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Otepäälased tähistasid Eesti lipu 130.
sünnipäeva rongkäigu ja kontserdiga

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Pühajärve rannas 
algas rannahooaeg 

Otepää, Eesti lipu häll, tähis-
tas Eesti lipu 130. aastapäeva 
väärikalt: rongkäigu, liputse-

remoonia ja kontsert-jumalateenistu-
sega. Eesti lipp saabus kirikusse ho-
buvankril ja ratsapolitsei saatel.

Lipu juubel Otepääl algas suure rong-
käiguga vallamaja eest Otepää kiriku-
mõisasse. Rongkäigus osales tuhatkond 
inimest: Otepää valla koolide õpilased 
ja lasteaedade lapsed, õpetajad, EÜSi 
liikmed, Riigikogu liikmed, Valgamaa 
omavalitsuste, Valga Maavalitsuse, 
Naiskodukaite, Kaitseliidu, Keskkon-
naameti, politsei, pääste, Otepää valla 
asutuste, ettevõtete ja organisatsiooni-
de esindused ja vallarahvas. 

Kohal olid Eesti Õhuväe liputoim-
kond, Kuperjanovi pataljoni liputoim-
kond, Otepää sõpruslaeva Ugandi 
meeskonna esindus, mitmete üliõpilas-
korporatsioonide esindused, Eesti Posti 
esindus. Rongkäigus võtsid osa ka Läti 
Valka liputoimkond, Otepää sõprusval-
last Toksovo delegatsioon ja külalised 
Põltsamaalt – kohast, kus õmmeldi 
esimene Eesti sinimustvalge lipp. Rong-
käigulistele kingiti Riigikantselei poolt 
700 sinimustvalget käsilippu.

Kirikumõisas tervitasid pidupäevalisi 
EÜSi esimees Karli Kütaru, riigisek-
retär Heiki Loot, Riigikogu esimene 
aseesimees Laine Randjärv, Otepää 
vallavanem Kuldar Veere.Tseremooni-
at juhtis EELK Otepää Maarja kogu-
duse vaimulik Marko Tiirmaa. Mängis 
Pühajärve Puhkpilliorkester ja Otepää 
lasteaialapsed Meeli Rammuli juhen-
damisel.

Eesti Rahva Muuseumi direktor 
Tõnis Lukas kuulutas välja Eesti lipu-
lugu jätkava bareljeefi ideekonkursi 
võidutöö autori, kes on skulptor Gea 
Sibola Hansen (väiksel pildil). Tõnis 

Lukas kinkis Eesti 
Rahva Muuseu-
mi poolt Otepää 
Liputoale pildi 
Eesti lipupäeva 
ajaloost. 

Otepää vallava-
nem Kuldar Veere 

autasustas Otepää laste ja koolinoorte 
loomekonkursi „Minu sinimustvalge 
Eesti“ võitjaid. Samuti tunnustati sini-
mustvalgete mastivimplite kinkimisega 
Otepää kaunimate kodude omanikke 
– perekond Raidi ning perekond Rohu-
metsa. Mastivimplid kingiti ka Otepää 
Gümnaasiumile ja Pühajärve Põhi-
koolile. Kõik Kirikumõisas viibijad olid 
seejärel palutud pidulikku kohvilauda 
rabarberikooki nautima.

Pärast seda toimus Otepää kirikus 
pidulik kontsert-jumalateenistus “Sini-
mustvalged laulud Eesti lipu 130. 
aastapäeva auks”. Jumalateenistusel 
teenis EELK Otepää Maarja kogudu-
se õpetaja Marko Tiirmaa ja Kaitse-
väe erukaplan kolonel Tõnis Nõmmik. 
Kontserdil astusid üles Siiri Sisask, Ivo 
Linna, Antti Kammiste ja Ott Lepland 
koos Tartu Poistekoori, neidudekoor 
“Kurekella” ning Otepää Gümnaa-
siumi segakooriga. Kontserdil dirigee-
risid Vilve Maide, Annelii Traks, Eve 
Eljand ja Undel Kokk, kontsertmeister 
oli Katrin Nuume. 

Eesti lipp jõudis traditsiooni kohaselt 

Alates 1. juunist algas Pühajärve rannas ran-
nahooaeg. Randa valvab G4S, rannavalve 
kestab kuni 31. augustini. Rannavalve töö-
tab iga päev, kaasa arvatud puhkepäevad ja 
pühad. Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. 
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve 
rannas külastajatele rannavalve (vetelpääs-
te ja meditsiinilise esmaabi) ning muude 
vajaliku (suplusakvatooriumi puhastamine, 
hooldus, tähistamine) tegemine.

Rannavalve töögraafik:
1. – 30. juuni  kell 10.00 – 20.00,
1. – 31. juuli          kell 10.00 – 20.30,
1. – 17. august      kell 10.00 – 20.00,
18. – 31. august    kell 10.00 – 19.00.

Rannavalve teenuse osutaja leiti riigihan-
ke teel. Laekus kaks pakkumust, millest 
soodsam oli G4Si pakkumus. Rannavalve 
kontaktisikuks on Marko Lepik 516 7009.

Pühajärve rand on üks armastatuim vaba 
aja veetmise koht. Külastajaid ootab ranna-
hoone, lastele on ehitatud mänguväljak ja 
pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Püha-
järve rannas tegutsevad kaks toitlustuset-
tevõtet ja paadilaenutus. Olemas on dušši 
kasutamise võimalus ja WCd. Ratastoolis 
liikuvatele külastajatele on ehitatud spet-
siaalne sild.

Pühajärve rannailma saab vaadata www.
ilm.ee.

MONIKA OTROKOVA

www.otepaa.ee/ot

Otepää Vallavalitsus 
tänab kõiki Eesti lipu sünni-
päevalisi ja neid, kes osalesid 

lipurongkäigus!

Aitäh kõigile, kes aitasid Eesti 

lipupäeva Otepääl teha ilusaks. 

Kintsli kõrtsist kirikusse hobuvankril, 
mida saatsid kaks ratsapolitseinikku. 
Eesti lipu toas olid väljas ka bareljee-
fokonkursi tööde kavandid, näha sai 
Tallinna Loomaaias lasteakaitsepäeval 
värvitud kõige pikemat sinimustvalget 
lippu. Talvekirikus kirjutasid huvilised 
sellel päeval digitaalselt Piiblit ümber.

Lipu juubelit tähistamist korral-
das Otepää vallavalitsus, Otepää Kul-
tuurikeskus, EELK Otepää Maarja 
kogudus, Otepää konstaablijaoskond ja 
Eesti Üliõpilaste Selts. Üritust toetata-
sid Otepää vald, Riigikantselei ja Valga 
Maavalitsus.

MONIKA OTROKOVA

15. juunil kell 18.00

on Otepää valla rahvas ja külalised
oodatud 

OTEPÄÄ KIRIKUMÕISA,
kus ühiselt võtame vastu laulupeo tule.

Tuld tervitavad:
EELK Maarja koguduse 
õpetaja Marko Tiirmaa,

Pühajärve Puhkpilliorkester,
segakoor Eveko ja OG segakoor,

naisansambel RELAMI,
Lille Tali rahvamuusikud,

Tantsurõõm.

Ühislauluks oleme valinud tuntud 
lastelaulu „Mu koduke on tilluke“, 

mis kõlaks nii pisikeste kui ka suurte 
esituses.

Täpsem info: Sirje Ginter 5097795.

Laulupeo tule tule-
mine „Külast-külla, 

käest-kätte“ 

Otepää Vallavalitsus koostöös Rii-
gikantseleiga korraldas Eesti lipulu-
gu tutvustava bareljeefi ideekonkursi. 
Võidutöö autor on skulptor Gea Sibola 
Hansen. Võidutöö kujutab kahte barel-
jeefi, millel on kujutatud taasiseseis-
vumise aegset ärkamisaega ja tradit-
sioonilist lipu toomist hobuvankril. 
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 20. juunil.

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

Haridusasutuste lõpuaktused 
Otepää vallas

13. juunil kell 16.00 Pühajärve Põhikooli lõpuaktus.

20. juunil kell 12.00 Audentese Spordi-gümnaasiumi 
Otepää filiaali lõpuaktus Otepää Vallavolikogu saalis.

20. juunil Otepää Gümnaasium – kell 12.00 9. klassid ja 
kell 16.00 12. klass.

O  T  E  P  Ä  Ä

SÜNNID

Otepää Vallavolikogus

22.05.2014
 Valiti Otepää Vallavolikogu haridus-kultuuri- 

ja spordikomisjoni aseesimeheks Külli Uibo.
 Kinnitati Otepää Vallavolikogu haridus-, kul-

tuuri- ja spordikomisjon järgmises koosseisus: 
esimees: Miia Pallase, aseesimees Külli Uibo, 
komisjoni liikmed: Tanel Ojaste, Martin Teder, 
Valdur Sepp, Merit Nigula, Silver Eljand, 
Katrin Karus, Merlin Müür, Külle Viks.
 Täiendati Otepää Vallavolikogu korrakait-

sekomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni 
liikmeks Jaanus Barkala.
 Otsustati osaliselt kehtetuks tunnistada 

Vidrike küla Köörimäe ja Nüpli küla Suur-
Poslovitsa kinnistute detailplaneering.
 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada 

riigihange „Otepää valla õpilasteveo korral-
damine 2014-2017“.
 Lõpetati Otepää valla 2014. aasta lisaeelar-

ve projekti esimene lugemine ja suunati teisele 
lugemisele.
 Anti luba seada Pühajärve rannapargi kin-

nistule reaalsevituut.

Otepää vallavalitsuses

28.05.2014
 Peeti võimalikuks jagada Pedajamäe külas 

asuva Kurnakese katastriüksus (katastritunnus 
63601:001:0054, registriosa nr 887040) kaheks 
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 
kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Väljastati Siret-Kai Laur ja Andrus Laur 

taotlusel projekteerimistingimused Vidrike 
külas Köörimäe vkt 8 kinnistule (katastritun-
nus 63601:003:2491) üksikelamu ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Vidrike külas asuva 

Köörimäe vkt 4 katastriüksus (katastritunnus 
63601:003:2486, registriosa nr 2102040) kaheks 
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja 
kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Määrati haridustoetust Markus Punnarile 40 

eurot; Rasmus Jaagantile 40 eurot.
 Määrati viiele isikule sünnitoetust kogusum-

mas 1536 eurot.
 Määrati kahele isikule matusetoetust kogu-

summas 256 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule sum-

mas 52 eurot.
 Anti Otepää Kultuurikeskusele luba kor-

raldada Otepää vallasiseses linnas Otepää 
Kultuurikeskuse pargis ajavahemikul 22. juuni 
2014. a kell 11.00 kuni 23. juuni 2014. a 02.00 
avalik üritus „Otepää linna jaanipidu“.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 01.11.2013. 

a korralduse nr 2-4-610 „Otepää spordihoone 
teenuste hinnad“ punkte 1.1., 1.2. ja 1.3.
 Anti Otepää Kultuurikeskusele luba kor-

raldada Otepää vallasiseses linnas Otepää 
Gümnaasiumi staadionil 1. juunil 2014. a kell 
13.00 kuni 18.00 avalik üritus – koguperepäev 
„Kõik me oleme lapsed“.
 Anti Otepää Vallavalitsusele luba korralda-

da Otepää valla haldusterritooriumil 4. juunil 
2014. a kell 15.45 kuni 22.00 avalik üritus 
„EESTI LIPP 130“, sh rongkäik algusega kell 
16:00 marsruudil Otepää keskväljak – Otepää 
kirik.

21.05.2014
 Kinnitati Corle OÜ taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas sidekaablite ehitus-
projekti koostamiseks.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle 

Palumetsa 10/0,4kV alajaama 0,4kV maakaa-
belliinile asukohaga Otepää vald Arula ja Sihva 
küla.
 Määrati ühele isikule sünnitoetus 384 eu-

rot.
 Määrata ühekordne toetus kolmele isikule 

Cargobus avab Otepääl koostöös 
Otepää Turismiinfokeskusega oma 
pakipunkti. Huvi Cargobusi pakkide 
kullerteenuse vastu Otepääl ning 
Valgamaal on järjest kasvanud. Tänu 
alanud koostööle on nüüd võimalus 
saadetisi kätte saada ning teele 
panna otse Otepää südames. Paki-
punkt on alternatiiviks uksest-ukseni 
kullerteenusele, mida seni on kasu-
tanud põhiliselt ärikliendid.

Cargobusiga on võimalik pakke 
saada või neid saata nii Eestis, Bal-
tikumis kui ka Euroopas. Eesti kõige 
kiirem ehk Cargobus Express paki-
teenus toimib ühest esindusest teise 

esindusse saates. Otepää pakipunk-
ti külastab kuller kord tööpäeva 
jooksul. Pakkide pealekorjest alates 
jõuavad pakid suuremate linnade 
esindustesse kohale 2-6 tunni jooksul, 
mujale Eestisse 24 tunni jooksul ning 
eriti kaugetesse piirkondadesse kuni 
48 tunni jooksul. 

Otepäält kuni 30kilose saadetise 
saatmine kas Cargobus esindusse või 
soovitud aadressile Eestis maksab 12 
eurot, kuni 50kilone 15 eurot ja kuni 
100kilone 20 eurot. Saadetis võib 
koosneda mitmest pakist ning kõik 
Cargobusiga saadetavad pakid on 
kindlustatud.

Otepää Turismiinfokeskus soovib 
koostöö kaudu laiendada nii otepää-
lastele kui ka naabervaldade elanike-
le pakutavaid teenuseid ning ühtlasi 
tuua keskust uudistama ka neid, 
kelle jalg sinna varem sattunud pole.

Otepää Turismiinfokeskusest saab 
paki saata või saadetise kätte suvepe-
rioodil iga päev, E-R 10.00-17.00, L, 
P 10.00-15.00. Samuti abistame paki-
teenuse kohta info hankimisel, saa-
detise dokumentide vormistamiseks 
on võimalik kasutada kliendiarvutit.

Cargobus OÜ tegevjuht 
KADRI JOHANSON

Lipuvabrik korraldas lastekaitsepäeval, 1. juunil Tallinna 
Loomaaias maailma pikima Eesti lipu värvimise.

EELK Otepää Maarja koguduse juhatuse esimees ja 
lipumuuseumi eestvedaja Jaan Uibo ütles, et lipp kingiti 
Eesti lipu muuseumile. „Täname Lipuvabrikut selle 
toreda idee eest – värvida lastekaitsepäeval maailma 
pikim sinimustvalge lipp. Kutsume kõiki Eesti lipu sün-
nikohta, Otepääle, väärikalt tähistama lipu 130. sün-
nipäeva. Kõik huvilised saavad pikimat lippu Otepää 
Lipumuuseumis vaadata,“ sõnas Jaan Uibo.

Lipuvabriku arendusjuhi Egle Raadik-Gonchevi 

sõnul on maailma pikim Eesti lipp 181 meetrit pikk. 
Lipu värvimiseks oli varutud 1000 musta ja 1000 sinist 
kriiti, millest ära kulutatu ligi üks kolmandik. „Värvi-
jaid oli umbes 3000, neist enamuses olid lapsed, kellest 
pooled rääkisid vene keelt,“ ütles Egle Raadik-Gonchev. 
„Värvimiseks kulus üheksa tundi, üht lipumeetrit värvis 
korraga kuus last.“

Maailma pikim Eesti lipp sündis tähistamaks Eesti 
lipu 130. sünnipäeva. Pikimat lippu saab vaadata Eesti 
lipu muuseumis Otepääl.

MONIKA OTROKOVA

Maailma pikim Eesti lipp leidis endale 
kodu Eesti lipu hällis Otepääl

Jessica Jeršova             22. mail

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Margit Prede, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
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.

kogusummas 192 eurot.
 Anti Vanemuise Tantsu- ja Balletikoolile 

(registrikood 80155509, asukoht Riia 11-
37, Tartu linn) luba pidada ajavahemikul 
13.-20.06.2014. a Otepää vallasiseses lin-
nas projektlaager „Vanemuise Tantsu- ja 
Balletikooli suvelaager“.
 Anti Võimlemisklubile „Rütmika“ (re-

gistrikood 80046097, asukoht Kalevi 71-8, 
Tartu linn) luba pidada ajavahemikul 01.-
10.08.2014. a Otepää vallasiseses linnas 
projektlaager „Võimlemisklubi Rütmika 
suvelaager“.
 Anti mittetulundusühingule Noortesport 

(registrikood 80234172, aadress Kooli 2-5, 
Tabasalu alevik, Harku vald) luba korral-
dada Otepää vallasiseses linnas 28. juu-
nil 2014. a kell 7:00 – 19:00 avalik üritus 
„Tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlused 
2014 Otepää etapp“.
 Anti Klubile Tartu Maraton (registri-

kood 80037038, aadress Laulupeo pst 25, 
Tartu linn) luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil 1. juunil 2014. a kell 
10.50 – 14.30 avalik üritus „SEB 33. Tartu 
Rattaralli“.
 Eraldati reservfondist sihtasutusele 

Otepää Spordirajatised 2 000 eurot.
 Eraldati kultuurieelarve reservist 100 

eurot andeka noore kultuuripärli toetust 
Gertrud Aasarohule üle-eestilise neidude-
koori LEELO koosseisus 2014. a augustis 
Peterburis toimuval rahvusvahelisel koori-
konkursil osalemiseks.
 Eraldati kultuurieelarve reservist kul-

tuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuri-
ühingutele: 1. Mittetulundusühing EVEKO 
KOOR, Eveko segakoori 25. a kontserdi ja 
juubelipeo korralduskuludeks 200 eurot.
2. Otepää Aedlinna Seltsing kogupere-
ürituse „Aedlinn ärka“ korralduskuludeks 
100 eurot.

AEDLINN, ÄRKA!

Otepää Aedlinna Seltsingu 

kogupereüritus
15. juunil kell 10.00
aedlinna jalgpalliväljakul.

Liikumise- ja tervisepäev kõigile huvilistele.

Otepää Gümnaasiumi 
spordihoone 
lahtiolekuajad:

9. juuni – 30. juuni  kell 9.00-20.00,
1. juuli – 31. august  kell 10.00-20.00.

Otepää Kultuurikeskuse pargis 

3. augustil kell 10.00 

Otepää XVIII käsitöömeistrite 
ja rahvamuusikute päev. 
Laadal saab osta käsitöid ja taimi. 

Kavas on palju tegevusi kogu perele. 
Esinevad Otepää isetegevuskol-

lektiivid ja külalisesinejad. 
Korraldab Otepää Naisselts. 

Info: Ene 5615 3357.

Lipu võttis vastu Jaan Uibo.

Cargobus avab Otepääl pakipunkti

Elu on elamiseks ja 
rõõmsalt edasi liikumises

11. juunil kell 14.00 toimub

MATK
algusega Keskväljakult lillepoe 
juurest. 

Merle Anton räägib ravimtaimedest 
ja hingamisest.

Liikumisaasta raames korraldame 
matkapäe-vade sarja, mis koosneb 
neljast matkast. Lõpetame piduliku 
lõpupeoga, kus tunnustame aktiivse-
maid osalejaid meenetega. Juulikuus 
viime matka läbi Taevaskojas ja teeme 
sõidu jõelaev Lonnyga. Viimane mat-
kapäev toimub Käärikul ja lõpetame 
Kekkose saunas. 

Kõikidel päevadel on võimalus 
jälgida oma tervisenäitajaid, mõõta 
vererõhku, jälgida pulssi ja mõõta 
samme.

Matkapäevad lõpevad ühise pikni-
kuga.

Jälgige infot järgmiste toimumis-
aegade osas ja aktiivset osalemist!

Korraldab Otepää Pensionäride Ühendus.
Info telef. 5516418 Helle Kuldmaalt.

AMETLIK INFO AMETLIK INFO
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Kooliolümpiamängud Pühajärve koolis

KULTUURIKALENDER

12. juunil kell 19.00 kohvik-restora-
nis l.u.m.i kontsert “Back to Winehouse”. 
Maailma tunnustatuima muusiku Amy 
Winehouse’i loomingut esitab Kelli Uustani. 
Kitarril Madis Arvisto. Pilet 6 €, õpilastele ja 
pensionäridele 4 €.

15. juunil kell 10.00 Aedlinna jalgpalli-
väljak. Otepää Aedlinna Seltsingu kogupe-
reüritus Aedlinn ärka! Liikumis- ja tervise-
päev kõigile huvilistele.

15. juuni kell 18.00 Kirikumõisas 
laulupeo tule tulemine „Külast-külla, käest-
kätte“. Laulupeo tule õnnistamine, tervitami-
ne. Tuld tervitavad Otepää isetegevuslased 
– lauljad, tantsijad ja muusikud. Korraldab 
Otepää Kultuurikeskus

22. juuni kell 18.00 Kultuurikeskuse 
pargis Otepää linna jaanipidu. Esinevad 
Otepää isetegevuslased, tantsuks mängib an-
sambel Konterbänd, atraktsioonid lastele, tra-
ditsioonilised mängud, puhvet. Õhtujuht Priit 
Oks. Tasuta. Korraldab Otepää Kultuurikeskus. 
Toetavad Otepää vald ja Pühajärve jaanituli.

22.-23. juuni  Pühajärve laululaval 
Pühajärve jaanituli.

7. mai õhtupoolikul tähistasime Pähklikese maja 
õuelalal rahvuslikus stiilis emadepäeva, mille kava 
koosnes kõigi kuue rühma esinemistest. Kontserdi-
le järgnes liikumismäng konna kodu otsimisega ja 
tervislike ampsude nautimine.

Võrukaela majas planeerisid kõige pisemad koos 
emmedega matkale minekut, kuid ilmaviperuste 
tõttu pidutseti majas. Maru-Mürad käisid emade-
päeval Pokumaal. Väljasõit toimus koostöös Margit 
Turbiga Otepää looduskeskusest. Kuna Müraka-
rudes rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaia“ 
metoodikat, tegid nemad lisaks tavapärasele laste 
esinemisele veel vanematele karukoosolekud ja  
karudele riiete meisterdamise töötoa.

17. mail osales „Teeme ära“ aktsioonis lasteaia-
majade õuealade korrastamisel 24 lapsevanemat. 
Kokku hoiti kahe maja pealt 2376 eurot, lähtudes 
Tommy Play OÜ hinnapakkumisest õuealade kor-
rastamiseks. Eemaldatud vahendite asendamiseks 
on taotletud vallast 8774 eurot. 2014. a lisaaeelarvest 
loodame saada 4000 ja 5000 järgmisel aastal. Uute 
mänguvahendite paigaldamisel ja turvaalade tege-
misel palume kindlasti taas lapsevanemate abi!

Traditsiooniline Võrukaela maja matk-ekskur-
sioon toimus kõigi rühmade osalusel Laane-Aadu 
tallu Käärikul, kus tutvusime paljude koduloomade- 
ja -lindudega. Lisaks oli võimalus nautida paabu-

lindude ilu ja piiluda kartlikke metssigu. Peremees 
Aivar Täär kostitas meid kommide ja rabarberikoo-
giga. Vastuvõtt oli nii tore ja südamlik.

Töötajate ühistest ettevõtmistest toimus hobute-
raapia Katre-Liis Treufeldti hobutalus, milles osales 
20 inimest. Olime vaimustuses nii pererahva lah-
kusest kui ka imekaunilt kujundatud kohast. Õhtu 
lõpuks ei olnud vist ühtegi hobuhuvilist, kes poleks 
sellest positiivset energiat ammutanud.

Täname kõiki, kellega oleme saanud ilusaid puh-
ke- ja tööhetki nautida ning ootame põnevusega 
uusi väljakutseid!

Õppealajuhataja MERIKE TIIMANN

Lastekaitsepäeva tähistati 
Otepääl koguperepäevaga 
Otepää Gümnaasiumi staa-

dionil.
Päeva teemaks oli „Kõik me 

oleme lapsed“, et rõhutada lapseks 
olemist. Lapsi ja nende vanemaid 
tervitas Otepää vallavanem Kuldar 
Veere. 

Kõigi laste nimel luges oma läkitu-
se ette Pühajärve Põhikooli õpilane 
Sonja Nämi. Muusikalise etteaste 
tegid Otepää lasteaia lapsed Meeli 
Rammuli juhendamisel.

Lastele esines lasteansambel 
„Juhhei“ Oleviste kirikust Annika ja 
Marje Soone juhendamisel. Hiljem 
said kõik vaadata Elva noortegrupi 
„Exit“ etendust „Kahe poja lugu“. 
Vahepalasid luges Otepää Palverän-
duri kiriku pastor Margo Meri.

Kavas olid ka mitmesugused 
mängud ning nii suured kui väike-
sed said maiustada jäätisega. Väljas 
olid batuudid ja pallimeri, palju lusti 
pakkusid lastele täispuhutavas vee-

basseinis paatidega sõitmine. Soovi-
jad said lasta teha endale näomaa-
lingu. Lastele tuli külla Pipi koos 
ponidega. Kellele külm ilm liiga 
tegi, sai ennast soojaks tantsida Mari 
Venski (JJ-Street Dance Company) 
tantsutöötoas.

Lapsed said proovida tõukerat-
tal sõitmist, mida õpetas Imre Arro 
(Loodusturism OÜ).

Koguperepäeva juhtis Otepää 

Otepääl tähistati lastekaitsepäeva

30. juuni oli meie koolis eriline päev. 
Tunde ei olnud, õpilased said ükstei-
sega mõõtu võtta teistel kooliolüm-
piamängudel. 

Hommikul toimus avatseremoo-
nia. Süüdati olümpiatuli ning osa-
lejatele soovisid võistlusteks edu 
kahevõistleja Kristjan Ilves ning 
vallavanem Kuldar Veere. Seejärel 
asuti alade juurde. 

Kõik õpilased läbisid 10 ala, 
millest värvikamad olid rehviheide 

SPORDIKALENDER

14. juuni  Otepää Wakepark Eesti lah-
tised veelaua meistrivõistlused 1. etapp.

Ajakava:
09.00 – 11.30   Soojendus/registreerimine.
12.00 – 12.30   Kvalifikatsioon – juuniorid.
12.30 – 13.00   Juunior klassi finaal.
13.00 – 14.00   Kvalifikatsioon – harrastajad.
14.00 – 15.00   Harrastajate klassi finaal.
15.00 – 16.00   Kvalifikatsioon – naised.
16.00 – 17.00   Naiste klassi finaal.
17.00 – 18.00   Kvalifikatsioon – mehed PRO.
18.00 – 19.00   Meeste PRO klassi finaal.
19.00 – 20.00   Veerula võistlus/finaal.
20.15 – 21.00   Parima triki võistlus.
21.00 – 21.30   Autasustamine.

Võistlusklassid:
Juuniorid - kuni 16 (k.a.), harrastajad, naised, 
mehed PRO, Wakeskate – avatud kõigile, Best
Trick – avatud kõigile.
Pealtvaatajatele on üritus TASUTA! Saate näha 
enneolematut veelaua showd. 

Valgamaa suvemängud toimuvad 10. - 16. 
juunini. Üksteiselt saavad mõõtu võtta Valga-
maa elanikud ja spordiklubide liikmed järg-
mistel spordialadel: kergejõustik, orienteeru-
mine, jalgpall, maastikujalgrattasõit, kalapüük, 
petank, tänavakorvpall, disc golf, õhupüssist 
laskmine ja rannavolle. Võistluste ajakava ja 
juhendi leiate Valga Spordiliidu kodulehelt: 
www.valgamaasl.ee/juhendid.

Kõik Otepää valla elanikud ja kohalike spor-
diklubide liikmed on oodatud Otepää valda 
esindama! Võistlustele registreerimine toimub 
kohapeal stardipaikates ja osavõtutasu Otepää 
valda esindavate sportlaste eest tasub vald.

Kui on vajalik teha eelregistreerimine, pa-
lun andke mulle vajalikud sportlaste andmed 
(nimi, sünniaasta, ala jne) teada minu meilile.

Eesti linnade suvemängud toimuvad 28. ja 
29. juunil Viljandis. Kavas on: kergejõustik, ori-
enteerumine, võrkpall mehed ja naised, maas-
tikujalgrattakross, mälumäng, tennis, petank, 
jahilaskmine CSP, juhtide võistlus. Võistluste 
ajakava ja juhendi leiab siit: www.joud.ee.

Osalemissoovist palun teavitada mulle hil-
jemalt 16. juuniks. Kõik Otepää valla elanikud 
ja kohalike spordiklubide liikmed on oodatud 
Otepääd esindama!

HARALD LAIDRE
Tel. 76 64 806, 58 865 315, 

e-mail: Harald.Laidre@otepaa.ee.

Lähenevad Valgamaa 
ja Eesti linnade 

suvemängud

ja mantlijooks. Viimasteks aladeks 
olid meeskonnaalad: takistusjooks 
ja ümber kooli joostud teatejooks, 
kus kahe võistleja jalad olid omava-
hel kinni seotud.

Õhtul toimus kevadpidu, mis 
pani punkti kooliolümpiale. Toimus 
ka rongkäik. Kevadpeo põhirõhk 
oli samuti liikumisel. Iga klass esitas 
tantsulise etteaste. Nii mõnigi klass 
oli valinud oma kava tantsupeo 
repertuaari hulgast. Rahvale läksid 

Avatud Noortekeskuse juhataja 
Merit Nigula, teda abistas Otepää 
Kultuurikeskuse administraator 
Karin Sallok. Perepäeva korraldas 
Otepää Kultuurikeskus, Otepää 
Avatud Noortekeskus ja Otepää
Palveränduri kirik, toetas Otepää 

Veevärk, Päästeamet, Otepää Güm-
naasium ja Otepää vald.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Lasteaias

  8. juuni kell 11.00 Aedlinna jalgpalli-
väljak FC Otepää vs JK Tõrva (U11). 

  8. juuni kell 13.00  Aedlinna jalgpalli-
väljak FC Otepää vs Põlva FC Lootos (U9).

15. juuni kell 17.00  Tehvandi staadion 
FC Otepää vs Tartu FC Merkuur (III liiga).

19. juuni 11.00  Aedlinna jalgpalliväljak FC 
Otepää vs Põlva FC Lootos (U11).

Eesti suurim rannapidu, juba kaheksandat aastat peetav Pühajärve jaanituli 
toimub 22. ja 23.juunil ja pühendab tänavuse programmi sajaprotsendiliselt 
Eesti pop- ja rokkmuusika suurimatele tähtedele, ühise nimetajaga – Suur 
Eesti Pidu! Kahel päeval pakutakse külastajatele kokku 19 tundi parimate 
kodumaiste artistide loomingut.

Pühajärve jaanituli pakub programmi looduskauni Pühajärve pargis-rannas 
ja lauluväljakul. Sel aastal esinevad suurte kontsertidega muusikasaurused 2 
Quick Start, Smilers, Tanel Padar & The Sun, Terminaator. Uutest must be 
tegijatest astuvad lavale Põhja-Tallinn ja Grete Paia. Väikseid fänne rõõmus-
tab Getter Jaani, kui samas ei puudu ka Eesti rahva „Hello Kittyd“ Kõrsi-
kud. Mõlema peoõhtu ootuses mängitakse traditsioonilisi jaanipäevamänge. 
Eesti muusika disko kannab ette DJ Vaido Pannel. Jaanilõkke süütavad ka 
tänavu kõik Pühajärve jaanitulest osa võtvad Jaanid ja Jaanikad.

Otepäälase kaardi esitamisel Otepää Turismiinfokeskuses on 
mistahes piletitüüp 25% soodsam.

Lisainfo: Kodulehekülg: www.jaanituli.ee, 
                 Facebook: www.facebook.com/jaanituli.

Pühajärvel jaanitulel toimub 
suurim Eesti muusika festival

enim peale 7. klassi tüdrukute "Kiki-
lips" ning 9. klassi poiste esitatud 
tants "Raha naerab", mis võeti vastu 
suure aplausiga. Esinemiste vahel 
autasustati kooliolümpia parimaid 
sportlasi. 

Meeldejääv kevadpidu läks pub-
likule kindlasti hinge ning loodeta-
vasti tuleb järgmine olümpia sama 
uhke kui sel aastal.

PRIIT PETERSON

Otepää Mesinike Selts 
korraldab mesinduspäeva

5. juulil kell 10 
AMSi majas J.Hurda 5.

Suvised tööd mesilas.
Uute mesilasperede tegemine.

Mesilasperede hukkumise 
põhjustest.

Lektor Mai Endla, Tõnu Hiiemäe.
Info: 5650 9770.

Otepää AMS korraldab
ekskursioonid:

8 juulil 
Tallinn - Botaanikaaed. 

Registreeruda 25. juuniks tel. 

7655 537, 5650 97 70, 7655 757.

22. augustil Kuremäe 
klooster, Toila, Rakvere.

Registreeruda 5. augustiks tel. 

7655 537, 5650 97 70, 7655 757.
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Palupera Vallavolikogu istungil
:27. mail 2014
 Otsustati algatada Palupera valla ühisveevärgi ja -kana-

lisatsiooni arendamise kava 2014-2030 koostamine eelmist 
kava uuendamata. Kava koostamine tellitakse aktsiaseltsilt 
KOBRAS. Moodustati arendamise kava juhtrühm koos-
seisus: vallavolikogu maaelu-, keskkonna ja ettevõtlusko-
misjon ja vallavalitsuse liikmed, ametnikud, hallatavate 
asutuste juhid ja vee-ettevõtjate esindajad. 
 Tunnistati peremehetuks Neeruti külas asuv Vahe-Saare 

elamu. Elamu hõivajana võtab ehitise oma valdusesse val-
lavalitsus.
 Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaal-

omandisse Palupera külas asuv 4187 m² suurune maa-
ala, nimetusega Peatuse. Maa on Palupera bussijaama tee 
(Riiklik Teeregister nr 5820042) alune ja selle teenindami-
seks vajalik. Sihtotstarve maal on üldkasutatav maa.
 Anti Makita kruusakarjääris maavara kaevandamise loa 

taotlusele oma arvamus. 
 Kehtestati Palupera vallavolikogu ja vallavalitsuse liik-

metele tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.
 Anti informatsiooni eelarve reservfondi vahendite ka-

sutamisest, korruptsioonivastasest seadusest tulenevate 
nõuete täitmisest jm.

Palupera vallavalitsuse istungil
2.06.2014 korraldati:
 Väljastati projekteerimistingimused Rain Komlevile 

Hellenurme külas Vahemetsa kinnistule puurkaevu pro-
jekteerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Janne Hallikale Miti 

külas Vana-Kasemäe kinnistule puurkaevu projekteerimi-
seks.
 Väljastati projekteerimistingimused Krista Hundile 

Palupera külas Väike-Kangrumaa kinnistule salvkaevu 
projekteerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Margus 

Kroonbergile Urmi külas Vambola kinnistule salvkaevu 
projekteerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Margit Randviirule 

Päidla külas Männisalu kinnistule salvkaevu projekteeri-
miseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Andrus Pastakule 

Pastaku külas Pastaku kinnistule reovee imbväljaku pro-
jekteerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Indrek Hitrovile 

Miti külas Liisa kinnistule reovee imbväljaku projekteeri-
miseks.
 Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Astuvere 10/0,4kV 

alajaama 0,4kV õhuliini ja Oole alajaama 0,4kV maakaa-
belliini väljaehitamiseks.
 Otsustati tasuda I.O kohamaksu maksmiseks pen-

sionist puudujääv summa 124 eurot kuus SAle Otepää 
Tervisekeskus.
 Määrati kaks sünnipäevatoetust 90a. ja vanemale eakale 

kummalegi 20 eurot, ühele majanduslikesse raskustesse 
sattunud perele ühekordne toetus 20 eurot, üks matusetoe-
tus 130 eurot, üks hüvitis lapsevanemale lapsele prillide 
ostuks 65 eurot, kolm hüvitist lastele laagrituusikute eest 
maksmisel kogusummas 135 eurot, üks toetus puudega 
lapsega perele 20 eurot, üks toetus ravikindlustuseta isikule 
35 eurot ja üks erakorraline toetus hättasattunud perele 
15,14 eurot.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

AMETLIK INFO

   Hurraderii-hurraderaa, 
   küll rõkkaks rõõmust maakera,
   kui kogu võim maailmas 
   võiks olla laste käes...

... ja tõesti, 1. juunil üle-valla-lastekaitsepäeval rõkkas 
rõõmust Nõuni kultuurimaja, sest „võim“ oli laste käes. 
Ning rõkkamiseks oli põhjust! Toredasti toimetas Lotte, 
korraldas võistlusi, kinkis lastele õhupallist meisterdatud 
loomi, lilli. Kommi, puuvilju, limonaadi, pirukaid ja kooki 
jagus küllaga. Aitäh sulle, meie valla ettevõtja, toetuse 
eest! Eriliselt soe tänu Grete emale ahjusooja leiva eest, 
see kadus imekähku laste põske. Ning noorte lemmik 
Bobo meelitas tantsupõrandale  ka päris pisikesed esma-
kordsed diskolised, rääkimata „vanadest kaladest“. 

„Äge on olla laps!“ arvati peo lõpusetuseks. Vahvat 
kooliaasta lõppu, lahedat suvevaheaega ja lõpetajad – 
head põrumist eksamitel!        MARIKA VIKS

Lastekaitsepäeval Nõunis

Pühapäev ja pannkoogid – nii on 
see ikka olnud. Aga 25. mai püha-
päev oli eriliselt tore pühapäev! 
Siis sai valida: kas saadikut Euro-
parlamenti või aiamaakaevamis-
talgud või siis pühapäeva päras-
tlõuna kauni Nõuni järve ääres. 
Loomulikult võis valida ka mitu 
head varianti. 

Päike oli meiega ning mõni 
vihmapiisk ajas küll rahva telgist 
varju otsima, aga see oli vaid hetk. 
Ja toredaid hetki meil jagus. 

Sai vibu lasta Reinu ja Priidu 
juhendamisel, sõita purjekaga 
Nõuni Purjeklubi juhendamisel, 
Andrese õpetusel teha kaseto-
hust karbikest, imetleda vahvaid 
pritsumehi Rõngust ja osa saada 
imeilusast veejoaga tekitatud 
vikerkaarest järvel, meisterdada 
liivakaarte ning teha lustisõitu 
Pärdu talu hobusega. Ning küp-
setada lõkkel pannkooke, juua 
kõrvale Savi talu külma piima 
ja määrida koogile peale vana-

emade toodud mõnusat kodust 
moosi. 

Ja lõpetuseks Tsirguliina näi-
tetrupilt lustakas külalugu Ekust, 
Valdorfist ja teistest. Ikka mõnus-
alt mängitud, toredasti lavastatud 
ja eriliselt sooja aplausiga tänatud 
Rasmuse laulud kitarri saatel. 

Vaheajal sai oskusi proovile 
panna ehk ära arvata, kui palju 
komme mahub pooleliitrisse 
purki või kui palju kaalub arbuus. 
48 kommiga astus kodu poole 

Ronja ja 2016grammise arbuusi 
viis koju Kerstin. Ning päris vii-
mased äraminejad said veel osa 
hästi vahvast etendusest, mille 
andis spontaanselt pererahva-
ga ujuma tulnud kutsu Selbi. Ta 
näitas vahvalt trikke, kuidas anda 
paremat või siis vasakut käppa, 
rääkida koerakeeles, mängida 
„surnut“ jne. 

Oli tõesti armas ja tore püha-
päev, suur tänu kõigile!

MARIKA ja KALEV

Pühapäev pannkookide ja moosiga  

Palupera Vallavalitsus 
müüb alghinnaga 0 eurot 
kaks amortiseerunud 
puukuuri

Amortiseerunud ehitised müügiks on: Hel-
lenurmes vallamaja parklas asuv ja Palu-
pera põhikooli kinnistul asuv puukuur. 

Puukuurid on mõlemad amortiseeru-
nud. Tingimus – seinte laudmaterjal peab 
olema viidud minema, katuse materjal aga 
läheduses virnastatud (tellija utiliseerib 
ise). Paluperas peab olema plats korras-
tatud jaanipäevaks. Hellenurmes jääb 
maa-ala planeerimine tellija teostada, kuid 
seinte äravedu peaks olema toimunud sa-
muti jaanipäevaks.

Paku kirjalikult oma hinda (kiri 67514 
Valgamaa Palupera vald Hellenurme, 
Palupera vallavalitsus, „PUUKUUR“; või e-
post: palupera@palupera.ee) hiljemalt 10. 
juunil kell 15.00. 

Info tel. 7679502, 5174740. Mõni pilt 
puukuuridest valla veebilehel.

23. juunil 

süüdatakse Nõuni raamatukogu 
parklas ja palliplatsil

JAANITULI.
Jälgi reklaami infostendilt!

21. juunil 21. juunil kellkell  17.0017.00  

saab saab 
Neeruti külaplatsil alguse Neeruti külaplatsil alguse 

JAANIÕHTU.JAANIÕHTU.

Radu on käidud ja tammikuid tallatud,
hetki on olnud nii nukraid kui vallatuid.
Aastad aina tulnud ja läinud,
nõnda on aeg oma käimisi käinud.

Palju õnne! 

ARMILDA KASE 

Palupera vallavalitsus ja -volikogu

Reedel, 9. mail olid Nõuni kultuurima-
jja oodatud kevadkontserdile „Sulle 
laulan oma kaunimad laulud, sulle 
tantsin oma ilusamad tantsud kallis 
ema, vanaema, naabritädi...“ kõik 
armsad inimesed. 

Laululusti pakkusid lapsed, Palupe-
ra valla naiskoor ja „Lõbusad lesed”. 
Tantsujalga keerutasid „Pääsusilmad“ 
ja linetantsurühm „Oikuimaru“. Lap-
selapsed Meribel ja Mathias üllatasid 
vanaema pisikese klaveri- ja viiulipa-
laga. Ja laste jagatud nartsisse jätkus 
kõigile. Toimus meie traditsiooniline 
tordioksjon, mille tulu läks lastekaitse-
päeva korraldamiseks. Aitäh küpseta-
jatele ja loomulikult ostjatele! 

Meil oli suur ja magus Esta küpse-
tatud tort! Sai uudistada ka padjanäi-
tust. Padjad ühendava eri põlvkondi: 
noored vaatavad telekast „Padjaklu-
bi“, emmed lobisevad „padjaklubis“ 
ja vanaemad tikivad patja. Peole pani 
punkti Raidsalude pereansambli mini-
variant, lõõtspilliviisid kutsusid kaasa 
laulma ja tantsima! Lõpetan peol 
kõlanud Hedvig Saare luuleridadega:

„Kallista mind –
sest ilmas on seda nii vähe, 

mõnel ei tule see iialgi pähe,
kallista veel!“
MARIKA VIKS

Meie jaoks oli tore päev see, kui osalesi-
me XIII mõisakoolide teatrifestivalil Ruila 
mõisas. Seal oli palju huvitavaid tegevusi 
ja õpitubasid – saime endale meisterda-
da fimost kaelakee, maalida vitraaži ning 
vormida savist kommialuse. Vaatasime 
etendusi ja esitasime vaatuse meie oma 
mõisanäidendist  „Ajaränne Paluperas“. 

Päris tore, kui tänukirja andis üle Leelo 
Tungal. Ruila kool on lihtsalt cool! Päev oli 
küll pikk (sõidetud sai 447 km), aga vahva! 

Järgmisel aastal nii pikka sõitu ei tule, 
sest siis kutsume mõisakoole meile, Palu-
pera mõisasse, külla teatrielamusest osa 
saama!

ANNIKA, KERTU, KAIRIT 
ja õpetaja MARIKA

Üks maailma parimatest 
päevadest!

102

Lihtsalt armas 
kontsert

Palupera Põhikooli 
9. klassi lõpuaktus 

toimub 14. juunil 

kell 12.00.

Lõpetajad: 

 Dajana Juškin  Meelis Kesperi

 Eleriin Kikas Tauri Kozlovski

 Mait Käos Aigely Laaneväli
 Risto Pastak Kerli Pihus
 Tanel Riivik
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
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Puka Keskkooli 38. lennus on 
sel õppeaastal kaks kuldme-
daliga lõpetajat – Anni Suun 

ja Kersti Undrits. 
Esmased iseloomuomadused, mis 

nende kahe noore inimese peale 
mõeldes meenuvad, on ülim järjepi-
devus, töökus ning kohusetundlikkus. 
Olümpiaadidel, ainealastel konkurs-
sidel, viktoriinidel on nad alati olnud 
esimeste hulgas. Nende hobiks ning 
harrastuseks kõigi 12 aasta jooksul on 
olnud hästi õppida. 

Korralikult ja metoodiliselt on laotud 
oma „ettevõtte vundamenti.“ Neiud on 
algusest peale teadnud, mis elus edasi 
viib.

Ka väljaspool kooli on Anni ja Kersti 
aktiivsed ning tegusad. Osaletud on 
õpilasomavalitsuse töös, aidatud nõu ja 
jõuga nooremaid koolikaaslasi, õlg on 
alla pandud kõigis kooli sisestes üritus-
tes ning kaasa löödud kõikvõimalikel 

Puka Keskkoolil on, mille üle uhkust tunda

Võrtsjärve mängude korraldamise 
õigus liigub Võrtsjärve ümbritseva 7 
valla vahel vallast valda ja maakon-
nast maakonda. Peale Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumist on Puka vald saanud 
Võrtsjärve suvemänge korraldada 
kahel korral ja käesoleval aastal 28. 
juunil korraldame mänge juba kolman-
dat korda.

Võrtsjärve mängude traditsioon on 
juba pärsis eakas ja XLIII mängude 
korraldamisel tekkib ikka küsimus, et 
millises suunas mängude korraldamine 
areneb ja kas pikk traditsioon ei hakka 
ammenduma? 

Minu arvates on mängudel meie 
kultuuri ja spordielus oma koht ja ini-
mesed ootavad mänge. Meie valdade 
spordi ja kultuuriinimrsed on kindlas-
ti oma plaanides mängudega arves-
tanud.

Viimasel ajal on kurdetud, et pealt-
vaatajate huvi mängude vastu on muu-
tunud tagasihoidlikumaks. Kahjuks 
on tõesti mängudel võimalik osaleda 
valdade võistkondadel aga pealtvaa-
tajate aktiivse osalemise võimalus 
puudus.

Korraldustoimkond on proovinud 
seekord tuua mängude kavasse uusi 
alasid ja pakkuda tagutsemisvõimalusi 
ka lisaks valdade võistlejatele publiku-
le. Näiteks saavad peale võistluse lõppu 
pealtvaatajad oma oskusi proovida kii-
kingus ja ka jahilaskmise harjutuses. 

Ootamegi nendele mängudele lisaks 
võistlejatele rohkesti pealtvaatajaid ja 
loodame, et suudame pakkuda tege-
vust kõigile.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Võrtsjärve suvemängud 
toimuvad taas Pukas

Kuigatsi

JAANITULI  
toimub 

21. juunil 

algusega kell 20.00

Kuigatsi puhkealal.

Pildimeenutusi Puka 
valla päevalt

22. juunil kell 22.00 

Puka valla
jaanituli 

Puka Rahvamaja pargis.
spordivõistlustel.

Pärituult ning õnne juba järgmiste 
mäetippude vallutamiseks! Algus on 
tehtud paljulubav.

Lõpetuseks Anni ja Kersti iseloomus-
tused Valga maavanema vastuvõtult:

Kool pole hetkekski tekitanud Annis 
raskusi. Ta on positiivsuse ja viisakuse 

etalon. Ühelgi õpetajal pole tulnud iial 
kurta tema pilvedes hõljumise või aine 
õppimata jätmise üle.

Anni on põhjalik, alati sada protsenti 
keskendunud ja hoolikas. 

Oma unistustes nii selge, maine, visa 
ning praktiline.

Harmooniliselt kasvatatud Kersti 
on olnud oma õpetajatele suureks 
rõõmuks.

Tal on terane mõistus ja hea loogika, 
talle meeldib arutleda ja tal on suur 
teadmistejanu.

Kersti on rahulik, tasakaalukas, 
vastutulelik, ülimalt põhjalik, aus ja 
õiglane.

Heliseva naeru ning särava naera-
tusega noor neiu. Kõik see on teinud 
temast äärmiselt meeldiva õpilase.

Puka koolipere

Laulupeotule saabumine !

Laulupeotuli jõuab Puka laululavale 16. juunil kell 18.00. 
Tervitame koos laulupeotule jõudmist meie maile!

Anni Suun ja Kersti Undrits.

Kaitsevägi palub teatada õppusealadelt leitud 
imitatsioonivahenditest

Kaitsevägi palub kõigil inimestel õppuse Kevadtorm aladel mitte puutuda ja 
koguda õppuse aladelt leitud imitatsioonivahendite kesti või lõhkemata imitatsi-
oonivahendeid. Leiust tuleb teavitada koheselt päästeametit, helistades telefonil 
112 või kaitseväge, helistades telefonil 717 1085.

XLIII Võrtsjärve suvemängude ajakava

6.00 Kalapüük   Väike-Emajõgi Pikasilla
9.– 9.30 Mandaat    Puka rahvamaja
9.45 Kogunemine, mängude avamine Puka staadion
10.15 Laste pendelteatejooks   Puka staadion
10.30  Täiskasvanute pendelteatejooks  Puka staadion
10.45 Kergejõustik   Puka staadion
  Võrkpall    Puka staadion
  Tänavakorvpall   Puka KK väljak
  Petanque    Puka laululava juures
  Rahvastepall   Puka staadion
11.30 Vallajuhtide mitmevõistlus  Puka staadion
12.00 Kiiking    Puka staadion
  Jahilaskmine   Puka staadioni lähistel
  Maalimine   Puka laululava juures
13.00 Sangpommi rebimine  Puka staadion
13.50 Minitriatlon   Puka aleviku järv
14.00 Vesijalgrattaga sõit   Puka aleviku järv
15.00 Parvetamine   Puka aleviku järv
17.00 Mälumäng   Puka laululava
17.50 Autasustamine   Puka laululava
18.00 Taidlus    Puka laululava
20.00 Puhkeõhtu   Puka laululava

Peale kiikingu ja jahilaskmise lõppemist võimalik publikul proovida oma võimeid 
väikese tasu eest.

Alates 15.00 laululaval publikule meelelahutuslikud mängud ja võistlused.

Puka Lasteaia lõpetajate pidu toimus 
29. mail Puka Rahvamajas. Koolimi-
nejaid on meie lasteaias 9 last, neist  4 
on tüdrukud ja 5 poissi. Kell 16.00 oli 
saali kogunenud päris palju rahvast 
– vanemad, vanavanemad, sugulased 
ja sõbrad. 

Pidu võiski alata. Kõigepealt kutsus 
direktor pidulikud lõpetajad lavale, 
iseloomustades igat last ning seejärel 
pidas ilusa kõne. Piduliku sündmuse 
puhul on meie lasteaias saanud tara-
ditsooniks laulda ka lasteaia hümni, 
mida ka selle suure päeva puhul lapsed 
esitasid. Edasi läks pidu kontserdiga, 
kus lapsed esitasid etenduse „Konn 
Konnart tahab superstaariks saada”. 
Lapsed näitlesid, laulsid ja tantsisid. 
See oli lõbus lugu, kuidas konnal ei 

Puka Lasteaia lõpupidu

tulnud laulmine üldse nii hästi ja ilusti 
välja tulla kui lindudel ja lõpuks otsus-
tas ta laulda ning tantsida hoopiski 
enda rõõmuks.

Kõne pidas ka vallavanem ja soovis 
lastele head kooliteed, lapsevanemad 
tänasid õpetajaid tehtud töö eest ja 
kinkisid tänutäheks meened, milleks 
oli lõpetajate pildiga kruusid.
Lõpetuseks tantsisid lapsed lõpuvals-

si, mis on ka juba pikaaegne traditsi-
oon ning seejärel algas õnnitlemine ja 
fotosessioon.

Korraldajad jäid peoga rahule, sest 
lapsed olid väga tublid ja ka vanematel 
jätkus kiidusõnu. 

Ilusat kooliteed soovides,
EWE-LY OJA koos Puka lasteaiaga

Puka lasteaed 

ootab oma endisi kasvandikke 
ja töötajaid

50. sünnipäeva tähistamisele 

reedel, 13. juunil kell 16.00 

Puka lasteaias.

Puka Keskkooli 
lõpuaktused 

12. klassi lõpuaktus ning kuld- ja 
hõbelennu austamine toimub 

21. juunil kell 14.00 
Puka kultuurimajas.

9. klassi lõpuaktus toimub 

20. juunil kell 17.00 

Puka kultuurimajas.

Agris Possul rebib sangpommi.

Lastejooks.
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RESTU SPORDIPÄEV 80

Suur juubelivõistlus toimub 
3. augustil Restu staadionil.

Täpsem info 20. juuni Otepää Teatajas 
ja kuulutustel.

2011. aastast tegutsev MTÜ San-
gaste Tuletõrjeselts muretses 
endale uue tuletõrjeauto.

Sangaste Tuletõrjeseltsi juha-
taja Rein Areng ütles, et auto on 
pärit Nuia vabatahtlike tuletõr-
jujate käest. Enne seda oli auto 
Soomes, asamuti vabatahtlike 
organisatsiooni kasutuses.

„Uue masina eeliseks on suur 
veemahuti. See on 15tonnine 
paakauto, millel on peal pump,“ 
rääkis Rein Areng. „Kindlasti on 
auto üks suurimaid kogu maa-
konnas.“

Raha auto ostuks saadi anne-
tustena ning osaliselt tasus selle 
eest MTÜ Sangaste Tuletõrje-
selts. Kokku on seltsis 32 liiget, 
neist kaheksa aktiivset liiget. 
Lepinguga ollakse riigiga koos-
tööpartnerid ning pakutakse 
tuletõrjeteenust, alates sellest 
aastast lisandusid ka transpor-
di ja teedega seonduvad pääste-
tööd. Suitsusukeldumist Sangas-

te tuletõrjujad ei tee, kuid selle 
eest on liikmed läbinud vastava 
2aastase päästekoolituse. Alarm-
sõiduki juhi koolituse on läbinud 
kuus seltsi liiget. Käidud on ka 
erinevatel meditsiini- ja päästea-
lastel koolitustel.

Sangaste tuletõrjujate masi-
napargis on nüüd kokku neli 
masinat, mis on kõik valmis välja 

sõitma. Lisaks uuele 15tonnisele 
paakautole seisab garaažis 
8tonnine auto ning kaks maas-
tikuvõimekusega autot. Need 
autod on saadud riigilt.

Sangaste Tuletõrjeselts on 
vabatahtlik organisatsioon, kus 
töötavad vabatahtlikud, palka 
pritsumehed selle eest ei saa.

MONIKA OTROKOVA

Keeni Põhikooli 
9. klassi lõpuaktus 

toimub 14. juunil 

kell 14.00.
Lõpetajad: 

Alari Albrecht       Kerda Juhkov

Eleen Jääger      Angela Käärik

Kristiina Lentso      Nele Linde 

Karli Roio      Kristi Roosild

Taavi Tamm      Mehis Uibopuu

Helena Villemson 

Sangaste pritsumeeste uus auto

31. mail toimus Võrus Maiturniir 
judos. Osalesid noored judokad 
Võrust, Pärnust, Viljandist, 
Tartust, Keeni ja Rõuge koolist. 
Paljudele Keeni kooli õpilaste-
le oli see esimeseks võistluseks 
ja õpetajal kulus palju aega laste 
ning nende vanemate veenmi-
seks, et nad ikka osaleksid. 

Õpetaja soov oli, et meie õpilasi 
oleks osalenud märksa rohkem. 
Paljud andekad jäid eri põhjustel 
koju. Aga kõik need, kes osalesid, 
olid väga tublid. 

Väga head maadlust ja võitlus-
närvi näitas Mart Saar, kes esiko-
hakohtumises alistas kaotussei-
sust Pärnu klubi judoka. Larina 

Pikulova maadles hästi, saavuta-
des poiste seas kolmanda koha. 
Mart ja Larina on teistest kõvasti 
ees tänu vanemate tugevale toe-
tusele. Nad käivad kaks korda 
nädalas Võrus trennis, nendega 
on ühinenud Givi Kokhtashvili. 
Nad jätkavad veel kaks nädalat 
Võrus treeningutel käimist, siis 
tuleb väike puhkus ning algab val-
mistumine Eesti C-klassi meistri-
võistlusteks, mis toimuvad järgmi-
se aasta mais. Eesmärk on meda-
litele võistlemine. Meeldivalt ülla-
tasid esimese klassi kolm poissi, 
kes tänu klassijuhataja Tiina Kuke 
abile osalesid võistlusel. 

Meie õpilaste tulemused: 

Keeni kooli judokad olid edukad
Marko Oja (1. klass) 1. koht, 
Marvo Kuusmaa (4. klass) 1. 
koht, Mart Saar (4. klass) 1. koht, 
Kevin Aasala (1. klass) 2. koht, 
Romet Aljas (2. klass) 2. koht, 
Kermo Juhkov (1. klass) 3. koht, 
Kerle Juhkov (5. klass) 3. koht, 
Jorma Otto (2. klass) 3. koht, Erik 
Jääger (2. klass) 3. koht, Larina 
Pikulova (4. klass) 3. koht. 

Suur tänu lapsevanematele 
ja õpetajatele, kes on toetanud 
võistlustest osavõttu. Ilusat suve 
ja mõnusat suvepuhkust!

Õpetaja RIHO LEHISTE sõnad 
seadis ritta Keeni kooli direktor 

DIANA SARAPUU

Sangaste Vallavolikogus
24.04.2014
 Määrati Sangaste valla 2013. aasta majandusaasta aruan-

de auditeerijaks Audiitorbüroo ELSS AS.
 Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks jaoskonna-

komisjon.
 Kinnitati vallavalitsuse liikmeks abivallavanem Kajar 

Lepik ja vabastati Priit Areng vallavalitsuse liikme kohus-
tustest.
 Muudeti Sangaste Vallavolikogu 26.03.2013. a määrust 

nr 3 “Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend”.

Sangaste Vallavalitsuses
 Väljastati ehitusluba Heiti Tedrele Mägiste külas asuval 

Muru kinnistul abihoone püstitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba Sangaste Vallavalitsusele 

Keeni külas Katlamaja kinnistul asuva ehitise kasutuselevõ-
tuks ja Madis Kirsimäele Tiidu külas Tiidumäe kinnistul 
asuva puurkaevu kasutuselevõtuks.
 Kinnitati 2014. a hankeplaan.
 Kehtestati alates 01.07.2014. a abivallavanema kasutus-

es oleva ametiauto kasutamise kulunormiks 1800 eurot 
kuuekuulise arvestusperioodi jooksul.
 Anti MTÜle Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla luba 

pidada 06.07-18.07.2014. a Lossiküla külas Sangaste lossis 
projektlaager „Tankla Õpilasmalev 2014“.
 Nõustuti Restu külas asuva 0,04 ha suuruse Valga mets-

kond 171 maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reserv-
maana.
 Vabastati neli isikut korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele 

isikule kogusummas 1243,26 eurot ja täiendav sotsiaaltoe-
tus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoe-
tuse saajale summas 15 eurot. 
 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule kogusum-
mas 234,01 eurot.
 Määrati aprillikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele 

isikule kogusummas 124,67 eurot.
 Määrati maikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele 

isikule kogusummas 124,67 eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule ko-

gusummas 415,22 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku 
avaldus.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude 

katmiseks kaheksateistkümnele Keeni Põhikooli pikapä-
evarühma õpilasele ja kolmele Keeni Põhikooli koolieeli-
kute ettevalmistusrühma õpilasele.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 384 

eurot.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 

kulude katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 239,42 
eurot.
 Lõpetati kahe puudega isiku üle seatud hooldus.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kolmele isikule.
 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parki-

miskaart.

AMETLIK INFO

Sangaste Valla Pensionäride Ühendus „Härmalõng“ kutsub 
kõiki eakaid suvisele 

ekskursioonile Narva linna kolmapäeval, 23. juulil. 

Reisile soovijatele on vajalik ETTEREGISTREERIMINE kuni 
10. juulini telefonil 56 566 452 (Vaike Tuisk). Osalustasu 25 
eurot saab tasuda Sangastes Vaike Tuisule ja Keenis Ilme 
Lepikule (tel 76 71 335) samuti kuni 10.07.14. 

Kavas Narva linnuse külastus ja bussiekskursioon linnaga 
tutvumiseks, teel teeme peatuse Peipsi ääres. Väljasõit 
Sangastest umbes kell 6 hommikul (täpne graafik pannakse 
paika peale etteregistreerimise lõppu). 

NB! Reis toimub, kui osalejaid on vähemalt 40!

Ekskursioon Narva

Seenioride tantsupidu
MTÜ Keeni Tantsuselts ja Sangaste valla 
eakate tantsurühm „Rõõmurullid“ kutsu-
vad kõiki huvilisi 14. juunil Sangaste Lossi 
õuele suurele seeniortantsupeole „Meie 
lemmikud“. 

Kell 12.00 alustavad kõikjalt üle Eesti saa-
bunud seeniortantsurühmad oma lemmik-
tantsude esitamisega ning kell 15.00 algab 
ühine uute tantsude õppimine. Pidu lõppeb 
„Rõõmurullide“ 10. aastapäevale pühen-
datud sünnipäevakontserdiga. Halva ilma 
korral toimub üritus lossi siseruumides. 

Projekti „Seeniortantsuõpe Sangastes“ 
rahastab Siseministeerium Kohaliku Omaal-
gatuse Programmi vahenditest. 

Sangaste lasteaed Kratila 

kuulutab välja konkursi 

lasteaiaõpetaja ametikohale. 

Tööleasumise aeg august 2014. Avaldus, 
CV ja haridust tõendavate dokumentide 
koopiad esitada hiljemalt 13. juuniks aad-
ressil Kooli 3, Sangaste, 67013 Valgamaa või 
lasteaed@sangastevv.ee. 
Lisainfo tel 59182772, 7690482.

Kes on viimastel päevadel vähegi 
end uudistega kursis hoidnud, on 
kindlasti lugenud, kuulnud, näinud 
lugu meie valla tublist noormehest 
Jaagup Hinnist ja tema suurest 
südamest („Postimees 31.05. 2014). 
Väikese koolivenna aitamist pole 
keegi mitte kunagi pidanud Jaagu-
pilt paluma või meelde tuletama – 
see oli tema otsus võtta enesele nii 
suur kohustus. Me oleme talle abi 
ja märkamise eest väga tänulikud, 
tänulik on ka Jaagupi väike sõber 
ja tema vanemad. 

Kui õiguskantsleri kantselei 
kuulutas välja konkursi leidmaks 
inimesi, kes erilisel moel lapsi 
aidanud on, polnud meie koolipe-
rel tarvis pikalt mõelda – loomuli-
kult Jaagup! Jaagup ise jääb taga-
sihoidlikuks, imestades, kas tõesti 
sellise asja eest antakse auhind. 
Jaagupi eeskujul tõttavad vajadusel 
appi ka teised koolikaaslased.

1. juunil olime koos Jaagupi 
perega õiguskantsleri kantseleis 
tänuüritusel „Lastega ja lastele“, 
kus Jaagupit tunnustati kategoo-
rias „Lapse suur tegu“ teise lapse 
märkamise ja erilisel viisil abistami-
se eest. Kogesime väga sooja vas-
tuvõttu. Täname transpordi eest 

Aavo ja Ragnar Vällot! 
Tunnustusauhinna „Lastega ja 

lastele“ algatajateks on MTÜ Las-
tekaitse Liit, Eesti Asenduskodu 
Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ 
Lasterikaste Perede Liit, MTÜ 
Oma Pere, MTÜ SEB Heatege-
vusfond ja õiguskantsleri kantselei. 

Iiri vanasõna ütleb, et elu mõte 
on üksteisele tuge pakkuda. Las-
teombudsman Indrek Teder pani 
oma kõnes kuulajate südamele, et 
lastele kasvamiseks ja arenemiseks 
toetava elukeskkonna loomine ei 
ole pelgalt lapsevanemate või laste-
kaitsetöötajate ülesanne. „Me kõik 
vastutame selle eest, kui lapsesõb-
ralik ja hooliv on meie ühiskond. 
Igaühel on võimalik anda oma 
panus, et lastel ja peredel oleks 
Eestis hea elada,“ ütles Teder.

Kui kaks aastat tagasi meie kooli 
õppima asunud 1. klassi juntsu sai 
alguses päris edukalt käia (tõsi, 
jooksmine kulges raskemalt). 
Aga paraku on progresseeruv 
lihashaigus jõudnud nii kaugele, 
et enamuse oma päevast peab ta 
veetma ratastoolis ja vajab pide-
valt kõrvalist tuge ja abi. Jaagup 
on oma suure panuse andnud ja 
ilmselgelt teeb seda ka edaspi-

di. Kuid ka Jaagup on siiski vaid 
laps… Väike sõber kasvab usinalt 
ning tema süles kandmine muutub 
üha raskemaks. Lahendus oleks 
trepironija, mis ratastoolis istuja 
koos ratastooliga ilma suure füüsi-
lise pingutuseta trepist üles ja alla 
toimetab. Invatarvikutega tegelev 
firma on meie kooli trepid üle 
vaadanud ning leidnud trepironi-
ja kõige parema ning soodsama 
lahenduse olevat. 

Paraku ei toeta sotsiaalsüsteem 
sellist kulutust ja ka meie koolil 
puudub võimalus oma vahendite-
ga trepironijat hankida. Ligi 4000 
eurot maksvat seadeldist ei suuda 
osta ka lapse pere.

Lugedes eespool mainitud 
„Postimehe“ artikli järelkaja (loe: 
kommentaare) võis tõdeda – hoo-
livus ja märkamine pole Eestimaalt 
kadunud. Paljud küsisid, kuhu ja 
kuidas saaks raha kanda, et vajalik 
abimees koolile muretseda. Nüüd-
seks on avatud sihtotstarbeline 
konto EE 431010202011283002, 
Sangaste Vallavalitsus, märgusõ-
naga „Daaniel“, mille kaudu saab 
trepironija ostmiseks raha anneta-
da. Ühisel jõul loodame sügiseks 
vajaliku seadeldise kooli muretse-
da. 

TIINA KUKK

Aitame abivajajat!

SANGASTE VALLA

JAANITULI
TOIMUB 22. JUUNIL

KELL 19.00 KEENI

MÕISAPARGIS

KAVAS:
Kell 19.00: Õhtu avamine, mängud lastele, 
traditsioonilised jaanimängud täiskasvanu-
tele, vahvad tegevused valla pritsumeestelt.

Kell 20.00: Kontsert, esinevad 
valla isetegevuslased.

Kell 21.00: Tants ansambel Boomeri saatel.
Valla elanikke oodatakse müüma oma 

käsitööd, küpsetisi jne Grillimise võimalus.
Kontakt: Hiie Vähi; t:51981657; 

hiievahi@hot.ee.
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Avaldame sügavat kaastunnet 
Maire Lembergile perega ema, 

vanaema ja vanavanaema 

LEHTA KADAKAS 
surma puhul.

Palupera vallavalitsus ja 
-volikogu.

Südamlik kaastunne Faadmele 
lastega abikaasa ja isa

MATI JÜRISSAARE 
surma puhul.

Tiiu perega ja Hendrik

Armsaid radu Sa enam ei käi,
kodutare Sind leinama jäi.

Südamlik kaastunne Lindale isa 

ARNE TENNO 

kaotuse puhul.

AS Techne Töökoda

KU U LU T U S E D

Töökat põllumeest, kallist sõpra 
ja töökaaslast

ARNE TENNOT
27.08.1932 – 22.05.2014 

mälestavad agronoomid majandi 
päevilt.

Südamlik kaastunne lähedastele.

HERBERT TÕNSING

Mälestame kauaaegset elanikku.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Otepää Hooldekodu kollektiiv

Südamlik kaastunne Faadmele 
lastega abikaasa ja isa 

MATI JÜRISSAARE 
surma puhul.

Perekond Vaagert ja 
perekond Täär.

MÄRT POOLAND
Mälestan kunagist töökaaslast 

ja head sõpra, 

avaldan sügavat kaastunnet 
Enele, Unole ja sugulastele.

Ilmar

Siiras kaastunne Silvile, Meritile, 
Harryle ja Lindale kalli abikaasa 

ja isa 

ARNE TENNO 
kaotuse puhul.

Ain ja Jüri peredega.

Siiras kaastunne Ennole venna

MATI JÜRISSAARE 

kaotuse puhul.

Naaber Peeter ja Miia.

LEHTA KADAKAS 
25.09.1921 - 26.05.2014

Avaldame kaastunnet Ennole ja 
Lennale venna ja onu 

MATI JÜRISSAARE 
kaotuse puhul.

MTÜ Pilkuse Külaselts

ARNE TENNO 
27.08.1932 - 22.05.2014

Südamlik kaastunne Ennole 
ja omastele kalli 

MATI JÜRISSAARE 
kaotuse puhul.

Naabrid perekond Kikkas ja 
perekond Ruukel.

Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd. 56 866 157

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Korstnapitside ehitus ja remont. 
Moodulkorstnate paigaldus. Tel: 
55579399

Korstnapühkimise tööd, küttekol-
lete remont. Tel: 55579399

Otepää Konsumi lillelett pakub 
tööd müüja-floristile puhkuste 
ajaks (ajavahemik juuli-august). 
Kontakt: 5224304, Ülle.

Müüa lõhutud küttepuud kohale-
veoga. Samas müüa ka küttepuu 
jääke ehk klotse. Tel. 5117109

Müüa saematerjali. Voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda. Transpordi 
võimalus.Tel. 5258911

Müüa soodsalt 3-toaline ahikütte-
ga korter Pilkusel. 5594 9832

Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
raamatuid. Tel 5812 4003

Otepää südalinnas müüa 2-toaline 
ahiküttega korter. Omanikult! Tel. 
5097 154

Raamatupidamisteenus väikese 
ja keskmise suurusega ettevõte-
tele, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind 
kokkuleppel! Info tel. 53339544 või 
janeliuibu@gmail.com

Rakkekaevude kaevamine ja pu-
hastamine. 5574792

Heinamaade niitmine jäätmaanii-
dukiga ning mullatööd miniekska-
vaatoriga. Tel 5076791.

Koldehunt OÜ pakub korstnapüh-
kimise ja pottsepateenust. Kaas-
aegsete korstende ehitus ning 
vanade renoveerimine. Konsultat-
sioon kohapeal. koldehunt@gmail.
com, tel. 5115146.

Signalisatsiooni paigaldus, tel. 
5135148 

Teostame üldehitus-remonttöid. 
Tel. 55514574

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

Südamlik kaastunne Faadmele, 
Jannole, Jaanole ja Jaanikale 

kalli abikaasa ja isa 

MATI JÜRISSAARE 

surma puhul.
KÜ Kannistiku majaelanikud

Päev pani uksed kinni,
öö avas väravad...

ARNE TENNO

Mälestame ja siiras kaastunne 
Silvi perele.

Erika, Liia, Silvi, Urve R, Lille, 
Mall, Õie, Marje, Evi.

Lein valmistab valu, 
mälestus meenutab elu.

Südamlik kaastunne perekond 
Vaimetsale 

LAINE VALGE 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Spordiselts Põhjakotkast.

Südamlik kaastunne Mairele

EMA 

kaotuse puhul.

Tantsutrupp Helles Hellenurmest

Südamlik kaastunne omastele 

ARNE TENNO 

kaotuse puhul.

Vana-Otepää külarahvas

Avaldame kaastunnet Ennole

VENNA 

kaotuse puhul.

Töökaaslased Veskilaagrist

Jäid tehtud, tegemata teod, 
nii palju hellust andnud peod, 

jäi kaduvkauge koduhõng 
ja ajahabras elulõng. 

  (O.Saar)

MÄRT POOLAND

Kallis Ene!
Sügava kaastundega Eha ja 

Kalju.

MATI JÜRISSAAR 
12.07.1954 - 26.05.2014

HERBERT TÕNSING 
24.09.1929 - 29.05.2014

HILDA PETERSON 
06.04.1920 - 31.05.2014

ENNO TAMM 
15.10.1936 - 27.05.2014

Sügav kaastunne Kaja Aidlale
kalli venna

REIN TREIMUTHI

kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

HILDA PETERSON

Mälestame kauaaegset elanikku.
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Otepää Hooldekodu kollektiiv

Me vaikses leinas langetame pea.

Südamlik kaastunne 
Jaano Jürissaarele kalli

ISA

kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase III vahetus.

Täname kõiki, kes aitasid 
väärikalt viimasele teele saata 

MATI JÜRISSAART

Lesk, tütar ja pojad

Teatan armsa ema 

HILDA PETERSONI 

surmast.
Vaikses leinas Vaike

LEHTA KADAKAS 
25.09.1921 - 26.05.2014

Mälestame kurbuses kauaegset 
kaubandustöötajat-kaupluse juha-
tajat ja avaldame siirast kaastun-
net tütardele ema, vanaema ja 
vanavanaema kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Südamlik kaastunne 
Enno Jürissaarele venna 

MATI JÜRISSAARE 
kaotuse puhul.

Perek. Annmann ja Edesi

Südamlik kaastunne Lindale 
kalli isa 

ARNE TENNO 

kaotuse puhul.
Orvo, Aino ja Silvia

Mälestame kauaegset head 
tuttavat ja sõpra

ARNE TENNOT
Südamlik kaastunne abikaasale, 

tütardele ja pojale 
perekondadega.

Perek. Roose

Südamlik kaastunne Ennole 
perega kalli venna 

MATI JÜRISSAARE 
surma puhul.

Vilma, Aivar ja Andi

Südamlik kaastunne Vaikele kalli 
ema 

HILDA PETERSONI 

kaotuse puhul.
Perekonnad Laur, Meesak ja Kivi.

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 

Audentese SG 
Otepää filiaal 

PAKUB TÖÖD 
öökasvatajale  (soovitav 
pedagoogiline haridus)
ja koristajale.

Tööle asumise võimalus nii juulist kui 

ka septembrist.

Lähim info tel. 53490493 või 

otepaa@audentes.ee

VAJATAKSE 

vaarikakorjajaid.
Ilmjärve k.

Info ja registreerumine 

tel. 5698 5765
Raivo Teder
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Veelaua lahtiste Eesti meistrivõistluste I etapp Otepää Wakepargis.
Pealtvaatajatele TASUTA!
Asukoht: Otepäält Sangaste suunas 1,4 km Ansomäe ja Väike-Munamäe vahel asuval paistiigil.
Info: 56 276 276, Facebook: Otepää Wakepark, www.anso.ee.

Vastuvõtt 2014/2015. õppeaastal 1. klassi
2014/2015. õppeaastal Rõngu Keskkooli 1. klassi tulevate õpilaste registreerimine toimub tööpäevadel 
kell 8.00-16.00. 

Vastuvõtt 2014/2015. õppeaastal 10. klassi
Rõngu Keskkool annab gümnaasiumiharidust riikliku õppekava alusel.
Valikained on: vene kirjandus, lai matemaatika, keemia praktikum, loodusteaduste praktikum, majandus- ja ettevõt-
lusõpetus, joonestamine, arvutiõpetus, riigikaitse, usundiõpetus, etikett, kodundus. 
Gümnaasiumis autokooli läbinule hüvitatakse koolituskulud. 
Rõngu Keskkooli õpilased saavad tasuta lõunasöögi, õpikud, töövihikud ja bussisõidu kooli ning koju.  

Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse ja motivatsioonivestluse alusel, vastuvõtukatseid ei 
ole. 

Täiendav info: 
direktor Hilju Erik, telefon 745 9539  või  e-post: hilju.erik@rongu.ee,
õppealajuhataja Riina Aunap, telefon 745 9436 või e-post: riina.aunap@rongu.edu.ee.

Minu Eestimaa
Eesti lipp see uhke, hää,
lehvib mastis üle pää.
Sinine ja must ning valge
paneb punetama palge.

Sinine on taevasina,
seda tean ka mina.
Must see mulda meenutab,
valge puhtust keerutab.

Mulle meeldib Eesti lipp,
see on lausa loometipp!
Nähes lippu lehvimas,
mul süda kiirelt tuksumas.

Mulle meeldib Eestimaa,
mina arvan, teile ka.
Siin mul hea on elada,
lapsepõlve nautida.

ATS RÄSTA, 
Pühajärve Põhikooli 5. klass

Tänavu möödus Eesti lipu pühitsemi-
se aastapäevast Otepääl 130. aastat. 
Otepää Vallavalitsus kuulutas välja 

loomekonkursi lastele ja noortele „Minu si-
nimustvalge Eesti“. Kokku laekus 139 tööd: 
33 kirjatööd, 104 maali ja 2 käsitööd.

Konkursile sai saata joonistusi, maale, 
luulet ning proosateoseid. Töid hindas 
Otepää valla asutuste, organisatsioonide, 
koolide ja lasteaedade esindajatest koosnev 
žürii. Välja valiti võitjad igas vanusekategoo-
rias. 

Konkursi tulemused:

Lasteaialapsed
Võidutööde autorid kunsti kategoorias on: 
Johannes August Johanson, Merili Mägi, 
Laur Jaanus – Otepää lasteaia Võrukaela 
maja, juhendaja Liana Vihm. Märgiti ka ära: 
Marion Must, Otepää Lasteaia Võrukaela 
maja, juhendaja Liana Vihm.

I kooliaste   1.–3. klass
Võidutööde autorid kunsti kategoorias on: 
Harry Kroll, Karl Silmere ja Geiri Liivamä-
gi (kõik Otepää Gümn. 1.b klass, juhendaja 
Ene Must). Märgiti ka ära Otepää Güm-
naasiumi õpilased: Tobias Vernik (1.b klass, 
juhendaja Ene Must), Eliise Peerna (3.b 
klass, juhendaja Kaja Oja), Meriliis Ilves (3.b 
klass, juhendaja Kaja Oja), Liisu Kojus (3.b 
klass, juhendaja Kaja Oja), Hanna-Loore 
Kukk (1.b klass, juhendaja Ene Must).

II kooliaste   4.–6. klass
Võidutööde autorid kirjanduse kategoo-
rias on: Ats Rästa (Pühajärve Põhikooli 5. 
klass, juhendaja Ülle Tomson), Kadi Ruukel 
(Otepää Gümn. 5.b klass, juhendaja Kirsti 
Vuks), Albert Unn (Otepää Gümn. 6.a klass, 
juhendaja Kirsti Vuks). Märgiti ära: Markus 
Gregori Kullamaa (Otepää Gümn. 5.a 

Loomekonkursi „Minu sini-
mustvalge Eesti“ tulemused 

klass, juhendaja Kirsti Vuks), Liisabet Urm 
(Otepää Gümn. 5.b klass, juhendaja Kirsti 
Vuks), Telina Tamm (Otepää Gümn. 5a.klass, 
juhendaja Kirsti Vuks).

Võidutööde autorid kunsti kategoorias 
on: Veronika Maide ja Teele Mägi (Otepää 
Gümn. 5.a klass, juhendaja Jelena Salumaa) 
Elo Liis Tammoja (Otepää Gümn. 5.a klass, 
juhendaja Jelena Salumaa), Jakob Pohla 
(Otepää Gümn. 5.b klass, juhendaja Jelena 
Salumaa). Märgiti ära: Janette Lukk (Otepää 
Gümn. 6.b klass, juhendaja Jelena Salumaa).

III kooliaste   7.–9. klass
Võidutööde autorid kirjanduse kategoorias 
on: Janno Puurits (Otepää Gümn. 7.b klass, 
juhendaja Marika Paavo), Mirjam Leopard 
(Pühajärve Põhikool, 7. klass, juhendaja Ülle 
Tomson), Katre Krüünvald (Otepää Gümn. 
7.b klass, juhendaja Marika Paavo). Märgiti 
ära: Kadri Ann Jurs (Otepää Gümn. 7.b 
klass, juhendaja Marika Paavo), Karoliina 
Kruusmaa (Otepää Güm. 9.b klass, juhenda-
ja Marika Paavo).

Võidutööde autorid kunsti kategoorias on: 
Toomas Treufeldt, (Otepää Güm. 7.a klass, 
juhendaja Ave Kruusmaa), Karoliina Kruus-
maa, (Otepää Gümn. 9.b klass, juhendaja 
Ave Kruusmaa), Geiti Karo (Otepää Gümn. 
8. klass, juhendaja Ave Kruusmaa).

Gümnaasiumiklassid (X-XII klass, Otepää 
Gümnaasium)
Võidutööde autorid kirjanduse kategoo-

rias on: Erkki Teder ja Saamuel Stepanov 
(Otepää Güm. 11. klass, juhendaja Marika 
Paavo), Katrin Hermaste (Otepää Gümn. 
11. klass, juhendaja Marika Paavo), Birgit 
Maranik (Otepää Gümn. 10. klass, juhendaja 
Kirsti Vuks).

Töödest märgiti veel ära Gertrud Aasaroht 
ja Dairi Lehiste (Otepää Gümn. 11. klass, 
juhendaja Marika Paavo), Kirke Ruuven, 

(Otepää Gümn. 11. klass, juhendaja Marika 
Paavo).

Kunstiteoste kategoorias märgiti ära Maris 
Turbi käsitöö (Otepää Gümn. 8. klass, juhen-
daja Ave Kruusmaa) ja Kirke Ruuveni töö 
(Otepää Gümn. 11. klass, juhendaja Ave 
Kruusmaa).

Lisaks sellele sai eripreemia Otepää Güm-
naasiumi Kunstikodus 5., 7. ja 8. klassi ja 
kunstiringi õpilaste poolt ühistööna valmis-
tatud vilditud pannoo „Sini-must-valge“. 
(juhendaja Ave Kruusmaa).

Kõik võitjad said auhinnaks Rahva 
Raamatu kinkekaardid. Võidutöid on või-
malik lähiajal näha ja lugeda Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee. 

MONIKA OTROKOVA

Elo Liis Tammoja, Otepää Gümnaasiumi 5.a klass.

Laur Jaanus, Otepää Lasteaia ”Võrukaela” maja.

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

OSTAN 

vene 
fotoaparaadi
(Zorki, Fed, Ljubitel 
jne) ja muud fototehnika-
ga seonduvat.
Tel. 5872 5458

Ele Ilusalong ootab Teid! 

Näo hooldus, depilatsioon, 
jumestus. Ripsmete ja kul-
mude keemiline värvimine, 
kulmude korrigeerimine. Val-
ga põik 3, tel. 5233628

Uus tehnikaring Otepää valla lastele
Alates juunist alustab Otepääl tegutsemist tehnikaring! 

Jagatakse teadmisi hooldusest/remondist/ehitusest. 
Jalgrattast kuni autoni. Oodatud on igas vanuses lapsed 

ja noored, kel soov midagi oma kätega ära teha!
Osalemiseks jäta kontakt: terje@nuustaku.edu.ee

või 5254840 (Terje Aasaroht).


