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4. juunil tähistati Eesti lipu
päeva sinimustvalge rongkäiguga, milles osales üle
300 inimese, nende seas ka
Otepää lasteaia kasvandikud
ja koolilapsed. Otepää kirikumõisas heisati Eesti lipp,
tutvustati Eesti lipu muuseumi püsiekspositsiooni ja
sisekujunduse edasiarenduse projekti.

R

2. juunil peeti Otepääl Tehvandi staadionil Valga maakonna laulu- ja tantsupidu, kus osales sellel üle tuhande
isetegevuslase.
MONIKA OTROKOVA

Esimene koduõuelaat
aedlinnas

Eesti lipu sünnipäevaliste rongkäik suundus Lipuväljakult läbi linna kirikumõisasse.
Otepää kirikumõisas tutvustati uut
Eesti Lipu Muuseumi püsiekspositsiooni ja sisekujunduse edasiarendust atraktiivseks Eesti Lipu Keskuseks. Eesti
Lipu muuseum-tuba on muuseumina
toiminud üle 15 aasta. Juba toa avamise
järgselt oli soov ja idee kajastada laiemalt lipuga seotud ajalugu.
Otepää vald on tellinud muuseumi
projekti arhitektuuribüroolt Lunge&Ko.
Büroo arhitekt Taisi Kadarik andis ülevaate sellest, milline on tulevase muuseumi visioon. Pastoraadi hoonest on
kavas muuseumi tarbeks kasutusele
võtta soklikorrus ja esimene korrus.

Arhitektuurse, sisekujunduse ja ekspositsiooni projekti koostamiseks on
kavandatud 8 kuud ehk projekt peab
olema kaante vahel järgmise aasta
kevadtalveks. Seejärel on aega umbes
üks aasta muuseumi tegelikuks väljaarendamiseks. Uuendatud Eesti lipu
muuseum peaks kõigi eelduste kohaselt
valmis saama Eesti lipu 130. aastapäevaks.
„Usun, et see on võimalik ning partnerid, sh Eesti riigi erinevad institutsioonid ja asutused annavad endast
parima, et meil oleks võimalik väärikalt
tähistada lipu 130ndat sünnipäeva,“

sõnas volikogu esimees Aivar Nigol.
Eesti lipu päeva tähistamisele pani
punkti Otepää kirikus õhtul toimunud
pidulik kontsert-jumalateenistus „Mu
süda, ärka…“. Jumalateenistusel teenis
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa. Kontsertosas
esitasid töötlusi rahvalauludest ja klassikalisest muusikast Hanna-Liina Võsa
(vokaal), Lembit Saarsalu (saksofon),
Jaak Lutsoja (akordion) ning Merle
Kollom (orel).
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Otepää – Eesti lipu häll, jutustab sinimustvalge
lipu saamislugu

4. juunil

tähistasime Eesti lipu pühitsemise 128. aastapäeva. Teame
kõik, mida tähendab sinimustvalge lipp meile kõigile –
oleme kuulnud lugusid sellest, kuidas lippu peideti, hoiti
aastakümneid varjus ning lõpuks välja toodi. Lipp ja
selle värvid on iga riigi sümbol, see on midagi, mis meid
kõiki ühendab ja teeb uhkeks, ükskõik, kas jälgime parasjagu Eurovisiooni, jalgpallivõistlusi või suusatamist.
Lipulugu on aga alguse saanud siitsamast – Otepäält.
Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kiriklas 4.
juunil 1884. a Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna. Otepääle sõideti hobuvankris, lipp oli peidetud. Kui Otepää
kiriku tornikiiver paistma hakkas, päästeti lipukangas
tuulde lehvima. Järgmisel päeval toimus kirikla saalis
lipu võimas pühitsemine ja õnnistamine: esmalt pidas
tollane Seltsi esimees Peeter Hellat avakõne, seejärel
pühitses lippu kirikuõpetaja Rudolf Kallas, seletades
piiblisalmi najal, et nõnda nagu kepp muutus maoks, kui
Aaron selle maha viskas, muutub mahavisatud truudusetõotus hädaohtlikuks truuduse murdjale enesele. Pühitsusakti lõpus lõi Kalevipoja-õhtute algataja Heinrich
Rosenthal hõbenaela ajaloolise sinimustvalge lipu vardasse. Hiljem sai Seltsi lipust rahvuslipp.
Otepääl kirikumõisas asuv Eesti Lipu tuba on muuseumina toiminud üle 15 aasta. Üks liputoa idee autoritest oli toonane EELK Otepää Maarja koguduse
õpetaja Jüri Stepanov. Üsna alguses oli juba selge, et
ekspositsioon peaks olema mahukam ning seotud Eesti
Rahva Muuseumiga, kuid tollal jäi ainsaks võimaluseks jätta tuba koguduse hallata. Siiani ongi liputuba
Otepää valla toel sel moel toiminud. Lipu pühitsemise

juubeliaastapäevadel on lipumuuseumi ekspositsiooni
üle vaadatud ja täiendatud. Viimane pärinebki 2004.
aastast, kui vahetati välja stendid. Kümmekond aastat
tagasi lisandus ekspositsiooni Jakob Hurda tegevust
kajastav osa.
Põhiosa on lipumuuseumi ekspositsioonis olnud
Eesti lipu koopial, muus osas kajastub lipu sünd ja
sinimustvalge uuesti esile tõusmine. Eesti sinimustvalge lipp on ära teeninud suurema tähelepanu ja vajab
kordades mahukamat ülevaadet ja tutvustamist. Lipu
lugu on tähtis omariikluse ja isamaalisuse seisukohalt
ning sama tähtis on see Eesti riigi tutvustamisel. Oleme
ühed vähestest maailma riikidest, kellel on veel alles
originaallipp ja kellel on olemas nii värvikas lipulugu.
Paraku on Eesti Lipu Muuseumi praegune seis ajale
jalgu jäänud ja vajab kaasajastamist. Ees seisab Eesti
lipu 130. sünnipäev, mis võiks olla muuseumi lõpliku
väljaarendamise tähiseks. Selleks on EELK Maarja
Kogudus Otepää valla rahalisel toel tellinud Eesti Lipu
Muuseumi uue ekspositsiooni ja sisekujunduse projekti arhitektuuribüroolt Lunge&Ko.
Projekti kavandit tutvustati 4. juunil, Eesti lipu
päeval Otepää pastoraadis. Arhitektuurse, sisekujunduse ja ekspositsiooni projekti koostamiseks on kavandatud 8 kuud ehk projekt peab olema kaante vahel
järgmise aasta kevadtalveks. Seejärel on aega umbes
üks aasta muuseumi tegelikuks väljaarendamiseks.
Uus, kavandatav muuseum täidaks mitut rolli – selles
on põimunud nii ajalooline kui ka kasvatuslik osa, mis
oleks suunatud erinevatele sihtgruppidele, milles suur
osa oleks koolidel. Soovime, et tulevikus oleks lastel

26. mail aedlinnas toimunu tõi üheksale
koduõuele uudistajaid naabrite juurest
ja mäe pealt Otepäältki. Tulijatele pakuti
ahjusooja koduleiba, pirukat, kuuma jooki
ja mitmesugust kaupa – seda nii tasu eest
kui ka ilma.
Ene Kelder kiirustas oma õuelaadalt
teisi pildistama, et oleks tulevasele aedlinna ajaloole lisada uut ja värvikat. Eakas
pensionär Amalie Eljand kõndis aga tubli

ENE KELDER

ongkäiguks koguneti Otepää vallamaja ette, Lipuväljakule lipumasti alla, kus Otepää Gümnaasiumi õpilased laulsid Eesti lipu laulu.
Rongkäigus, mida juhtis Eesti Üliõpilaste Selts, osalesid Otepää koolinoored
ja lasteaialapsed, politsei, Kaitseliidu,
Naiskodukaitse, Otepää Kultuurikeskuse esindajad, Otepää Naisselts, Otepää
ettevõtjad ja Pühajärve puhkpilliorkester. Akadeemilistest organisatsioonidest
oli lisaks EÜSile rongkäigus ka üliõpilaskorporatsioon Fraternitas Liviensis.
Rongkäik suundus läbi linna Otepää
kirikumõisasse.
Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed heiskasid kirikumõisas sinimustvalge lipu.
Pidupäevalisi tervitas Otepää Maarja
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa,
sõna võtsid EÜSi esimees Tarmo Puolokainen, Valga maavanem Margus
Lepik, Otepää vallavolikogu esimees
Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu.
Otepää vald algatas ka uue traditsiooni – kodukaunistamise konkursi
raamides antakse kaunile Otepää valla
kodule sinimustvalge mastivimpel. Sel
aastal pälvisid selle Väike-Trommi turismitalu peremees Alvar Kolk ja Otepää
linnakodanik Margus Trumsi.

võimalik kooliprogrammi raames külastada Eesti Lipu
Muuseumi ning saada osa lipuloost.
Loomulikult soovime Eesti Lipu Muuseumi väljaarendamisega tõmmata tähelepanu ka Otepää tähtsusele ja osale Eesti lipu sünniloos. Otepää on sinimustvalge lipu häll, mis paneb otepäälastele kohustuse
hoida ja arendada lipuga seonduvat. Kuna Eesti lipu
lugu ulatub tegelikult kaugemale rahvusliku ärkamise
algusaegadesse, siis on meie jaoks tähtis ka rahvusliku
liikumise üks suurkujudest Jakob Hurt, kes oli aastatel
1872-1880 Otepää kirikuõpetaja ning seejärel siirdus
Peterburi eesti Jaani koguduse pastoriks. Soovides
väärtustada Eesti lippu ja selle lugu ning Otepääd
Eesti lipu hällina, kuulutame 2013. aasta Otepääl Eesti
lipu aastaks. Meenutamaks tänutundega Jakob Hurta
ja tema panust rahvuslikku liikumisse, on meil kavas
anda kontsert Peterburi Jaani kirikus ja kinkida Jaani
kogudusele Otepää poolt külalisteraamat. Meenutan siinkohal ka Jüri Stepanovit, kes andis Eesti Lipu
Muuseumi ideele oma tänuväärt panuse. Hea meel on
tõdeda, et EELK Otepää Maarja kogudus hoiab Eesti
lipuga seonduvaid traditsioone ja soovib nendega ka
jätkata.
Usun, et Eesti Lipu Muuseumi uuendamine ja kaasajastamine on võimalik ning partnerid sh Eesti riigi
erinevad institutsioonid ja asutused annavad endast
parima, et meil oleks võimalik uuendatud Eesti Lipu
Muuseumi taasavamisega väärikalt tähistada lipu
130ndat sünnipäeva.
Otepää vallavolikogu esimees AIVAR NIGOL

tüki teed Valdur Sepa kodu avatud väravani. Viis oma aiast tänulillede kimbu laadaidee andjale selle eest, et Valdur võttis
kaaslinlastele meelde tuletada lihtsat ja
eestlastele ammuomast lävimise kunsti.
Valdur Sepp sai tunnustusest hoogu
ja teatas: „Septembris kordame laadapäeva!“
AILI MIKS

Sotsiaalhoolekande alane

infopäev
19. juunil kell 10.00-11.30
Otepää Kultuurikeskuses.
Esineb Sotsiaalministeeriumi
hoolekandeosakonna juhataja
Sirlis Sõmer-Kull.

Üritus on tasuta,
kohapeal kohvilaud.
Korraldab Otepää vald:

Täiendav info: 766 4825,
merlin@otepaa.ee
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
24.05. 2012
Kehtestati Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.
Otsustati vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Otepää vallas Pühajärve külas
asuva Lehe 3 kinnistu detailplaneering.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Kastolatsi
külas asuvate Lemme, Laudamäe ja Tagamäe
kinnistute detailplaneering.
Otsustati lõpetada eelnõu „Otepää valla
2012. aasta lisaeelarve ja eelarve muutmine“
esimene lugemine.
Otsustati võtta pikaajalist laenu summas 340 000 eurot. Laenu arvelt finantseerida järgmisi investeeringuid: 1. Otepää jäätmejaama rajamine 40 000 eurot, 2. Otepää
Kultuurikeskuse renoveerimine 65 000 eurot,
Otepää Tervisekeskuse renoveerimine 119 000
eurot, Otepää valla tänavavalgustuse uuendamine 116 000 eurot.
Otsustati lugeda majandus- ja eelarvekomisjoni liige Kalle Kuusik komisjoni liikmest
tagasiastunuks 24. maist 2012. a.
Kinnitati volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni liikmeks Helle Kuldmaa.
Otsustati volitada Maa-ametit teostama
aadressiandmete süsteemi infosüsteemis tegevusi.
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Q

Q

Q
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Q

Q

Otepää Vallavalitsuse istungil
30.05.2012
Kinnitati Eesti Energia Võrguehitus AS
taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Lasketiiru-Antsu alajaamade
vahelise 10kV maakaabelliini elektriprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Maire Madissoo taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää küla,
Q

Q

Tunnistati kirjalik enampakkumine ja kordusenampakkumine nurjunuks järgmiste Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
järgi kinnistusregistrisse kantud kinnisasjade
osas: registriossa nr 2243840 kantud kinnistu
Pilkuse vallamaja; registriossa nr 2165240
kantud korteriomand (Luiga elamu korter 3),
registriossa nr 2165340 kantud korteriomand
(Luiga elamu korter 4) ja registriossa nr 1376340
kantud kinnistu Vana-Kooli.
Kinnitati Anti Parik taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linnas,
Valga mnt 35 kinnistul paikneva elamu fassaadide ja tehnovõrkude rekonstrueerimiseprojekti koostamiseks.
Q

Jaanimäe kinnistule sauna püstitamise projekti koostamiseks.
Kinnitati OÜ Vana Mustametsa taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas
Otepää linnas Põllu tn 18 kinnistule pereelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati uus lähi-aadress Otepää vallas
Vana-Otepää külas senisele Ülo katastriüksusele. Uueks lähi-aadressiks määrati MäeTseema.
Kinnitati Eesti Energia Võrguehitus AS
taotlusel projekteerimistingimused Otepää
vallas Otepää linnas Tartu mnt 24 kinnistule SA Kredex elektriauto laadimispunkti
elektriprojekti koostamiseks.
Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas
Otepää linnas Pühajärve tee 16 kinnistuga
nr 79540, katastritunnusega 55601:004:0100,
piirnev vaba maa Pühajärve tee 16a
katastriüksuseks.
Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 14a kinnistuga nr 824040, katastritunnusega
55601:004:0880, piirnev vaba maa Pühajärve
tee 14b katastriüksuseks.
Väljastati Helge Hallikale, Tiiu Kaldale
ja Priit Lellole ehitusluba Otepää valla VanaOtepää külas Mõtsa Pika katastriüksusel
elamu püstitamiseks.
Peeti võimalikuks jagada Säremaa 3
katastriüksus kaheks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud
katastriüksuse plaanidele.
Määrati haridustoetust kuuele isikule
kogusummas 590 eurot.
Määrati matusetoetust kahele isikule
kogusummas 246 eurot.
Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogusummas768 eurot.
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DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavolikogu kehtestas oma otsusega 22.02.2012 nr 1-4-17 Otepää vallas Kastolatsi külas asuva Lemme, Laudamäe ja Tagamäe
kinnistute (katastritunnused 63602:001:0772;
63602:001:1303; 63602:001:1304) detailplaneeringu. Planeeringuala asub Otepää looduspargis ja
hõlmab täielikult Lemme, Laudamäe ja Tagamäe
kinnistud. Planeeringualal asuvad endised nõukogudeaegsed tootmishooned. Kompaktse asumi
rajamine loob võimaluse elanike juurdetulekuks
ja parandab praegu kasutuseta seisvate nõukogudeaegsete hoonetega krundi ja lähiümbruse
keskkonda. 3,2 ha suurusele alale kavandatakse
kaheksa elamukrunti pindalaga 0,1 kuni 0,8 ha.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).
Q

Avaliku väljapaneku tulemused
Otepää vallas Pühajärve külas asuva Sepa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
11.04-09.05.2012. Avalik arutelu toimus 21.05.2012
kell 16.00. Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik
24 ettepanekut, vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu menetlust.
Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute
tegija ei osalenud. Otepää vallavalitsus arvestas
osaliselt avaliku väljapaneku ajal kodaniku poolt
tehtud ettepanekute ja vastuväidetega ning on
ettepanekute tegijale põhjendanud planeeringulahendust ja -menetlust.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning
Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820).
Kuna planeering muudab kehtivat üldplaneeringut ja avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute
ja vastuväidetega on arvestatud osaliselt, teostab
planeeringu üle järelvalvet Valga maavanem.
Q

Q Otepää vallas Sihva külas asuva Aaraini kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
07.05-21.05.2012, avalik arutelu toimus 28.05.2012

Q

23.05.2012
Kinnitati riigihanke „Otepää valla avalike
teede kevadhooldus ja -remont 2012” pakkumuste hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati
edukaks Valga Teed OÜ pakkumus hooldus- ja
remonttööde teostamiseks maksumusega 18
790,80 eurot.
Jäeti kinnitamata hajaasustuse veeprogrammi lõpparuannet ühele isikule ja pikendati toetuslepingut.
Määrati ühekordne toetus ühele vallakodanikule summas 32 eurot.
Väljastati Parmet AS-ile ehitusluba Otepää
valla Otepää külas Parmeti maaüksusel tootmishoone laiendamiseks.
Väljastati Pühajärve Puhkekodu AS-ile
ehitusluba Otepää valla Pühajärve külas Õru
maaüksusel katlamaja püstitamiseks.
Kanti maha Otepää vallas Vana-Otepää külas
asuv endine Liivaku talu elamu ja kelder.
Peeti võimalikuks Kitse, ( koha-aadressiks
Kitse, Vana-Otepää küla, Otepää vald, Valga
maakond, sihtotstarve – tootmismaa) ja Siku
(koha-aadressiks Siku, Vana-Otepää küla,
Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve
– maatulundusmaa) maaüksuste riigi omandisse jätmine ja määrati nendele kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

kell 16.00. Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik
10 ettepanekut, vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu menetlust.
Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute
tegija osales. Avaliku väljapaneku eel, planeeringu koostamise on Otepää vallavalitsus ja planeeringuala arendaja teinud koostööd naabrite ja
kogukonnaga. Otepää vallavalitsus on arvestanud
avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekute ja
vastuväidetega ning on ettepanekute tegijale põhjendanud planeeringulahendust ja -menetlust.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning
Otepää vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader;
7664820).

Detailplaneeringu avalik
väljapanek
Q
Otepää Vallavolikogus otsustas 24.05.2012.
a istungil otsusega nr 1-4-34 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Pühajärve külas
asuva Lehe 3 kinnistu (katastriüksuse tunnusega
63601:001:0029) detailplaneeringu. Naabruses
asuvad Pühajärve puhkekeskus, Neitsijärve puhkemaja, Otepää looduspargi matkarada, Paju
Puhkemaja ja endine metskonna elamu. Kinnistu
pindala on 8305 m², maa sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritav ala piirneb Looduspargi,
Õru, Paju ja Lehe 2 kinnistutega ja on hoonestamata.
Planeeringu eesmärk on elamu ja abihoonete ehitamise ja maa sihtotstarbe muutmise võimalikkuse väljaselgitamine. Detailplaneering on
kooskõlastatud Keskkonnaametiga ja Päästeametiga. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud
koostööd OÜ-ga Jaotusvõrk ning AS-ga Otepää
Veevärk. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 21.06-05.07.2012. Avalik arutelu toimub
09.07.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal
kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
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KSH täiendav avalikustamine
Otepää vallavalitsus teatab Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande täiendavast avalikustamisest.
Üldplaneeringu koostaja on Otepää vallavalitsus,
konsultant planeerimisfirma Hendrikson ja Co.
KSH korraldaja on Otepää Vallavalitsus, koordineerib juhtekspert Arvo Järvet (KMH litsents
0057).
KSH aruandega on võimalik tutvuda Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) ajavahemikul 22.06–12.07.2012. a. ning valla veebilehel
www.otepaa.ee.
Aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi kirjalikult Otepää vallavalitsusele kuni 12. juulini 2012.a. KSH aruande avalik
arutelu toimub 6. augustil 2012. a. Otepää Vallavalitsuses algusega kell 16.
Q

Radari visualiseering
31. mail tutvustas Maaülikool Kaitseministeeriumi tellimusel Pilkuse külakeskuses visualiseeringut, kuidas hakkaks Pilkuse külla Tõikamäe tippu
rajatav radarpost välja nägema lähiümbruses.
Tutvustus toimus maastikuteatri – virtuaalse
maastiku modelleerimise ja visualiseerimise süsteemi abil. Huvilised said 160kraadiselt panoraamekraanilt maastikku jälgida.

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

Algatati Otepää vallas Arula külas Koljaku
järve supluskoha detailplaneering.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli
Kääriku Spordi-keskuse spordihoonele
(välisfassaad) asukohaga Otepää vald Kääriku
küla.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli
Kääriku Spordikeskuse peahoonele (välisfassaad) asukohaga Otepää vald Kääriku küla.
Kinnitati Eesti Energia Võrguehitus AS
taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas UPM-Kymmene Otepää
AS 10kv toitekaablite vahetuse ning 0,4kv palgisorteerliini kaablitrassi elektriprojekti koostamiseks.
Kinnitati Eesti Energia Võrguehitus AS
taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pilkuse külas Märi kinnistul elektriprojekti
koostamiseks.
Vabastati Andres Arike riigihangete läbiviimise alalise komisjoni esimehe ja riigihangete
läbiviimise eest vastutava isiku kohustustest.
Määrati Mairo Kangro riigihangete läbiviimise
alalise komisjoni esimeheks ja riigihangete läbiviimise eest vastutava isikuks.
Anti Otepää Motoklubi MTÜle luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 26. mail
2012. a alates kell 10.00 kuni 14.00 avalik üritus
USA autode kruiis Otepää-Elva.
Anti Priit Salale luba korraldada Otepää
valla Pilkuse külas asuva Pilkuse järve ääres
26.05.2012. a kell 10.00 kuni 27.05.2012. a kell
16.00 avaliku üritus laevamudelite võistlus
Tamme karikas 2012.
Anti Otepää Aedlinna Seltsingule luba korraldada Otepää aedlinnas 26. mail 2012. a alates kell 10.00 kuni 14.00 avalik üritus Aedlinna
koduõue laat.
Anti Eesti Tiibvarjuspordi Liidule luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
Nüpli külas 24.05.2012. a kuni 27.05.2012. a igal
päeval alates kell 18.00 kuni 21.30 avalik üritus
Lennuvõistluste avatseremoonia Tehvandi
staadionil.
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17.05.2012
Määrati sünnitoetust ühele vallaelanikule
summas 384 eurot.
Määrati haridustoetust kolmele õpilasele
kogusummas 120 eurot.

neku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja
vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää
67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti
lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu
soovite vastust.

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaOtepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Kutsuti sihtasutuse Otepää Spordirajatised
nõukogust tagasi nõukogu liige Rein Vikard,
määrati nõukogu liikmeks kolmeks aastaks
Aivar Pärli.
Otsustati vastu võtta Otepää vallas Kääriku
külas asuva Pülme vallatee teemaa detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule.
Arvati korraldatud jäätmeveoga registrist
välja üks isik.
Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise taotlus kahel isikul.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
Anti MTÜ Klubi Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
27.05.2012. a ajavahemikus kell 10.45-15.00
avalik üritus SEB 31. Tartu Rattaralli.
Anti eluruum üürile ühele vallakodanikule.
Anti Valga Maavalitsusele luba korraldada
Otepää vallas Otepää linnas ja Nüpli külas asuval Tehvandi staadionil 02.06.2012 kell 08.0020.00 avalik üritus Valga maakonna laulu- ja
tantsupidu.
Anti Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse
hallatavale asutusele Otepää Kultuurikeskus
luba korraldada Otepää vallas, Otepää linnas ja
Otepää külas 04.06.2012 kell 9.30-10.00 avalik
üritus Eesti lipu õnnistamise 128. aastapäeva
tähistamine.
Anti Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse
hallatavale asutusele Otepää Kultuurikeskus
luba korraldada Otepää vallas, Otepää linnas
Keskväljakul 01.06.2012 kell 16.00-19.00 avalik
üritus Tule mängi minuga – pärastlõuna kogu
perele.
Kinnitati detailplaneeringu algatamise taotluse vorm.
Q
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Otepää vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
järgmised kinnistud:
1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnus 63602:002:2110,
pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas)
kordusenampakkumisel alghinnaga 19 000 (üheksateist
tuhat) eurot.
1.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 2165240 kantud korteriomand asukohaga Luiga elamu korter 3, Raudsepa
küla, Otepää vald (katastritunnus 63601:003:2560,
431/1718 mõttelist osa 4242 m2 suurusest kinnistust ja
reaalosana eluruum nr 3 üldpinnaga 43,1 m²) kordusenampakkumisel alghinnaga 2 500 (kaks tuhat viissada)
eurot.
1.3. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 2165340 kantud korteriomand asukohaga Luiga elamu korter 4, Raudsepa
küla, Otepää vald (katastritunnused 63601:003:2560,
434/1718 mõttelist osa 4242 m2 suurusest kinnistust ja
reaalosana eluruum nr 4 üldpinnaga 43,4 m²) kordusenampakkumisel alghinnaga 2 500 (kaks tuhat viissada)
eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat
lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole
keelatud. Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 0,5 %
alghinnast, kuid mitte rohkem kui 200 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 protsenti alghinnast.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB pangas
hiljemalt 11. juunil 2012. a.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada 12. juunil 2012. a kella
11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse
sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või „Luiga elamu korter 3“ või „Luiga elamu korter 4.

Vaata lisainfot www.otepaa.ee rubriigist Otepää vallavalitsus müüb.
Täiendav info: Mairo Kangro 766 4810; 53033035.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 22. juunil.

8. juuni 2012

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Algas rannahooaeg
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10. juunil
kell 12.00
ootame kõiki kudumishuvilisi
Otepää kultuurimaja
TERRASSILE,
et tähistada üheskoos kudujate päeva.
World Wide Knit In Public Day – ülemaailmne koos
kudumise päev on suurim kudujate üritus maailmas,
mis algatati 2005. aastal, et tekitada säde ja süüdata
tuli käsitööd armastavate inimeste südames, et meie
vanaemade oskused ei kaoks, vaid uusi tegijaid üha
juurde tuleks.
9.-17. juunini 2012. a tuuakse kõigis maailmajagudes
toas ’’kopitanud’’ kudujad värske õhu kätte, et kõigile
näidata oma osavaid näppe ja ilusaid asju, üheskoos
piknikku pidada ja lõbusalt aega veeta.
Ka meie üritusele on oodatud kõik, nii osavad kudujad kui ka alustada soovijad, võib tulla poolelioleva
tööga või siis hoopis alustada uut tööd (õpetust saab
kohapeal), tutvustada teistele põnevaid mustreid või
tehnikaid, müüa või ära anda enda jaoks kasutuid
lõngu-vardaid. Oodatud on nii üksikkudujad kui ka
teised kudujate rühmitused. See on ainulaadne päev,
sest kogu maailm on täis varraste ja lõngadega ringi
sebivaid inimesi.
Tule sinagi välja ja kohtu endasugustega!
MTÜ KARUKÄPP

Otepää Suveteatris etendub
P. Pedmansoni PÜHAJÄRVE SÕDA
ja RAHU
Lõbus kurbmäng lauludega. Lavastaja: Andres
Dvinjaninov, kunstnik: Silver Vahtre, muusikaline
kujundus: Kaunimate Aastate Vennaskond.
Laval: Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste, Andres
Dvinjaninov, Artur Linnus, Toomas Täht, Ingrid
Isotamm, Marianne Kütt, Toomas Lunge, Indrek
Kalda jt.
Näitemäng on eestlaste igipõlistest valikutest laulude
saatel. Küsimused 19. sajandi keskpaigast: vastu hakata või leppida, lahkuda või jääda on üpris aktuaalsed
tänapäevalgi.
171 aastat tagasi kääris Pühajärve mail mässuvaim.
Talupoegade salaplaan vereimejatest mõisnikud maha
jätta ja massiliselt kodumaalt minema kolida suruti
aga mõisnike soovil ja tsaarivalitsuse abil Pühajärve
mõisas valusalt maha. Õnneks pole eestlase elu ainult
vastuhakk ja peksasaamine. On lootust ja armastust,
nalja ja naeru, trilli ja tralli.

“Pühajärve sõda ja rahu” on Otepää Suveteatri
esimeseks pääsukeseks, kes laulab sumedatel
suveõhtutel muusikalis-ajaloolises laulumängus
Pühajärve ääres kaheksal õhtul juulis ja augustis.
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas
27., 28., 29. juulil ja 7., 8., 9., 11., 12. augustil.
Piletid Piletilevist, Piletimaailmast ja tund enne
algust kohapealt, samal päeval piletid kallimad.
www.suveteater.ee

Tule Otepääd esindama!
30. juunil toimuvad Paides 37. Eesti linnade
suvemängud, millest võtab osa ka Otepää kui
vallasisene linn. Mängude kavas on järgmised
spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste
võrkpall, tennis, jalgrattakross, orienteerumine,
mälumäng, petank.
Tule osalema ja oma kodukanti esindama!
Osalemissoovist teavitada hiljemalt 18. juuniks:
martin.teder@otepaa.ee; tel. 5624 2785.

KULTUURIÜRITUSED
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1. juunist algas Pühajärve rannas rannahooaeg.
Randa valvab G4S Eesti AS, valve kestab 31.
augustini. Rannavalve töötab iga päev, kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad, kella 11.00–21.00.
Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. Rannavalve
ülesanneteks Pühajärve rannas on külastajatele
osutada vetelpäästet ja meditsiinilist esmaabi
ning muud vajalikud tegevused, nagu suplusakvatooriumi puhastamine, hooldus, tähistamine.
Eelmisel aastal kuulutas Otepää Vallavalitsus
välja avatud riigihanke menetlusega hanke
rannavalve teenuse osutaja leidmiseks aastateks
2011-2013. Laekus kolm pakkumist, edukamaks
osutus G4S Eesti ASi pakkumine.
Pühajärve rand on populaarne lõõgastuspaik.
Siin asub renoveeritud rannahoone, lastele on
ehitatud mänguväljak ja pallimängijatele kaks
võrkpalliplatsi. Pühajärve rannas tegutseb kaks
toitlustusettevõtet, paadilaenutus, rannavalve.
Saab kasutada dušši ja wc-d. Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild ja
riietuskabiin.
Rannailma saab vaadata www.ilm.ee.
Rannavalve kontaktisik on Teet Lill, 502 9411

Perepäeval said lapsed lustida
1. juunil toimus Otepää Keskväljakul pärastlõunane perepäev „Tule mängi minuga“. Teha
sai palju põnevat: hüpata batuutidel, süüa
vahvleid ja pannkooke, lastele tehti näomaalinguid, oli joonistusvõistlus ja mitmesuguseid
mänge.
Vahvleid küpsetas Otepää Naiskodukaitse, Otepää Naisselts valmistas pannkooke.
Võistlusmänge viis läbi Otepää noortevolikogu. Esines Otepää Avatud Noortekeskuse
tantsutrupp Feeling Good. Toimus ka Disney
lasteriiete müük, oma tehnikat ja tegevust tut-

vustasid jõustruktuurid. Väljas oli Punase Risti
telk. Lapsed said lustida kahel suurel batuudil.
Perepäeval avati ka suvine turismihooaeg ,
Otepää Turismiinfokeskus pakkus oma tegutsemise 20. aastapäeva puhul sünnipäevatorti.
Perepäeva korraldasid ja kaasa aitasid:
Otepää Kultuurikeskus, Otepää ANK, Otepää
vald, SA Otepää Turism, Raivo Kalda, Naiskodukaitse, Kaitseliit, Otepää noortevolikogu,
Otepää Naisselts, Eesti Punase Risti Valgamaa
Selts, Päästeamet, politsei.
MONIKA OTROKOVA

Õhutsirkusest Otepääl võttis osa
ligi 20 lennuaparaati
24. - 27. maini korraldas Eesti Tiibvarjuspordi
Liit Otepää-Palupera ümbruses esmakordselt
rahvusvahelisi motovarjuspordi võistlusi, mis
olid ühtlasi testiürituseks aasta hiljem toimuvatele Euroopa MV-le motovarjuspordis.
26.mail toimus lennushow Tehvandi staadionil, kus tutvustati motovarjusporti lähemalt ning toodi huviliste ette mitmeid põnevaid atraktsioone. Omapärane lennushow sai
alguse õhuparaadiga, kus ligi 20 lennuaparaadist koosnev rahvusvaheline lennuseltskond
V-kujulises parves kohale lendas ning tervele
Otepääle ringi peale tegi.
Ürituse peakorraldaja Paap Kõlar sõnas, et
publikut paistis olevat rohkemgi, kui viimasel
MK-etapil. ,,Näis, et pealtvaatajatele selline
vaheldus väga meeldis,” ütles Paap Kõlar.
,,Kogu toimuvale anti selgitusteks kommentaare ja intervjuusid ning kohalolijad said hea
ülevaate motovarjuspordi olemusest nii sõnas
kui ka pildis.”
Soojenduseks lennutas Eesti meister Raido
Paimre rahva rõõmuks staadioni kohal mitmesaja meetri pikkust serpentiini, millest tekkisid
õhku erinevad kujundid, ringid, kaheksad ja
spiraalid. Järgnes kohe nn. “foot drag”, madallend spetsiaalse veerenni kohal, üks jalg vees ja
veel mitmed muud trikid.
Lennushow lõppes ekstreemse eksperimendiga, mille sarnast ei ole veel maailmas sooritatud. Tehvandi Spordikeskuse vägev lumetus-

süsteem võimaldab tekitada tohutu veekaare,
mille alla tekib omapärane veekardin. ,,Sellise
kaare alt läbi lendamine oli varem katsetamata ja polnud päris selge, kas võimas veejuga
tekitab ka ohtlikku turbulentsi või langev vesi
ohtu tiibvarju lennuomadustele,” selgitas Paap
Kõlar. ,,Nüüd sai seegi nähtud ja katsetatud
otse staadionipubliku silme all, pilt oli vapustav
ja kõik toimis suurepäraselt.”
Järgmisel aastal, 23. mai - 2. juuni, toimuvad Otepää - Palupera ümbruses Euroopa
motovarju meistrivõistlused. Selle ainukordse
ürituse raames on kavandatud suurejooneline
avatseremoonia Tehvandi staadionil 25. mai
õhtul. Oodata on kuni 80 lennumasinat neljas
erinevas klassis, s.h. nii tandem-motovarjud kui
ka soolo- ja tandemtraigid (kolmerattalised).
Kõik osalevad maad saavad võimaluse oma
meeskonna esitlemiseks ja oskuste demonstreerimiseks veelgi atraktiivsemal tasemel. Kaalumisel on õhukarneval ja pole välistatud, et
Otepääd külastab 2013. aastal lendav auto.
Jääb vaid loota, et Otepää suudab kõik huvilised vastu võtta ja Tehvandi staadioni tribüünidel jätkub ruumi ka kaugemalt tulijatele.
Kõik Eesti Tiibvarjuspordi Liidu üritused
on pealtvaatajatele tasuta. Lisainfot võistluste
ja motovarjuspordi kohta: http://www.eppa.ee,
www.propeller.ee/uus/,

www.lennusport.org/spor-

dialad/tiib-ja-motovari.

Eesti Tiibvarjuspordi Liidu pressiteenistus

Otepää Gümnaasiumis tunnustati
parimaid
4. juunil toimus Otepää Gümnaasiumis traditsiooniline direktori vastuvõtt parimatele
õpilastele. Tunnustuse pälvisid 195 õpilast ja
nende juhendajad.
Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema
andis ülevaate möödunud õppeaastast. Gümnaasiumi 437st õpilasest õppisid hindele „5“ 56
last, hindele „4“ ja „5“ 144 õpilast. Möödunud
õppeaasta oli Otepää Gümnaasiumile edukas
– õpilased võtsid osa mitmetest konkurssidest ja projektidest ning saavutasid väga häid
tulemusi. Nii pälvis näiteks üleriigilise tähelepanu gümnaasiumi koolinoorte õpilasvahetuse projekt VeniVidiVici, käivitus OGTV, mis
samuti kujunes vabariigis edukaks.
Otepää Gümnaasiumi õpilased võtavad
aktiivselt osa maakondlikest laulu- ja tantsupidudest. Edusamme on teinud meediaklassi
õpilased, kelle koostatud haridusteemaline
vaheleht ilmus vallalehe Otepää Teataja vahel.

Tunnustati hea õppeedukusega ning aktiivseid koolinoori ja neid, kes saavutasid nii maakondlikel, kui ka vabariiklikel olümpiaadidel,
konkurssidel ja võistlustel I-III koha. Lisaks
sellele tunnustati erinevates valdkondades häid
tulemusi saanud õpilasi ja nende juhendajaid.
Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja
abivallavanem Merlin Müür tunnustasid valla
hariduspreemia ja tänukirjaga Maris Salat, kes
saavutas vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil II
koha ja geograafiaolümpiaadil III koha ning
tema juhendajaid Ülle Kümmelit ja Marge
Kaivu ning Helen Aluveed vabariiklikul muusikaolümpiaadil I koha ja rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil II koha saavutamise eest ja
tema juhendajat Eve Eljandit. Lisaks sellele
sai valla tänukirja Anette Veerpalu, kui valla
parima võistkonna 2011 Karupesa Team liige.
Üllatuskülalisena esines Getter Jaani.
MONIKA OTROKOVA

10. juuni kell 12.00 Ülemaailmne koos kudumise päeva tähistamine kultuurikeskuse terrassil. Info: Mari Mõttus 527 6551
22.-23. juuni
Pühajärve jaanituli. Suurel suvisel rannapeol esinevad: Smilers, Tanel Padar & The Sun, Ott Lepland,
Koit Toome, Liis Lemsalu, Terminaator. Erikülaline 1990ndate
diskokuninganna Alexia (Itaalia). Tantsutelgis grand old man
Ivo Linna & Antti Kammiste.
Pilet üheks päevaks 12€, kaheks päevaks 20€. Alla 10aastastele ja
kõikidele Jaanidele ja Jaanikatele on sissepääs tasuta. Info:
www.jaanituli.ee
13., 20., 27. juuni Kultuurikeskuses. Peotantsuõhtud plaadimuusika saatel. Pilet 2 €.

SPORDIÜRITUSED
8. juuni
Rulli. 8. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info:
Voldemar Tasa, 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak
9.-10. juuni kell 09.15
Tehvandi. Estonian Open 2012
discgolfis. Info: EDHL, 517 0773, info@discgolf.ee
13. juuni Kääriku. 9. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info:
Voldemar Tasa, 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak
14. juuni kell 17.45 Tehvandi. 6. Otepää discgolfi neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844
15.-17. juuni
Otepää. Jooksutuur 2012. Info: Eesti
Firmaspordi Liit, www.firmasport.ee
16. juuni kell 16.00Tehvandi staadion. Eesti vs Valgevene.
Jalgpalli EM valiktsükkel (naised).
17. juuni Pühajärve matkarada (Koolirand). 5. Otepää Matk.
Otepää vald. Info: Martin Teder, 5624 2785
17. juuni kell 17.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs SuureJaani United. Info: www.fcotepaa.ee
20. juuni kell 19.00 Tehvandi staadion. Eesti Karikas 1/64-finaal
- FC Otepää vs FCF Tallinna Ülikool. Info: www.fcotepaa.ee
21. juuni kell 17.45 Tehvandi. 7. Otepää discgolfi neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844

Lõpuaktused Otepää koolides
Pühajärve Põhikoolis 15. juunil kell 16.00.
Audentese Spordikooli Otepää filiaalis 18. juunil kell 12.00.
Otepää Gümnaasiumis 20. juunil 12.00 (9. klass) ja
kell 16.00 (12. klass).

Saaremaa velotuur läbib
Otepääd
55. Saaremaa velotuuri teine etapp sõidetakse 13. juunil marsruudil Tartu – Kambja – Otepää – Rõngu – Viljandi.
Otepää mäefiniš (Tartu poolt tulles enne valgusfoori) toimub,
kui ratturitel on läbitud 48,9 km ja orienteeruv aeg kell 14.0114.17.
Teede ja tänavate sulgemist ei toimu. Võistlejate grupp
siseneb ja lahkub politseieskordi saatel, põhjustades läbisõidumomendil liiklejatele hetkelise seisaku.
Info: www.velotuur.ee

Otepää discgolfi päevakud
Eelmisel neljapäeval lõppes esimene discgolfi etapp. Mais
toimus 4 päevakut, millel osales kokku 17 huvilist. Paremusjärjestuse selgitamisel läksid arvesse vähemalt kolmel päevakul
osalenud mängijad. Esimesed kolm said auhinnaks uued discid.
Mai paremusjärjestus:
I Tauno Tõld 161 (kolme parima etapi visete summa); II Karl
Müürsepp 174; III Ivo Aamer 185
Teine etapp toimub juuni neljal neljapäeval. Kogunemine ja
registreerimine kell 17.45 Tehvandi discgolfi raja esimese viskeala juures.
Kontakt: Tauno Tõld, tel. 525 4844, Martin Teder, tel. 5624 2785

Puhkused Otepää vallavalitsuses
Otepää vallavalitsuse ametnike 2012. aasta puhkuste ajakava
on üleval valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis “Kontaktandmed”.
Juhime teie tähelepanu sellele, et sel aastal on enamikel
ametnikest põhipuhkused juulis. Palume sellega asjaajamisel
arvestada.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
1.06.2012:
Tunnistati kõik laekunud pakkumused lihtmenetlusega riigihankele “Palupera staadioni korrastamine ja
muru niitmine” vastavateks ja kõik pakkujad kvalifitseeriti. Tunnistati edukateks pakkumusteks pakkumuse
esitanud pakkujatest järgnevad:
1. staadioni ja heki sisse jääva murukatte niitmine – MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskus, 1 korra maksumus
40 eurot käibemaksuta ja hekist väljapoole jääva teeäärse
ala niitmine – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus,
1 korra maksumus 20 eurot käibemaksuta;
2. staadioni ringi puhastamine – Regeler Grupp OÜ, 2
korra maksumus 120 eurot käibemaksuta ja hüppekastide
puhastamine – Regeler Grupp OÜ, 2 korra maksumus
90 eurot käibemaksuta.
Väljastati projekteerimistingimused T.T-le Nõuni külas
Kullipesa väikekohal 1 asuva elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Keldo ja MäePiiri 10/04kV alajaamale ja 10kV ning 0,4kV maakaabelliinidele.
Väljastati kasutusluba OÜ Palupera-Agrole Palupera
külas rajatud vähitiikidele.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot.

Palupera vald tähistas 4. juunil oma
20. aastapäeva

Q

Q

Q

Q

Q

PROJEKTID

Palupera valla jätkusuutlikkuse
tagamine
TOETUSE SAAJA – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina,
kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse kaudu.
Toetus – Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel eraldati
riigieelarvelistest vahenditest Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele projektitegevuste
teostumiseks ja vahendite soetamiseks 1146 eurot.
Palupera vallas juhib toimivat noorte, noortejuhtide,
noorsootöö teiste struktuuride koostöövõrgustikku,
mis hõlmab kogu valda, katusorganisatsioonina 2011.
a loodud noortevolikogu ning projekti taotleja MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskus. Projekti kaudu
sisustatakse Hellenurme noortekeskusesse, Nõuni
noortetuppa ja Palupera külamajja väiksematele
noortele mängunurk, kuhu soetatakse vaip Autoteed,
kiik, mängu-ja ehitusklotse, istmepadjad Numbrid,
Gowi mänguasjade tünn, Smoby hüppepall.
Tegevuste läbiviimisteks aga käsitöövahendeid ja
joonistuskomplektid. Taotleja annab tasuta vara kasutamise lepinguga ja kohustustega kaks komplekti
soetatud varasid üle Nõuni kultuurimajale ja Palupera
külamajale. Tegevused: Väikeste ja Suurte Päevad,
meistritoad ja meisterduste näitused. Kõik tegevused
toimuvad Nõunis, Paluperas, Hellenurmes samal
päeval ja samaaegselt. Põhirõhk on just väiksematele
lastele ja noorematele noortele, kuid kõikjale on kaasa oodatud ka vanemad õed ja vennad, lapsevanemad. Täpset kava jälgi ikka http://noored.palupera.ee/.
Projekti lõpp – 1. november 2012. a.

Hellenurme postkontor on ajutiselt
suletud perioodil: 10. juuli - 23. juuli.
Nimetatud ajal on võimalik postiteenuseid edasi
tarbida:
1.Tellida kirjakandja tasuta koju.

Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta tellida kõik
füüsilised- ja juriidilised isikud, kes elavad/asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km. Maa-piirkonnaks on küla, aleviku või alevi territoorium.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmisi teenuseid:
kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine;
rahakaartide saatmine; perioodikatellimuste vormistamine; maksete teostamine; postimaksevahendite müük.
Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti kliendiinfo telefonil
1661. Tellimusi võetakse vastu E - R kella 9 - 18, L 9 - 15.

2.Külastada lähimat postiasutust Otepääl, Elvas vm.

PALUPERA PÕHIKOOLI

LÕPUAKTUS

16. JUUNIL KELL 12.00 kooli saalis
Lõpetajad:

Gerli Hallik,
Jelena Helimets,
Toni Illak,

Elari Kikas,
Jaan Nilender,
Triin Roodja,
Agnes Teorein.

Ü

ritus ise toimus aga puhkepäeval, 3. juunil ja
oli ühitatud ohutuspäevaga Nõuni puhkealal. Turvalisem koduvald, meie teadlikkuse
kasv õnnetuste ennetamiseks ja iseenda ning lähedaste kaitsmiseks olidki juubeliürituse tähistamise
põhiteemaks.
Kuni 1939. aastani oli ka Palupera vald iseseisev
vald, algul Otepää, siis Rõngu kihelkonnas. Siis aga
jaotati reformiga vald Aakre, Pühajärve, Otepää ja
Rõngu valla vahel. Palupera külanõukogu moodustati 1945. aastal Rõngu vallas Elva rajoonis, kuhu
kuulus vaid 4 küla – Palupera, Atra, Astuvere ja
Miti. 1962. aastani kuuulus Palupera külanõukogu
Elva rajooni. Hiljem toimus veel mitmeid piiride
muutmisi. Osa vallast liideti Rõngu külanõukoguga 1962. aastal ja Puka külanõukoguga 1966. aastal.
Valga rajooni koosseisu arvati Palupera külanõukogu 1969.a astal. 1977. aastal liideti Palupera
külanõukoguga Pühajärve külanõukogust 5 küla
– Nõuni, Lutike, Neeruti, Päidla ja Räbi. Uuesti sai
Palupera vald praegustes piirides omavalitsusliku
staatuse 4. juunil 1992. aastal. Tunnistuse allkirjastas tollane Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees
Arnold Rüütel.
Tore kokkusattumus on aga see, et 4. juuni pole
mitte ainult igal aastal meie valla aastapäev, vaid
ka Eesti lipu päev, mis seekord kannab siis järjekorranumbit 128. Nii et natuke uhkem tunne on
ikka küll, et valla sünnipäeval üle Eestimaa lehvivad riigilipudki. Ka toonaste, 1884. aasta sündmuste teekonnal on oluline koht täna Palupera valda
jääval Kintsli kõrtsil. Tartu üliõpilased ja vilistlased
päästsid Eesti lipu varikatte alt välja ja panid sõidutuules lehvima just siinses peatuskohas, sest

Otepää kirik hakkas paistma. Nii sõideti kaheksahobuse tõllas Otepääle, kus Otepää kirikla õpetaja
Rudolf Kallas lipu pühitses ja õnnistas. Tartus oli
selle lipuga esinemine keelatud.
Juunis 1992 toimus Eestimaal rahareform,
käibele tuli rubla asemel Eesti kroon. 2012. aastal
möödub 20 aastat ka aastast, mil võeti vastu põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus endiste
kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele. Sügisel
1992 asutati ka Valgamaa Omavalitsuste Liit, kõik
kohalikud omavalitsused Valgamaal olid saanud
omavalitsusliku staatuse.
1992. a juhtisid valda veel 15 kohalikku rahvasaadikut. Vallavanem ja volikogu esimees oli ühes isikus
Heino Komlev.
1993. a vahetusid kohalikud rahvasaadikud
nõukogudes vallavolikogu liikmetega. Palupera
vald sai 28 kandideerijast 12 esimest vallavolikogu
liiget. Vallavolikogu esimeheks sai Valdeko Värva,
vallavanemana jätkas endine külanõukogu esimees
Heino Komlev.
1996. a sai 47 kandideerijast vallavolikokku 11.
Volikogu esimehena jätkas Valdeko Värva, vahepeal ka Hilja Teder ning vallavanemana alustas
siiani ametit pidav Terje Korss.
1999. a sai 22 kandideerijast vallavolikokku 11.
Volikogu esimeheks sai siiani ametit pidav Vambola
Sipelgas. 2002 valiti vallavolikogu 11 liiget 25 kandideerija seast. 2005 valiti vallavolikogu 11 liiget
15 kandideerija seast. 2009 valiti vallavolikogu 11
liiget 24 kandideerija seast.
Järgmised kohalike volikogude valimised toimuvad sügisel 2013.
1992. aastal oli Palupera vallas 13 küla. 2007.

Palupera Põhikooli
edukamad õpilased

Euroopa NAABRITEPÄEV
toimus Elvas

26. mail kutsus Elva linn kõiki naabreid, teiste
hulgas ka Palupera valda külla, et tähistada
Euroopa naabritepäeva. Välja oli mõeldud mitmekesine programm. Hommik algas Elva staadionil
busspalli võistlusega. Olgugi eelnevalt öeldud, et
Hinnetele „väga hea“ ja „ hea“ õppisid lõppeval tähtis pole võit vaid osavõtt, olid mõned vallad väga
tõsiselt valmistunud, tuues väljakule oma parimad
õppeaastal:
jõud. Pärast mänge oli ka vallajuhtide mitme1. klassist Grete Tiganik, Raiko Lemberg, Kadri Laas,
Renaldo Aarna ja Marite-Marielle Treial. 2. klassist
võistlus, kus sai jalgpalliga triblada ja enda öeldud
Danjel Juškin ja Tiiu Triin Tamm. 3. klassist Annika
ajaga ümber staadioni joosta.
Roodla, Deimo Sarapson ja Rena Tiganik. 4. klassist
Kosutava ühislõuna järel koguneti kultuurikesRaina Kilp ja Karmen Käos. 5. klassist Argo Jentson,
kusesse „Sinilind“. Selle ümber oli juba hommiKerttu Lemberg ja Janno Vähi. 7. klassist Tanel Riivik. kust peale käinud naabrilaat. Laadalaval esinesid
8.klassist Teele Tamm.
valdade kollektiivid. Palupera valda esindas naisansambel „Kõueõied“. Toimus ka valdade väikene
Suur tänu vanematele tublide laste kasvatamise
tutvustus ja pärast seda mälumäng, kus Palupeeest!
ra suutis tulla kolmandale kohale. Päeva lõpus
oli vallajuhtide debatt, teemaks koostöö valdade
vahel. Sellest arutelust selgus, kui vähe me teame
REEDEL,
oma naabritest. Ning sedagi, et meil on üksteiselt
15. juunil kell 19.00
mõndagi õppida. Kandma jäi ka arvamus, et kõigepealt tuleb jätkata koostööd nii turismi vallas kui ka
toimub Palupera Pritsikuuri grilliplatsil
hobihariduses.
naisansambel
Kokkuvõttes jäädi sisuka päevaga väga rahule ja
“KÕUEÕIED”
loodetakse traditsiooni jätkata – saada kokku Elva
5. sünnipäeva pidu.
linna ja selle ümbruste valdadega.
Lõpetuseks tänan kõiki ,kes võtsid osa ja andsid
Külla tulevad sõbrad kaugelt ja lähedalt
oma
suure panuse meie oma, Palupea valla hea
Tantsuks mängib Toomas Jalajas
nime kõrgel hoidmisel.

aastal eraldus Lutike külast Makita küla ja Palupera vald sai 14nda küla.
1992. aastal oli meid 1295, täna on rahvastikuregistri andmetel Palupera vallas 1116 elanikku.
Palupera vald sai oma vapi ja lipu 2004. aastal.
Läbi 20 aasta on toiminud vallas 2 maakultuurimaja (Hellenurmes ja Nõunis), 2 külaraamatukogu
(Hellenurmes ja Nõunis, kusjuures 1999.aastal kolis
Nõuni raamatukogu kultuurimajast endisesse kontorihoonesse ja 2009.aastal päris oma majja) ning
Palupera Põhikool (Nõuni algkool reorganiseeriti
2001.aastal põhikooli filiaaliks ja lõpetas tegevuse lõplikult 2005.aastal). 1990-ndate aastate algul
õppis Palupera põhikoolis 80-90, täna 77 õpilast.
Hellenurme Hooldekodu juurde asutati lasteaed
(1995) ja valla hallatav asutus Hellenurme Hooldekodu reorganiseeriti MTÜ Hellenurme Mõisaks
(1999). Kino Hellenurmes lõpetas 2000. aastal. Ajalukku on jäänud ettevõtjatest Elva Tarbijate Ühistu
kauplus Paluperas (2002), Merle kauplus Nõunis,
Ööbikuoru kauplus Hellenurmes ja kauplus Päidlas
(OÜ Düün), OÜ Nõuni Taimekasvatus, AS Nelli
ja OÜ Melkerin, OÜ Helde PM Tootmine, PPF
Nurme OÜ, AS Deca, OÜ Metsatäht, OÜ Krolle,
AS Helleh, EE LoNe, velskripunktid 1990ndate
lõpus ja sidejaoskonnad Paluperas (2006) ja Nõunis
jt. Siiani tegutsevad, küll mõningaste osaliste nimevahetustega OÜ Palupera-Agro, OÜ Nõuni Puit,
OÜ Palu-Teenus, OÜ Tasemix, OÜ Hiiesalu, OÜ
Päidla jt. Lisaks on asutatud hulgaliselt uusi ettevõtjaid ja vabasektori ühinguid.
Traditsioonidest on unustuste hõlma jäänud Hellenurme võrkpallivõistlused Hellenurme karikale
(viimati toimusid 2006. aastal, 46. korda), kuid on
säilinud mälumänguturniir Palupera valla karikale
(2012. aastal toimus 19. korda), jaanipäevade tähistamise peod Nõunis ja Paluperas jm. Ka uusi traditsioonilisi tegemisi on sündinud hulgaliselt.
1998. aastal tuli päevakorrale haldusterritoriaalsete piiride muutmise küsimus, mis aga vallarahva
poolt heakskiitu ei leidnud ja nii jäigi tol korral tekkinud Otepää vallaga ühinemata.
20 aasta jooksul on rekonstrueeritud vallas oluliselt mõisakooli, mõisaparke, ehitatud staadion ja
uus raamatukogu Nõuni, rekonstrueeritud külades
joogivee- ja reoveesüsteeme, ehitatud puhkealasid,
kergliiklusteid ja tänavavalgustust, loodud hooldekeskus, lasteaed, noortekeskus, külamaja jpm., rääkimata väiksematest remonttöödest, mida aastate
jooksul ikka ja jälle uuendatud ning muidugi aktiivsema näo saanud vabasektor ja noored. Ja nii käib
see põlvest põlve, muutuvad ja asenduvad inimesed ja tingimused, kuid – meid on vähe ja sestap
hoidkem hoolega MEIE-tunnet järgnevatelgi aastakümnetel!
TERJE KORSS

Hinnetele „väga hea“ õppisid lõppeval õppeaastal:
Caroliis Miks, 3. klass; Carola Trixibell Komlev, 4.
klass; Triin Tiimann , 5. klass; Ave Riivik, 5. klass
Artur Lõhmus, 8. klass

Piknikukorvid ja sääsetõrjevahendid kaasa,
sest ilmataadiga on kokkulepe sõlmitud.

Transpordi soovi korral helista Annele 5058 195.

ETÜ Hellenurme kaupluse lahtiolekuaeg
suveperioodil 1. juunist E-R 9-19 ja L-P 9-16.

ETÜ Nõuni kaupluse lahtiolek
endiselt E- R 10-18 ja L-P 10-16.

KALEV LÕHMUS

HEI-HEI!

Tule reedel, 8. juunil kell 18
Nõuni kultuurimajja, et koos tähistada
algavat suvevaheaega

DISKOGA.

*dj puldis BURKS JA BOBO
*BUSS ringil:17.30 Palupera teerist – Hellenurme
– Päidla – Nõuni.

Õnnitleme!
Armilda Kase – 100
Palupera valla esindus käis 30. mail õnnitlemas
soliidsesse ikka jõudnud vallakodanikku – ARMILDA
KASE´t, kes tähistas oma 100. sünnipäeva.
Armilda sündis Valgjärve vallas 5lapselise pere
teise lapsena. Antsla Kodumajanduskoolist sai ta
hariduse, mis aitas elus kõigega hakkama saada.
20aastaselt abielludes Arnold Kasega, asuti elama
Mustalätte tallu Räbi külas Palupera vallas. Kooselu
kestis vaid 15 aastat, kuna abikaasa Arnoldile, kes
oli Kaitseliidu rühmaülem ja abivallavanem, polnud
rohkem eluaastaid antud. Üksi tuli üles kasvatada ja
koolitada nii poeg kui ka tütar. Töökas pere elas üksteist hoolivas külas, kus karjatati loomi, hariti põldu.
Perenaiseks saanuna oli paratamatu, et Armildal
tuli majapidamises olla „vägede juhataja“, olla
eeskujuks oma töökuse ja aususega. Need isikuomadused on teda saatnud läbi aastate ja need on
ta pärandanud ka oma tütrele, kelle juures proua
Armilda täna elab. Ilma asjadega kursisolemiseks
loeb juubilar ajalehti, vaatab televiisorit ja teeb seda
kõike prillideta. Arutleda loetu-kuuldu üle meeldib
talle kodustega väga ja eriti murelikuks teevad teda
õnnetusjuhtumid ja vägivald.
Lähedaste jaoks sündis kõnekäänd „mamma ja
Singeri õmblusmasin“ tänu Armilda huvile ja oskusele hästi õmmelda. Hinnatud on eaka naise söögitegemise oskus, tema võrratu peenleib ja suitsusauna
sink ning koduõlu, mida tehti pidupäevadel ka
külarahvale.
Mammat tulid õnnitlema kaks lapselast ja kolm lapselapselast ning teisigi külalisi lähemalt ja kaugemalt.

Tugevat tervist juubilarile koduvalla poolt!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA

8. juuni 2012

5

www.puka.ee
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Puka ja Aakre
lasteaia lustipäev

K

29. mai hommikul oli Puka rahvamaja laste siginatsaginat täis. Toimus kahe naaberlasteaia – Aakre
ja Puka traditsiooniks saanud kevadine koos lustimine. Ürituse juhatas sisse Puka lasteaia direktor
Tiina Trees. Tervitussõnadele järgnes võõrustajate
kontsert, mis koosnes näidendist, lauludest ja tantsudest.
Kontserdi järel tänas Aakre lasteaia esindus küllakutse eest ning andis üle oma kingitused – maiustused ja meened. Seejärel jäädvustasid mõlema
lasteaia lapsed pliiatsidega paberitele oma käe
kontuurid, millest ühistööna valmisid kaunid lilled.
Vahepeal said lapsed kosutust puuviljadest ja kommidest. Järgnesid ringmängud ja sabatants, mida
juhatas muusikaõpetaja viiulil.
Puka lasteaia õpetaja ANNE RIIS

Puka lasteaia lõpupidu

JAANITULI

Kuigatsis

I

ga maikuu lõpp toob lasteaeda lõpupeo. Kõige
vanemad lapsed jätavad lasteaiaga hüvasti ja on
juba valmis sügisel kooliteed alustama. Meil on
lasteaia lõpetajaid kuus. Natuke isegi kurb, et lasteaiast lahkuvad lapsed, kellega palju aastaid on
koos veedetud ja sõbraks saadud. Lasteaia lõpetasid Ranely, Geteri, Grete, Katarina, Sandor ja Gert.
Kõik väga tublid ja kooliks valmis. Loevad, arvutavad, on tublid esinejad ja väga aktiivsed lapsed.
31.mail said nad oma esimese lõputunnistuse. Soovime lõpetajatele kooliteele visadust ja palju häid
hindeid.

evad on igas koolis-lasteaias kiire aeg. Nii meilgi
Aakres. Õppimised õpitud, tasemetööd tehtud
– nüüd saame pidu pidada. Mai lõpus toimus kooli
kevadpidu. Saime näha-kuulda, mida lapsed kooli
näiteringis, pilli- ja lauluringis on õppinud. Poiste ja
tüdrukute lauludest-luuletustest jäi õhku kergendus
koolitöö lõpust ja põneva suve ootus. Mis kõik ees
ootab: seljakotid, laagrilõkked, magus hommikune
uni ja loomulikult … hea sõber!
Laste laulmine oli nii kaasahaarav, et natuke kujutlusvõimet – ja juba oledki metsas, maal või merel.
Kiituskirjad said parimad õppurid: Grete Kõks, Kaspar Laineste, Erik Luik, Robin Paring, Jane Johanson,
Martin Kivisikk, Iris Laineste ja Eva Volver. Tublid
olid kõik õpilased – kes matemaatikas, kes erinevatel
spordialadel, kes joonistamises.
Mai lõppu jäi veel kooli ekskursioon, mis viis meid
seekord Võrtsjärve idakaldale. Esimene peatus tehti
Rõngu lossimäel vasall-linnuse varemete juures.
Õpetajad Anneli Sarnit ja Merle Kiissa rääkisid lastele
lossielust keskajal ning Aino Kallase kuulsaks saanud
jutustuse peategelase Barbara von Tiesenhuseni
traagilisest elust selles paigas. Reis jätkus Tamme
liivakivipaljandi ja kaldavee-taimede uurimisega
(pildil). Palju lusti pakkus Rannu-Jõesuu vaatetorni
vallutamine. Osavamad ja julgemad jõudsid paari

22. juunil.
Mängud, võistlused, tantsuks
mängib VILDIST KÜBAR .

22. juunil kell 22.00
Jaaniõhtu Puka
rahvamaja pargis.

Puka lasteaia õpetaja MILVI REBANE

Tervisepäev Puka Keskkooli 1. klassis

Kohtumine Aakre raamatukogus

4. juunil võttis ka 1. klass osa tervisepäevast. Meie
otsustasime tervist kosutada matkates. Ilm oli ilus
– soe ja päiksepaisteline. Riided selga, helkurvestid selga ja matk võiski alata. Teekond algas kooli
juurest. Esimeseks peatuspaigaks valisime Rebaste
grilliplatsi. Iga laps võttis välja oma lõunasöögi ja
mahla. Siis kiikusime, mängisime peitust. Väga
vahva oli Jaako kaasa võetus laste Alias. Kõik
tahtsid sõnu arvata. See oli tõsiselt lõbus. Rõõmu
pakkus ka Haned-luiged.
Järgmiseks sihtpunktiks oli Ohvriallikas – Nuudaläte. Oli lapsi, kes polnud seal veel varem käinudki. Jõime mõnusalt külma ja puhast vett. Kel mahlapudelid tühjad, need täitsid selle uuesti puhta
allikaveega. Kalev sai ka jala kogemata märjaks.
Aga eks see käib matka juurde! Ja võtsimegi suuna
uuesti kodupoole. Tutvusime veel erinevate puude
ja taimedega. Kõik koos väsinult, kuid samas
rõõmsalt jõudsime tagasi koolimaja juurde. Koolis
olid kokatädid meid ootamas mõnusalt külmade
jäätistega. Oli väga vahva päev!

Ilusat suve kõigile soovivad Aakre õpetajad

1. klassi klassijuhataja JANE EVERST

1.-2. ja 6. klasside ekskursioon
28. mai hommikul ootas meid kooli juures koolibuss, et viia meid õppeaastalõpu ekskursioonile.
Esimene paik, mida külastasime, oli Metsamoori
Perepark. Metsamoor juba ootas meid. Ta tutvustas meile oma kodu. Saime teda erinevaid tarkusi
taimede kasutamise kohta. Näiteks kui hammas
valutab, tuleb vastas kõrva panna teelehe juur.
Õpetati ka nõgeselehte võtma nii, et see ei kõrveta
ja teisi vajalikke tarkusi. Kõndisime kõrgele
põllule, kust avanes imeilus vaade. Seal pidid kõik
selili heitma ja erinevaid hääli kuulama. Saime ka
katsetada kumb pool meil juhtivaks pooleks on.
Eriti põnev ja natukene hirmuäratav oli loitsukelder. Laulsime koos.
Siis oli aeg väikeseks eineks. Oli ka vaba aeg,
et tutvuda erinevate põnevate asjadega – kiiged,
nõiajalgadega maja, heade mõtete tooli ja ilus
ümbrus. Metsamoori perepargi lähedal oli vaatetorn. Julgemad ronisid nii kõrgele kuipalju
julgus lubas. Natukene maad sõita ja olime Antsla
Liikluslinnakus. Seal õppisime, kordasime jalakäija reegleid, sõidutee ületamist. Iga laps sai isikliku liikluskindlustuse. Olime välikinos ja tantsisime diskoteegis. Kõik oli nagu päris linnas. Kõige
lõbusam oli kindlasti autodega sõitmine. Tuli
kinni pidada reeglitest, jälgida foorituld ja jalakäijaid. Kellel veel taskuraha alles, sai endale midagi
magusat osta. Ja hakkasimegi tagasi kodupoole
sõitma.
Ekskursioon oli lõbus, huvitav ja ka õpetlik.
Õpetaja JANE EVERST

minutiga torni tippu, kust avanes vaade Võrtsjärvele.
Külastasime ka Meleski endist klaasivabrikut ning
kodumuuseumi, kuhu oli kogutud aegade jooksul
vabrikus valmistatud klaasesemeid. Selleks, et põnev
oleks, ei pea just kaugele sõitma, tore on huvitavaid
fakte teada saada ka oma kodukandist.
Lastekaitsepäeva õhtul toimus lasteaia kevadpidu
lõbusate laulude ja tantsudega. Lapsed etendasid
näidendi „Muinasjutt tibust, kes ei olnudki kanapoeg“. Kõik noored näitlejad esitasid oma rolle ilmekalt. Pidu oli lustlik ja rõõmsameelne nagu lapsed
isegi. Sel aastal lõpetasid Aakre lasteaia Andero
Ojamets ja Kevin Pihus.
Viimast koolikella helistas 6. klassi lõpupeol I klassi
õpilane Helen Kivisikk. Tänavu lõpetasid Aakre algkooli Risto Johanson (kiituskirjaga), Silver Koemets
ja Karen-Christine Tops. Jõudu ja õppimislusti neile
sügisel juba uues koolis!
Lasteaed läheb ekskursioonile 8. juunil Elistvere
loomaparki. Jälle üks põnev koht, mida külastada!

Ekskursioon Haanjamaale

K

evadel võib möödunud talv tunduda kaugel
olevat, kuid ega see nii kaua aega tagasi
olnudki, kui Puka valla 20. aastapäeva puhul
maalisime Aakre koolis ja lasteaias oma kodukanti. Laste töödest sai ilus näitus raamatukogu koridoridesse ja laste lugemistuppa. Lapsed maalisid
kõike, alates kodumajast ja aiast kuni poe, (endise)
postkontori, kooli ja kultuurimajani välja. Näiteks
Grete Kõks maalis Aakre talusid künklikul maastikul, Jane Johansoni pildil on lastele armas mängumaja ja ronimispuu, Robin Paringu pildil tunneb
igaüks ära aga hoopis kelgumäe, kus Aakre lapsed
igal talvel lustivad. Kõiki toredaid töid ei jõua ette
lugedagi.
Nüüd, kui näitus on tükk aega raamatukogu
külastajaid rõõmustanud, tahtis raamatukogu
juhataja Riina Siik lastele tänusõnu öelda ja kutsus
meid endale külla. Riina Siik rääkis lastele valla
ajaloost, selle loomisest, valla vapist ja lipust. Küsimusele, millised külad on Puka vallas, ei osanud
lapsed esimese hooga vastust leida kuni kostis
Aakre laste rõõmus hääl: „Aakre!“ Aga kus teised
lapsed elavad? Ja siis hakkas järjest vastuseid
tulema: Rebaste, Purtsi, Pühaste – need on kohad,
kus lapsed ja nende tuttavad elavad. Aga kus me
kevadel perepäeva pidasime? Seegi meenus kohe
– Soontagal. Piltidelt oli lihtne seda juba tuttavat
paika ära tunda. Ja kus me eelmisel aastal külamajas ja raamatukogus külas käisime? Kuigatsis
muidugi! Puka valla kolm linnamäge saime ka
kamba peale nimetatud: Vooremägi, Kivivare linnamägi ja Kuigatsi linnamägi.
Edasi rääkis Riina Siik Aakre raamatukogu

ajaloost. Esimesed andmed Aakre raamatukogu
kohta on 1926. aastast ja selle asukoht on olnud
erinevates hoonetes. 1993. aastal kolis raamatukogu Aakre rahvamajja. Vanad ajaleheväljalõiked,
pildid, raamatud valla ajaloost – seda väljapanekut oli lastel huvitav uurida ja piltidelt tuttavaid
otsida.
Meie kohtumise lõpetas maitsev rabarberikook
ja kodumorss. Tore, et meie külas on raamatukogu, millega koolil-lasteaial on hea koostöö.
Õpetaja LIINA LAASER

Tervisematkal

E

smaspäeval käisime koos kolmanda klassiga tervisematkal. Alustasime matka kell
kümme. Jalutasime päris kaua aega looduses. Õpetaja Marju Sarapuu soovitas süüa kuuse- ja
männikasve. Lühikese rännaku järel jõudsime Ohvriallikale, kus kõik võisid täita oma pudeli. Õpetaja Mai Plaat soovitas meil pesta allikaveega nägu
ja silmi.
Pärast allika juures käimist pidasime piknikku.
Kui kõhud täis, hakkasime kooli poole kõndima.
Jõudnud koolimaja juurde, otsustasime seal
natuke jalgu puhata ja kiikuda. Kooli jõudes saime
maiustada jäätisega. Oli tore matk!
SANDRA KUUS ja BRIGITTE MARIE TENSING,
Puka Keskkooli 4. klass

Kevadel käisime koos kolmanda klassiga ekskursioonil Haanjamaal. Sõitsime hommikul vara bussiga
Võrru. Kõigepealt läksime Tamula promenaadile
jalutama. Siis kõndisime üle rippsilla ja tagasi. Rippsillalt tagasi tulles oli võimalus öelda mõned soovid.
Huvitav oli näha F.R.Kreutzwaldi kuju. Võru muuseumis nägime Võru Kunstikooli lõputöid, teisel korrusel
eksponeeriti Võru linna ajalugu.
Võrust sõitsime Munamäele ja ronisime torni.
Käisime veel Ööbikuorus, kus nägime vesioinaid
ja palju suuri tigusid. Ronisime ka vaatetorni, kust
paistsid ühe maja juures jalutavad jaanalinnud. Kuna
kõhud olid tühjad, pidasime Ööbikuoru laululaval ühe
mõnusa pikniku. Oli väga tore reis.
MARGE ANETTE KOORT, ANNABEL TEDER ja GEILY
TOOMSALU, Puka Keskkooli 4. klass

10. juunil algusega kell 12
Aakre Rahvamaja juures

LASTE PÄEV
•
•
•
•
•
•
•

Näidend
Muusika ja liikumine
Joonistamine
Soengute tegemine (väikese tasu eest)
Näomaalingute tegemine (väikese tasu eest)
Suurte seebimullide tegemine
Võistlused

NB! Katame ühiselt piknikulaua!
Korraldab Aakre külaselts
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Sangaste lasteaed Kratila
saatis lapsed kooliteele

Tublimate tunnustamine
Keeni Põhikoolis

Nüüd oled kasvanud, pikkust on juures.
Maailm su ümbergi tundub ju suurem.
Maha jääb lasteaed, väikene tool...
Ole siis tubli, sind ootab ju kool!

Kiituskirjaga lõpetasid 2011/2012. õppeaasta:
1. klass: Rasmus Linde, Mariana Pikulova, Marleen Saar,
Emil Saaron ja Catharina Undrus;
2. klass: Geelika Elvet, Larina Pikulova ja Mart Saar;
3. klass: Kaspar Kann ja Anette Luik;
4. klass: Ingeri Aer;
5. klass: Grete Vällo
6. klass: Timea-Helen Teder;
8. klass: Cätlyn Ereline ja Helen Kann;
9. klass: enne eksameid Siiri Linde ja Marge Roosild.
“4” ja “5” lõpetajad:
1. klass: Maykel Duhov, Ingrid Grossberg, Daniel
Kurašin, Hans- Hannes Kängsepp, Marit Raudsepp, Chris
Roio;
2. klass: Marvo Kuusmaa, Tervo Kuusmaa, Alar Liivamägi, Kristiina Linde, Margo Lääts, Mariana Salundi,
Karl-Markus Võsu;
3. klass: Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Kristjan
Šamarin, Markus Zimbrot, Erki Toomemägi;
4. klass: Rain Albrecht, Angela Häälme, Kaur Karavin,
Tambet Kuus, Kenert Künnapuu, Sandra Lõokene, Katariina Villemson, Veroonika Villemson;
5. klass: Eliise Aamer, Alvar Albrecht, Kertu Juhkov,
Janely Käärik, Sandra Linde, Laura Roio, Erik Salk, Stefi
Suur, Virge Uibu, Brandon Undrus;
6. klass: Helis Kann, Cathy Väärmaa;
7. klass: Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik,
Karli Roio, Kristi Roosild, Taavi Tamm, Mehis Uibopuu,
Helena Villemson;
8. klass: Aive Allik, Henri Korbun, Lella Pruuli;
9. klass: enne eksameid Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver
Liivamägi, Egle Praosk, Enelin Treffner, Kheit Trifanov.
Õpilased, kellel olid õppeveerandite lõpus tunnistusel
ainult neljad-viied, kutsuti vanematega Sangaste Vallavalitsuse ja Keeni Põhikooli vastuvõtule Sangaste lossi.
Õppealajuhataja SAIMA TELL

Keeni Põhikooli lõpetajad
Tauri Davõdov
Kerli Juhkov
Ken Kõrkjas
Mardo Kööp
Ivar Levin
Silver Liivamägi
Siiri Linde
Hendo Peterson

Egle Praosk
Marge Roosild
Enelin Treffner
Kheit Trifanov
Carl Erik Uibu
Kaimo Unt
Teet Valge

Klassijuhataja: Gunnar Sarapuu

Keeni Põhikooli 50. lennu
LÕPUAKTUS
toimub teisipäeval, 19. juunil kell 18.00
kooli spordisaalis.

Lauluga maale 2012
Sangastes
Maaleht ja ETV jätkavad kolmandat hooaega
populaarset ürituste ja saatesarja
„Lauluga maale“, et tutvustada Eestimaa
erinevaid piirkondi ja sealseid inimesi
ning pakkuda head meelelahutust.
Valga maakonna Lauluga Maale saate lindistus
toimub Sangaste Lossi õuel

1. juulil kell 16.00.

Külas eestlaste lemmik OTT LEPLAND ning
võrratud saatejuhid Jüri Aarma ja Gerli Padar.
Ootame kõiki Sangaste Lossi õuele
juba kell 12.00

Toimumas:

HEINA JA MEE PÄEVALE
Mee- ja leivalaat, kus põhirõhk meie kodumaisel
meel ja meetoodetel, taime määramine, heina
niitmine, rõugu tegemine, vikati ralli talust
tallu, kaseviha tegemise õpituba, heinapebre
vann ishiase vastu, heinakübara valmistamine,
lastele avatud Hiirtemaa, traditsiooniline köök,
saadaolevast heinast erinevad salatid.

Vete Hainsoo, Cäthly Ereline, Cathy Väärmaa ja Tiina Liivamägi Krakovis.

Keeni kooli esindajad Comeniuse
projektikohtumisel Poolas
21.-25. mail kohtusid Comeniuse projekti „Elu
kultuuride areenil” 9 partnerkooli esindajad taas,
seekord Poolas Gümnaasiumis nr 1 Chorzowi
linnas. Kohtumise alateemaks oli „Minu maa,
minu pere ja mina”.
Koolid olid kodutööna ette valmistanud PowerPoint-esitluse oma maa kunstnikest ja filmi, kus
lapsed tegid ise kunsti. Lapsed osalesid kunstitöötubades, õppisid poola rahvatantse.
Kahel esimesel päeval tutvusime kooli ja kohaliku eluga, kohtusime Chorzowi linnapeaga. Külastasime Bielsko-Biala multifilmistuudiot. Sõitsime
köisraudteega Szyndzielnia mäkke. Kolmandal ja
neljandal päeval külastasime lasteaeda, põhikooli
ja tehnikakooli. Saime põhjaliku ülevaate Poola
koolisüsteemist. Meeldivaks kujunes ka reis Krakovisse. Tutvusime linna vaatamisväärsustega.
Õpilaste muljed
Cäthy Väärmaa: „Poola sõitsime lennukiga.
Lennukisõit oli algul hirmutav, kuid kui lennuk
õhku tõusis, läks hirm üle. Programm Poolas oli
tihe ja väga huvitav.
Külastasime Chorzovi linnapead, käisime

mägedes matkamas. Väga põnev oli köisraudteega maa ja taeva vahel olla. Multifilmistuudios
saime teada, et 10 minuti multifilmi tegemiseks
kulub 7-8 kuud. Õppisime veel rahvatantse ja
käisime ka diskol. Elasin Barteki peres. Oli sõbralik ja hoolitsev pere.“
Cätlyn Ereline: ”Peale pikka sõitu jõudsime
õnnelikult Poola, kus kohtusime ”oma peredega”. Kodutööde esitlused läksid hästi, oli huvitav.
Meeldis filmistuudio, kus me enne mägedesse
minekut käisime. Mägedes käimine väsitas küll
ära ning pani jalad valutama, aga kõik nähtukogetu tasus ära. Mägedes meeldis mulle kõige
enam sõita tõstukiga. Sealt avanes suurepärane
vaade. Kõige toredam oli minu jaoks päev, mil
õppisime rahvatantse. Saime tantsida teiste maade
õpilastega ning tantsud olid ka ägedad. Päev Krakovis oli samuti suurepärane. Saime jälle palju
kõndida, aga kõik see oli seda väärt. Nädala lõpus
võis tõdeda, et püksid, mis Poola minnes olid pisut
liiga ümber, olid suureks jäänud. Jäin reisiga väga
rahule ja olen õnnelik, et sain Poolas käia.”
TIINA LIIVAMÄGI

Varasuvel varavalges…

K

äes on ilus noorsuvi, loodus laseb linnulaulu ja mets on maetud tooresrohelisse vatti,
lilletekid puude all ja kohati healõhnaliselt
kohevil. Ööd kahvatuvad järjest valgemaks ja päike
on üha enam ning pikemalt taevakaart valitsemas.
Tugevneb soov juba varavalges tõusta ja suvehommikust tema värskuses osa saada.
On aga ka veel üks sort varakondajaid, kes
looduse imetlemise asemel kaaskodaniku varale
vilava pilgu viskavad ja seda ligaselt himustavad.
Olla räägitud suurel nõukavenemaal üht sellist
muinasjuttu, et elanud kord väga rikas kolhoosnik, kel polnud üldse mitte midagi. Hommikuks
olla aga ka see mittemidagi talt varastatud. Temal
oli vähemalt see lohutus, et oli sama rikas nagu
ennegi.
Meie suvilaomanikel ja talumeestel kipub
aga pärast pätipundi käiku asju ikka varasemast
vähem olema, sest ega pätt ju juurde ei too. Samas
on inimõigused ja seaduste juriidiline kaitsekilp
pahatihti päti suunas kaldu, nagu purjus leinakask
lollidemaa rahahaual. Püüdes oma koduõuest
kotimehe teolt, on vaja ikka väga osavalt tõestada,
et sul on õigus ja mitte temal. Äkki tahtis inimene
lihtsalt jalutada läbi sinu aida, torutangid peos?
Äkki lihtsalt uudishimust tõstis muruniiduki oma
kärusse, et paremini selle ehitust näha? Võttis su
rahakoti ja kaardid korraks enda kätte, sest tahtis
lihtsalt nalja teha?
Eriti hull on asi veel siis, kui pätt su ust lõhkudes oma kätt vigastab või su koeralt hammustada saab! Siis on sul peaaegu vangiminek valmis.
Olla juhtunud üks selline lugu Harjumaal, kus suli
üritas käega kassiaugu kaudu avada garaažiust
seestpoolt riivi lahti tehes. Paraku tagasilangev
auguluuk kiilus käe küünarnukist kinni ja kui
Reedel, 8.

juunil kell 19. 00

toimub Sangaste kirikus KONTSERT.
Esinevad Pille Riin Eriksson – laul ja
Külli Eriksson – orel.
Kavas:G.F.Händeli, J.S.Bachi, C.Franck, J.G.Waltheri,
Fr.Schuberti, ja M.E. Bossi looming.
Kontsert kuulub kontserdisarja Eesti kirikutes üldnime all: “Mu süda, ärka üles!”

Sissepääs tasuta.

31. mail toimus Sangaste Seltsimajas lasteaed
Kratila kauaoodatud koolisaatmispidu. Kõigile
üllatuseks võttis peokülalisi kaskedega kaunistatud piibelehelõhnalises saalis vastu ehtne Kratt.
Selgus, et Kratt oli selle tähtsa sündmuse puhul
kõik oma tööd-tegemised sinnapaika jätnud. Ikka
selleks, et ise lapsi hea sõnaga kooliteele saata.
Peo avasid kõige pisemad sõimerühmast oma
lustakate laulude ja tantsuga. Püüdlikult, matkides
ikka suuremaid, saadeti oma esinemisega teele
head soovid kooliminejatele. Loodetavasti jääb
tulevastele koolilastele meelde väikeste mõte:
„Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju. Tarkuselt ei
tasu loota kohe valmis vilju.”
Pärast väikeste etteastet vallutasid lava oma
kelmikate luuletuste, südamlike laulude ja tempoka tantsuga liitrühma lapsed, kellest 10 suuremat
lähevad sügisel kooli. Lapsed olid väga tublid ja
said oma esinemiskavaga suurepäraselt hakkama.
Isegi Kratil jätkus ainult kiidusõnu – tema oleks
heameelega saatnud võib-olla kogu rühma kooliteele!
Ja oligi käes hetk, mida nii väga oodati. Lasteaia
direktor Maire Murumaa andis igale kooliminejale
pidulikult üle lasteaia lõputunnistuse. Enne tunnistuse saamist tõotas iga laps Kratile tema saba
ja sarvede nimel, et hakkab koolis hästi õppima.
Et asi veelgi kindlam oleks, kirjutati oma nimi
kuldsesse raamatusse.
Kooliteele oli lapsi saatma tulnud ka Sangaste
vallavanem, kes lausus häid soove õpetajatele,
tulevastele koolilastele ja nende vanematele.
Vanemate poolt võttis sõna Marjana Lehepuu,
kes tunnustas oma sõnavõtus lasteaiaõpetajate
tehtud tööd ning andis vanemate tänutähena
üle kingituse – fotoalbumi lasteaiaelu põnevate
hetkede säilitamiseks. Väikese üllatuse – kaardi ja
lillekimbu – oli igale sõbrale ette valmistanud veel
lasteaiateed jätkav Silver Ostrat. Pärast õnnitlusi ja
ühispildistamist jätkus pidu ühise tordisöömisega.
Sangaste lasteaed Kratila lõputunnistuse said:
Joosep Hinn, Erik Jääger, Enari Renee Kase,
Annaliisa Kompus, Viola Kõivsaar, Laur Mait
Lehepuu, Jaanika Lepp, Kristofer Oja, Lauri Tamm
ja Andrias Viks.
Sangaste lasteaed Kratila direktor
MAIRE MURUMAA

Sangaste valla

pätt üritas seda tagasi tõmmata, poos oma kätt
nii kõvasti, et veresulguse tõttu (oli ta ju seal mitu
tundi kinni) said koed tõsiseid kahjustusi. Nii, et
invaliid valmis! Paradoksaalne on see, et varguskatse ei leidnud tõestust, sest vargaonkel väitis, et
oli käest kukkunud ja aukuveerenud metall-eurot
koukinud (ei loe, et võõras aiaga õues, 200 m
teest!?!). Aga see eest oleks peaaegu süüdistuseni jõutud selles, et peremehe väidetava hooletuse
tõttu (kassiaugu ohtlik konstruktsioon!) vargaonu kehavigastusi sai. Õnneks mingid välised- või
sisesed asjaolud sundisid vargaonu süüdistusest
loobuma, muidu oleks meie õiglane ja üliinimlik
õiguskaitse peremehe kassiaugu luugistamise eest
Tartu vanglasse saatnud.
Sellised lood siis. Ehk siis teisisõnu peab kõik
vara, mis pihku ja tasku ei mahu, olema valvatud
nii, et oma vara valvamise eest vangi ei satu.
Vargused ja suutmatus ühiskonnas nendega
tõhusalt toime tulla on probleem, mis nõuaks juba
kogukonnale sekkumiseks suuremate õiguste
andmist. Kui karistus tundub vältimatu ja kiire
ning hukkamõist otsene ( ja füüsilinegi), siis oleks
ka taolise näputöö proovijaid hulga vähem. Sallimatus ja koostöö ülbikpättide vastu kogukonnas sees oleks üsna tõhus relv. Kui meie õiguskaitsesüsteem tuleks vormilisest kodanikukaitse
rollist sisulisse, siis kaoks ka selline anomaalne
isikuõiguste tõlgendus. Praegu võib kohtus tegelikust kannatajast tihtilugu hoopis süüdlane saada
ja vastupidi. Paranormaalset ja pahupidi õiguste
käsitlust tuleb liiga tihti ette ning seadusloome
lahtiseletamisel ning täpsustamisel on vaja teha
veel hulga tööd.
Suvi sahistab sussi ja jaanikuu juba täitsa käes.
Et siis kõigil meil oleks oma kodus kindel tunne
ja mure vara pärast unetuks ei painaks! Kui meil
oleks nii, nagu Araabias, et kui võõrast vara
puutud, siis käsi maha – oleks kohe näha, kellele
kätt anda saab ning kellele mitte. Aga mitte seda
ma meile ei taha, vaid soovin, et omand oleks
paremini kaitstud ja maal elu turvalisem ja seadus
ausa kodaniku suunas õiglasem.
Kena sumedat suve, valgeid omanikuhommikuid ja rahulikku und öösiti!

Tallinnasse sõidu graafik 6. juulil:
Pringi (2.25) - Siimu (2.28) - Restu (2.33) - Sangaste (2.45) - Keeni (3.00) - Mägiste (3.10) - Tallinn
(7.00).
Tagasi 8. juulil Helsingist laev 20.00, Tallinnas
23.00.

KAIDO TAMBERG

LEA KORBUN

JAANITULI

süüdatakse 22. juunil

Sangaste lossi õuel.
Jaaniõhtu algab 20.00.
Tantsuks ansambel Uued Tuuled.
Kavas jaanikumängud – köievedu, naisekandmisvõistlus, otsida saab saladuslikku sõnajalaõit.
Kohal meie raudnaelad rahvatantsijad ja
kantritantsijad.

Olete kõik lahkelt oodatud!

Teadmiseks Soome
reisist osavõtjatele!

Päev algab niisiis väga vara, aga suvisel ajal on
juba valge. Soovitan lehest graafik kalendrisse
kinnitada, et vältida hiljem kõhklusi, kahtlusi ja
unustamist. Nii varane väljumisgraafik on seetõttu, et paljudes kohtades on suvisel aja teetööd ja
vahepeal vaja ju jalasirutuspausi ka teha.
Hommikusöök on laeval kõigile tasuta, selle
eest on makstud. Laev väljub sadamast 8.00.
Kallid reisil osalejad – ärge unustage oma
ravimeid, kellel vaja ja kindlasti võtke kaasa vahetusjalanõusid. Riietusega ei ole probleemi, see on
enda väljanägemise huvides, aga jalad tahavad
kindlasti vaheldust, et pikale reisile vastu pidada.
Rahadega isiklikuks tarbeks arvestab igaüks
ise, ka kaardiga saab maksta. Õhtusöök on ka igal
enda planeerida, ööbimiskohas on köök ja nõud
olemas. Kui on veel mingeid probleeme, siis
pöörduge minu poole telefonil õhtuti 7671 367
või 5647 1933. Hoidke tervist ja säilitage rõõmsat
meelt ning peatse kohtumiseni!
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KUULUTUSED
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176
Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107
Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107
Marguse Puhkekeskus Otepääl
PAKUB TÖÖD

täiskohaga haldusmehele,
kelle ülesandeks oleks muru
niitmine, lume lükkamine,
jooksvate tööde teostamine
hotellis, suvel forellipüük.
Kasuks tuleks töökus, auto
olemasolu.
Täpsem info Mirell Jakobson,

tel. 55613469
www.marguse.ee

Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197
8500
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 5373 0644
Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Kuiv kütteklots lahtiselt 4 m3
115 EUR-i, pakitud 40 L kotis 1,8
EURi. Puitbrikett 20 kg kott 2,8 eur
(140eur/t). Tellimine: 51978500

Teade
Otepää
AMSi mesinduspäev
toimub Ants Tiirmaa mesilas
30. juunil kell 11.00.
Kogunemine Merle lillepoe
juures. Väljasõit 10.30.
Juhatus

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Männikooremults, 5197 8500
Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 27
eurot). Tel. 5832 5375
Müüa soodsalt küttepuid (50cm).
501 1446
Alates 1. augustist vajatakse Otepää
Audentese Spordikooli (Lipuväljak
14) töömees-majahoidjat ja öökasvatajat (soovitav ped.haridus). Info
tel 5349 0493.
Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum kutsub talgule 30. juunil 2012
kell 10.00 (Tartumaa, Nõo vald, Vissi
küla, Tõravere, Variku talu). Kontakt
Heino Prost - 7351401 ja 5552 4382.
Müüa kruusa, mulda, kildu. 5291256

ehitusest@gmail.com

Otepää AMS korraldab
EKSKURSIOONID
7. juulil – Mooste mõis
ja Räpina.
10. augustil – Seto külavüü.
Osa võtta soovijatel teatada telef.
7655 537 Aili Konts, 7655 765 Elvi
Roose hiljemalt 20. juuniks.

Juhatus

Tänuavaldus Otepää kiirabi
brigaadile 23. mail kiire ja
meeldiva abistamise eest!
Tänulik patsient Henn Rõngust.

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Samas teostab lõhkumise teenust.
Info. tel. 5383 7099
Aedade ja terrasside ehitus. 5675
3918
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Laadurkopa teenus. Tel. 52 95 948
Gold Optika prillipood võtab tööle
klienditeenindaja. Sobib ka osalise
tööajaga. Info tel.56 61 45 33. CV
saata: info@goldoptika.ee
Vahetada 2-toaline mugavustega
möbl. korter remonti vajava maja
vastu Otepääl või selle lähedal, võimalik kompensatsioon. 53 448 431

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

PAKUME TÖÖD

autoremondilukksepale.

Mobiiltelefonid Laua- ja sülearvutid
Tarvikud ja lisaseadmed
Soodsaim järelmaks Eestis! Hooldus ja remont

Vajalik eelnev töökogemus.

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Palk vastavalt
oskustele-tulemustele.

Lisainfo: 5302 1215
PIRET BARKALA

18.01.1971 - 23.05.2012

MATI NARUSKI

AUTOASI
Karter OÜ
J.Hurda 1A, Otepää

Kauplus: Kesk 3, Elva
Avatud: E-R 10-18 L10-15
Tel. 7 356 700

25.12.1940 - 22.05.2012

Rahu ja vaikus sinuga,
mälestus meiega.

Südamlik kaastunne abikaasale ja
pojale kalli

Südamlik kaastunne Leilile õemehe
ja Vaikele abikaasa

Sügav kaastunne Ingridile ja
Kimmole abikaasa ja isa

HEIKI KÄÄRIKU

MIHAIL KOHANI

HEIKI KÄÄRIKU
surma puhul.

Südamlik kaastunne omastele.

Vello ja Toomas peredega

Valve, Volli, Ilme, Eha, Kerli ja Lehar

Agnes ja Andrus peredega

Marie ja Peeter

Südamlik kaastunne Vaikele ja
lastele peredega kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja Leilile õemehe

Südamlik kaastunne Maie Kriisale
kalli

Avaldame kaastunnet Priidu perele
kalli õe

Südamlik kaastunne Raulile perega
venna

ÕE

kaotuse puhul.

PIRETI

surma puhul.

TÕNIS KÜTT`i

Voki 7 elanikud

Heino pere Härjamäelt

Kalev ja Anneli (naabrid Sihvalt)

kaotuse puhul.

MIHAIL KOHANI

kaotuse puhul.
Anneli, Kristel peredega ja Milvi,
Jüri

Külastage E-poodi:
www.tehnikaekspert.ee

kaotuse puhul.

VEERA LOOMIK

kaotuse puhul.

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

Südamilk kaastunne Maiele kalli

ÕE

kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist,
Tiina, Anu ja Õnne

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab
Ei ole keegi kaitstud lõpu eest
Su minek meile kaua tunda annab
Hell mälestus jääb kestma südames

TEHVANI KÕIV

15.09.1923 – 3.06.2011
Mälestame oma armast õde
esimesel surma-aastapäeval.
Õed ja õelapsed

Rahu ja vaikus on sinuga
mälestused meiega.

Kallist abikaasat, isa, vanaisa, äia

REINHOLD PAAVOT

19.01.1928 – 13.06.2002
mälestavad 10. surma-aastapäeval lesk, tütar ja
poeg perega.

MITMESUGUST
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Valgamaa Rahvakunsti
ja Käsitöö Keskselts
kutsub

11. JUUNIL
11.30 – 12.00 HELLENURME VALLAMAJA PARKLA
12.15 – 12.45 PALUPERA KÜLAMAJA PARKLA

„Rahvarõiva kandjate
ÕPPEPÄEVALE“

13. JUUNIL

16. juunil algusega kell 10
Otepää Gümnaasiumi aulas.

12.00 – 12.30 NÕUNI RAAMATUKOGU PARKLA
13.00 – 18.00 OTEPÄÄL KONSUMI KAUPLUSE PARKLA

Õppepäeva viivad läbi Igor Tõnurist ja
Silja Nõu.

Vaktsiinisüsti hind on 18 €. Tasuda saab sularahas ja kaardiga.
Puugibussi graafiku leiad www.terviseagentuur.ee.
Infot saad küsida 525 90 44 ja info@terviseagentuur.ee.

Päevakava:
10.00 – 10.30 Kogunemine ja tervituskohv
10.30 – 11.45 Rahvarõiva tähenduslikkus (semiootika) vanasti ja nüüd.
11.55 – 12.55 Rahvarõiva tähenduslikkus (semiootika) vanasti ja nüüd.
13.30 – 15.00 Paikkondlikust naiste
ja meeste rahvarõivakostüümist lähemalt (eeskätt Lõuna-Eesti, kuid vajadusel ka teiste olemasolevate rahvarõivaste
näitel)
15.15 – 16.45 Rahvarõivaste hooldamine ja korrashoid. Praktiline töö: naise
tanu pesemine ja viimistlemine.
16.45 – 17.15 Lisaküsimustele vastamine ja konsultatsioonid, kokkuvõte.

Vajatakse töödejuhatajat ja

vaarikakorjajaid
juulis, augustis
Asukoht: Tedre talu, Ilmjärve küla, Otepää vald

Info ja registreerimine: 5698 5765, Teder.

Ilmjärve kool 1767 – 1977
Endise Ilmjärve kooli õpetajate ja õpilaste kokkutulek toimub 15. juulil.
Koguneda kell 13 koolimaja juurde. Pildistamine ja jalutuskäik kooliaias.
Seltskondlik osa Kappermäe seltsi külakeskuses Lokumärdil.
Osalegem!

Kuna kohtade arv on piiratud,
siis on vajalik eelnev registreerimine telefonil 56 466 720 või
margetadolder@gmail.com.
Osalustasu 8 € (sisaldab
lõunasööki ja kohvipause)
palume kanda Valgamaa RKK
arveldusarvele nr. 221027312877
Swedbank, märgusõna „rahvarõiva õppepäev“ hiljemalt 13.
juuniks, märkides ära nime(d),
kelle eest tasutud on.
Kellel kostüümid või nende
osad olemas, võtke kaasa! Hea
võimalus saada ka näpunäiteid
rahvarõivaste korrashoiuks ning
praktiliselt läbida tanu pesemine
ja viimistlemine. Kui soovid
osaleda praktilises töös tanu
viimistlemisel, siis maini seda ka
registreerudes!

Kaasa võtta ilus ilm, hea tervis, rõõmus tuju, meeldivad koolimälestused,
piknikukorv endale ja sõbrale ning mõni euro.

Kohtumiseni Otepääl!
Marge Tadolder, 56 466 720

Info tel. 5398 6021. Valter Luuse

Algas registreerimine
VVV suvelaagritesse!
25. juunist-29. juunini toimub VVV laste nädalane looduslaager
7. augustist - 9. augustini toimub 3päevane
VVV laste loodus- ja kunstilaager
14. augustist - 16. augustini toimub 3päevane
VVV laste loodus- ja ellujäämislaager
Täiendav info ja registreerimine sihtasutus@vvvs.ee
või telefonil 5088359 (Gea), www.vvvs.ee. Laagrid
on väikese osalustasuga.
Läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Leigo Suvekontserdid
9.-23. juuni
9. juuni - Olav Ehala laulude õhtu
16. juuni - Kaunimate Aastate Vennaskond
23. juuni - “Jaaniöö bossarütmis”, teistmoodi
jaanipidu Leigol

Armas Nõuni kultuurilooga seotud inimene!
Tänavu möödub 110 aastat, mil asutati Päidla
Laulu- ja Mänguselts, millest sai alguse kultuurihuviliste ühistegemise rõõm. Nõuni Algool ja kultuurimaja on tihedalt koostööga läbi põimunud,
laste peod toimusid ju kultuurimajas, pereliikmed
osalesid ringide töös jne.
Traditsiooniline Nõuni kooli kokkutulek on seekord sünnipäevahõnguline. Ootame sind 7. juulil
kell 15 Nõuni kultuurimajas, et tähistada meie
auväärse kultuurikolde aastapäeva. Väike aktus,
meenutused, mõtisklused, ka võimalus eheda
pillimuusika saatel jalga keerutada. Ja mida veel,
selgub siis, kui tuled kohale. Osalustasu võimalusel 2 eurot.
Ole nii kena, kutsu tuttavad ka kaasa ning
teeme koos toreda ja meeldiva koosolemise
sõprade seltsis. Rõõmsa kohtumiseni!
Korraldajate nimel Marika Viks, tel. 5346 5648
Aivo Saar, tel. 5540 146

www.pyhajarve.com

8. juunil avame uuenenud bowlingusaali!
Juuni lõpuni rajad 10% ssoodsamad!
Saku õlu kolm kahe
h hinnaga!
Tule ja tunne elust rõõmu!
Info ja radade broneerimine tel 76 65 400

Pangabuss peatub:
Rõngu vallamaja juures
kell 9.00–10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.15–12.30

II kvartalis
12. ja 26. juuni

Keeni kaupluse „Takt“ juures
kell 9.45–10.45
Sangaste
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

II kvartalis
5. ja 19. juuni

Veriora vallamaja parklas
kell 11.30–12.30
Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

II kvartalis
14. ja 28. juuni

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

II kvartalis
5., 12., 19. ja 26. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida 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.

