kaotusel.
Perek. Drenkhan ning Helju, 

Eevald ja Jüri.

Südamlik kaastunne 
Tõnu Ainsoole

EMA
kaotuse puhul.

Korteriühistu liikmed
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Rõngu vallamaja juures
kell 9.00 - 10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.00 - 12.15
Keeni kaupluse „Takt“ juures 
kell 13.00 - 14.00
Sangaste Silva-Agro 
Rukkimaja parklas
kell 14.45 - 15.45 

II kvartalis
12. ja 26. aprill
10. ja 24. mai
7. ja 21. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da ja kätte pangakaardi, makseautomaadist 
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, 
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja 
muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega 
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabuss peatub:

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00 - 17.00

II kvartalis
7. ja 21. aprill
5. ja 19. mai
2., 16. ja 30. juuni

Piletid hinnaga €1 on saadaval
kohapeal enne mängude algust.

OTEPÄÄL!noored jalgpallitalendid
27.-30. juunil

Mängude ajakava 
OTEPÄÄL:
27. juuni   kell 14:00
                           Läti  - EESTI 
                           (U-17 koondised)
28. juuni  kell 14:00
                          Läti - Soome
                          (U-17 koondised) 
30. juuni  kell 14:00
                          Leedu - Läti
                          (U-17 koondised)

SUURTOETAJADPEATOETAJA TOETAJAD MEEDIAPARTNERID

Mängud toimuvad 
Tehvandi staadionil!

U17 ja  U19 Balti turniirid

R E K L A A M

Otepää Gold Optika kutsub teid 

TASUTATASUTA  
silmadekontrollile ja prillidemääramisele.silmadekontrollile ja prillidemääramisele.

Silmaarsti vastuvõtud toimuvad Otepääl 

igal teisipäeval 21., 28. juunil, 5., 12., 19., 26. 
juulil ja laupäeval, 9. juulil.

Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28) 
tel. 7670 381.

Nüüd ei pea sa enam ootama meeletuid kampaaniaid ja 
allahindlusi,sest Gold Optika prillipoodides on aastaläbi alati 
soodsaimad hinnad Eestis.

NB! Maailma parimad Johnson & Johnson kontaktläätsed nüüd 
saadaval ka Gold Optika kauplustes.

Tunnetage Johnson & Johnson ACUVUE® kontaktläätsede eeliseid. 
(Acuvue kontaktläätsede ostjatele kingiks Johnson’s kosmeetika ja 
võluvad rannakomplektid – tule tutvu kampaaniaga). 

Info ja registreerimine silmade kontrollile, prillide ja kontakt-
läätsede määramisele  tel. 7670 381.

Otepää GOLD OPTIKA on avatud   E-R   9.00 - 18.00,
     L       9.00 - 16.00.

Gold Optika kauplus asub ka Elvas – Elva Arbimäe Konsum-Ehi-
tuskeskuses. Elvas silmaarsti vastuvõtt igal kolmapäeval. Info ja 
registreerimine tel.7670 388.


