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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää tähistas eile Eesti lipu 
131. sünnipäeva

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Alates 1. juunist algab Otepääl Pühajärve 
rannas rannahooaeg. Randa  valvab G4S, 
rannavalve kestab kuni 31. augustini.

Rannavalve valvab seitse päeva nädalas 
(kaasa arvatud puhkepäevad ja pühad) iga 
päev. Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. 
Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve 
rannas külastajatele rannavalve (vetelpääs-
te ja meditsiinilise esmaabi) ning muude 
vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi 
puhastamine, hooldus, tähistamine) teos-
tamine.

Rannavalve töögraafik:

1. juuni 2015 – 30. juuni 2015 kell 10.00 
kuni 20.00,
1. juuli 2015 – 31. juuli 2015 kell 10.00 kuni 
20.30,
1. august 2015 – 17. august 2015 kell 10.00 
kuni 20.00,
18. august 2015 – 31. august 2015 kell 
10.00 kuni 19.00.

Tulenevalt ilmaoludest võib graafikus 
tulla muutusi. Rannavalve kontaktisikuks 
on Argo Raag tel. 528 1110.

Pühajärve rand on üks armastatuim 
vaba aja veetmise koht. Külastajaid ootab 
rannahoone, lastele on ehitatud mänguväl-
jak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. 
Pühajärve rannas tegutsevad kaks toit-
lustusettevõtet ja paadilaenutus. Olemas 
on dušši kasutamise võimalus ja WCd. 
Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehi-
tatud spetsiaalne sild. Rannavalve teenuse 
osutaja leiti riigihanke teel. 

Pühajärve rannailma saab vaadata: 
www.ilm.ee.

Monika otrokova

Pühajärve rannas 
algab rannahooaeg

Eile, 4. juunil oli Eesti lipu õnnista-
mise 131. aastapäev. Otepää tähistas 
seda piduliku rongkäiguga, mis kulges 
vallamaja eest kirikumõisasse, kus toi-
mustraditsiooniline lipuheiskamine ja 
peeti kõnesid. 

Õhtul oli Otepää kirikus kontsert-ju-
malateenistus. Jumalateenistusel tee- 
nis EELK Otepää Maarja koguduse 
vaimulik Marko Tiirmaa ja esines Tal-
linna poistekoor, mida juhatas Lydia 
Rahula.

4. juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti 
soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja 
õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-
mustvalge lipp. Lipp pühitseti Otepää 
pastoraadis. Eesti iseseisvumisel saigi 
riigilipuks Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-
mustvalge rahvuslipp. 

„Otepääl on Eesti lipu loos mängida 
oluline roll ning me oleme Eesti lipu 
päeva ka läbi aegade väärikalt tähista-
nud,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev 
Laul. „Oleme uhked, et lisaks Eesti lipu 
hälliks olemisele, on Otepääl ka vääri-
kas ajalugu. Sai ju just järgmisel aastal 
oma 900. esmamainimise aastapäeva 
tähistavast Otepääst alguse muistne 
vabadusvõitlus. “

Monika otrokova

Gustav Wulff-Õiega aastasse 1909

O tepää Gümnaasiumi 2014/15 
õppeaasta lõppes 3. juunil 
veidi ebatavalisel moel. Koo-

lirahvas ei kogunenud aulasse pidulikule 
aktusele, kus tavaliselt jagatakse kiitus-
kirju ja soovitakse kaunist suvepuhkust, 
vaid hoopis kooliaeda. See täitus väga 
omapärase moega inimestest, kellest 
lähemal uurimisel võis siiski tuvastada 
nii õpetajaid kui õpilasi. 

Rahvas oli haaratud ajarännakusse – 

aastasse 1909, kui 31. mail pandi Gustav 
Wulffi eestvedamisel nurgakivi erapro-
gümnaasiumi hoonele. Ühtlasi tähis-
tati Gustav Wulff-Õie 150. sünniaasta-
päeva. Kõlasid päevakangelase loodud 
luuletused ja eestimaalastele tuntud laul 
„Õrn ööbik“. Sõna võtsid nii Gustav 
Wulff (Margus Möll) ise kui ka tolleae-
gses stiilis erinevate seltside esindajad. 
Üritust jäädvustas päevapiltnik.

Ettevõtmises lõi kaasa kogu Otepää 

Gümnaasiumi pere, lisaks neile ilmes-
tasid toredat päeva Otepää rahvateatri 
näitlejad, Pühajärve puhkpilliorkes-
ter ning pereansambel Pillipuu. Koo-
liaias avati Gustav Wulffi mälestuspink 
(pildil) ning sellele järgnes Raik-Hiio 
Mikelsaare raamatu „Õrn ööbik, kuhu 
tõttad sa?“ esitlus kooli aulas.

„Otepää Gümnaasium on Gustav 
Wulffile tänulik eelkõige selle eest, et 
tema initsiatiivil loodi 1906. aastal koo-

liselts, mis võttis eesmärgiks emakeelse 
kõrgema kooli asutamise. Igal kohal on 
oma suurkujud. Vahel on vaja vaadata 
üle õla tagasi, kust meie lugu alguse 
sai,“ kommenteeris gümnaasiumi 
direktor Külle Viks ürituse tagamaid.

Päevakangelane Gustav Wulff sündis 
1. jaanuaril 1865 (u.k.j) Otepää lähedal 
Juusa talus. Oma elu viimased aastad 
veetis ta Nüpli järve ääres Lõhmuse 
talus, kus praegugi asub tema maja-
muuseum. Selle perenaiseks on Wulffi 
lapselaps Mari-Ann Karupää, kes sai 
õiguse istuda esimesena Gustav Wulf-
file pühendatud mälestuspingil. Jälje 
Eestimaa  kultuurilukku on Wulff 
jätnud eelkõige luuletusega „Ööbiku-
le“, mis on laulutekstina siiani eestlas-
te hulgas armastatud ja mis andis talle 
luuletajanime Õis.

Marika Paavo

Fotod: Toomas Palmiste

Head piirkonna 
ettevõtjad ja ürituste 
korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste üri-
tuste vahelehte, mis ilmub 19. juunil 2015. 
Ootame teilt suviste ürituste kava hilje-
malt 12. juuniks 2015 e-posti aadresside-
le teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.
ee. Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada 
oma suvistest üritustest või teenustest. 
Vahelehes on tutvustava artikli avaldami-
ne tasuta.

Tuletame meelde, et juulikuus Otepää 
Teataja ei ilmu, augustis ilmub Otepää  
Teataja 7. ja 28. augustil 2015.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 19. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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: Kalev Laul, 
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.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK 
VÄLJAPANEK

Seasoo kinnistu detailplaneering

Otepää Vallavalitsus annab teada, et Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 

21.05.2015 nr 1-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Seasoo kinnistu 
detailplaneeringu. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamine. 

Planeeritav ala asub Mäha külas ning hõlmab Seasoo kinnistut (registriosa nr 

2535440, katastritunnus 63601:001:0069, sihtotstarve maatulundusmaa). Planeerita-

va ala pindala on 15825 m².

Seasoo kinnistu asub Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008. a otsusega nr 1-4-30 

kehtestatud Golfiväljaku ja seda teenindavate rajatiste detailplaneeringu alal, mille 

kohaselt on kogu Seasoo maaüksus metsamaa juhtotstarbega ala.

Seasoo kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Seasoo 

kinnistule SPA-hotell. Planeeringulahenduse kohaselt on Seasoo maaüksusele mää-

ratud hoonestuseala ja ehitusõigus 1 SPA-hotelli ja 2 teenindushoone rajamiseks. 

Ehitusalune pindala on kokku kuni 3500 m², kõrgus kuni 12 m. Krundile kavan-

datavate hoonete arhitektuur peab haakuma naabruses oleva klubihoone arhitek-

tuuriga. Parkimine on korraldatud osaliselt krundil, sh on planeeringuga lubatud ka 

parkimiskorruste kavandamine hotellihoonesse. Golfiväljaku ja seda teenindavate 

rajatiste detailplaneeringuga on Saagjärve kinnistul asuva klubihoone ümber kavan-

datud parklaid kokku 107 sõiduautole ning Looritsa kinnistu taluõue sissesõiduteest 

paremale 33 sõiduautole. Kuna golfiklubi ja kavandatav hotell moodustavad funkt-

sionaalse terviku, kasutatakse nimetatud parklaid ka hotelli külastajate parkimise 

korraldamiseks ning vajadusel ristparkimist.

Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala spordikeskuste maal, 

mille Mäha küla piirkonna üheks arengusuunaks on majutus- ja teenindushoonete 

rajamine. SPA-hotelli rajamine tõstab golfikeskuse teenuste kvaliteeti ning suuren-

dab piirkonna atraktiivsust. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldpla-

neeringuga seatud ruumilise arengu suundadega.

Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust regulee-

rib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus 

nr 63 “Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”). 

Otepää looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike 

kaitse, piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuur-

maastikuna säilitatav osa.

Planeeringuala asub Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ja Otepää valla üldplaneeringu 

kohaselt väärtuslikul maastikul (Otepää looduspark) ning rohelise võrgustiku Sih-

va-Arula-Mägestiku koridori servaalal hõlmates ca 45 m laiuse riba Seasoo kinnis-

tul 135 m pikkusel lõigul kogu koridori laiusest (ca 1200 m) antud asukohas.

Veekaitseliste piirangutena ulatub planeeringualale maaparandusehitis MÄHA-

JÄRVE-1. Tehnorajatistest tulenevate piirangutena ulatuvad planeeringualale 10 

KV maakaabli kaitsevööndid.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 

2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevus-

valdkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhin-

nang, täpsustatud loetelu” alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tege-

vusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. Koostatud eelhinnang 

(otsuse lisa) järeldas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detail-

planeeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon 

on oma 6. mai 2015. a kirjaga nr PVV 6-8/15/8429-4 seisukohal, et keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamine looduskaitselistel kaalutlustel ei ole vajalik, sest 

detailplaneeringuga kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 9 lõike 2 

punkti 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 

regioon (5. mai 2015. a kiri nr PVV 6-5/15/8429-3), Päästeameti Lõuna Päästekes-

kuse Insenertehniline büroo (8. mai 2015. a kooskõlastus nr K-NN/14) ja Põlluma-

jandusameti Valga keskus (13. mai 2015. a kiri nr 14-18/1646-2). 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. – 26. juunini 2015. 
a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, 

merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel: http://www.otepaa.ee 

(Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aad-

ressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee kuni 26. 

juunini 2015. a.

kõrre-Ojaääre, kooli 2 ja Sika kinnistute 
detailplaneering

Otepää Vallavalitsus annab teada, et Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 

21.05.2015 nr 1-4-26 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrre-Ojaääre, 
Kooli 2 ja Sika kinnistute detailplaneeringu. Sama otsusega jäeti algatamata 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala hõlmab järgnevaid kinnis-

tuid: Kõrre-Ojaääre kinnistu (katastritunnus 63601:002:0029) pindalaga 7,41 ha, 

Ojaääre tee kinnistu (katastritunnus 63601:002:0030) pindalaga 2725 m², Kooli 2 

kinnistu (katastritunnus 63601:002:0031) pindalaga 4632 m² ja Sika kinnistu (katast-

ritunnus 63601:002:3992) pindalaga 11 889 m². Samuti hõlmab planeeringuala osa-

liselt reformimata riigimaal asuvat Lossitare-Kasepalu teed, ca 8145 m² ulatuses. 

Planeeritava ala suuruseks on ca 9,4 ha.

Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a otsusega nr 

1-4-85 kehtestatud Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneering. Planeerimisseaduse § 

24 lõike 6 alusel muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks samale maa-alale 

varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem 

kehtestatud sama liigi planeeringust.

Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Kõrre-Ojaääre kinnistu 16-ks ela-

mumaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1 - Pos 15, Pos 19), 2-ks üldkasutatava maa 

krundiks (Pos 16, 17) ja 2-ks transpordimaa krundiks (Pos 20, 21/a). Kooli 2 (Pos 

18) krunt jääb endiselt elamumaa krundiks. Maatulundusmaa sihtotstarbega Sika 

kinnistu jagatakse elamumaa krundiks (Pos 22) ja transpordimaa krundiks (Pos 

21/b). Kokku on elamualale kavandatud 18 hoonestusala. Elamukruntide suurused 

jäävad vahemikku 2100 m2 kuni 11 286 m². Krundi suurima lubatud ehitusaluse 

pindala arvestamisel on lähtutud Otepää valla üldplaneeringust, kus on sätestatud, 

et kompaktse asustusega aladel ei tohi suurim ehitistealune pind olla suurem kui 

35% krundi pindalast. Suurim lubatud ehitistealune pind kruntidel on 300 m² kuni 

350 m². Arhitektuurne lahendus on lubatud modernne, minimalistlik-funktsiona-

listlik, kus hooned ei domineeri, vaid sulanduvad Otepää Looduspargi kaitse-ees-

märgi kohaselt maastikusse nii proportsioonide kui vormi- ja värvilahendusega.

Vastavalt Otepää valla ja huvitatud isiku vahelisele kokkuleppele rajatakse pla-

neeringualale Pühajärve Põhikooli maakütte kollektori üks osa. Otepää valla üld-

planeeringu kohaselt on Sihva küla keskus kompaktse asustusega ala. Planeeringu-

ala maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa, kuhu elamukoha rajamiseks jär-

gitakse üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.2.2 „Elamuehitus kompaktse asustusega 

aladel“ määratud üldiseid põhimõtteid ja tingimusi.

Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust regulee-

rib Otepää looduspargi kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus 

nr 63 “Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”). 

Otepää looduspargi põhieesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike 

kaitse, piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkul-

Otepää Vallavolikogus

21.05.2015
n	 Otsustati vastu võtta Sihva külas asuvate Kõrre-Ojaääre, Kooli 2 ja Sika 

kinnistute detailplaneering ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.
n	 Otsustati vastu võtta Mäha külas asuva Seasoo kinnistu detailplaneering 

ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n	 Otsustati muuta ASi Otepää Veevärk põhikirja.
n	 Kehtestati Otepää valla põhimäärus.

Otepää Vallavalitsuses

25.05.0215
n	 Määrati Sihva külas asuva Otepää-Kääriku-Kurevere katastriüksuse 

(63601:002:2259) uueks lähiaadressiks 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee.
n	 Väljastati Heino Kikkatalole projekteerimistingimused Sihva külas Här-

jamäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Riina Vilbiksile ehitusluba Nüpli külas Üleoja maaüksusel 

ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Väljastati Madis Kinksile kirjalik nõusolek Pühajärve külas Tuule maaük-

susel ehitise (reoveepuhasti) rajamiseks.
n	 Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Tuule maaüksusel 

ehitise (juurdepääsutee) rajamiseks.
n	 Väljastati Madis Kinksile ehitusluba Pühajärve külas Päikese maaüksu-

sel ehitise (tiik) rajamiseks.
n	 Määrati sünnitoetus kaheksale inimesele kogusummas 1536 eurot.
n	 Määrata ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.
n	 Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
n	 Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud aren-

dusprojektid” Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule 200 eurot Vudila män-

gumaal lastekaitsepäeva ürituse korraldamise toetamiseks.

01.06.2015
n	 Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 2014. a majandus-

aasta aruanne.
n	 Kinnitati ASi Otepää Veevärk 2014. a majandusaasta aruanne.
n	 Suurendati ASi Otepää Veevärk aktsiakapitali omakapitali arvel sisse-

makseid tegemata (fondiemissioon) 36 160 euroni. Olemasoleva 565 aktsia uus 

nimiväärtus on 64 eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 39 eksemplari töövihi-

kuid, summas 163,15 eurot ja 175 eksemplari õpikuid ja tööraamatuid summas 

1019,18 eurot.
n	 Väljastati Oliver Kruudale projekteerimistingimused Pühajärve külas 

AMETLIK INFO tuurmaastikuna säilitatav osa. Otepää looduspark on Natura 2000 võrgustiku linnu- 

ning loodusala.

Keskkonnaregistri EELIS andmetel ei ole katastriüksustel registreeritud kait-

sealuste liikide leiukohti, samuti puuduvad seal Natura 2000 elupaikade kriteeriu-

mitele vastavad kooslused. Planeeringualale ulatub Voki oja kalda piiranguvöönd. 

Keskkonnaameti hinnangul moodustab planeering maastikus ühtse tervikliku ala 

ning ei ole Otepää looduspargi kaitse-eesmärkidega vastuolus.

Planeeringuala asub Valga maakonnaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suu-

navad keskkonnatingimused“ ja Otepää valla üldplaneeringu kohaselt väljaspool 

rohelise võrgustiku ala. Planeeringualal ei asu muinsuskaitsealuseid ega pärandkul-

tuuri objekte.

Veekaitseliste piirangutena ulatub planeeringualale suures ulatuses maaparan-

dushoiuala vöönd. Põllumajandusameti kooskõlastuse kohaselt pärast planeerin-

guala maa sihtotstarbe muutmist maakatastris ning omaniku avalduse alusel kustu-

tatakse maaparandusehitis LUIGA-SAKSOO 81-3 maaparandussüsteemide regist-

rist, millega loetakse maaparandussüsteemi kasutusotstarve detailplaneeringu alal 

lõppenuks.

Tehnorajatistest tulenevate piirangutena ulatuvad planeeringualale 10 ja 35 kV 

õhuliinide kaitsevööndid. Vastavalt 18. septembril 2014. a Elektrilevi OÜ poolt esi-

tatud elektriliitumise tingimustele nähakse detailplaneeringuga ette olemasoleva 10 

kV elektriõhuliini ümbertõstmine maakaablisse, luues sellega ühendus alajaamade 

vahel ja kaotades õhuliinid Pos 13-15 kruntidelt.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 

2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevus-

valdkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõjude hindamise algatamise 

vajadust, täpsustatud loetelu“ alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud 

tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. Koostatud eelhin-

nang (otsuse lisa) järeldas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine 

detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 

regioon on oma 14. mai 2015. a kirjas nr 6-8/15/11395-2 seisukohal, et keskkonna-

mõju strateegilise hindamise algatamine looduskaitselistel kaalutlustel ei ole vajalik, 

sest keskkonnatingimustega on eelnevalt arvestatud planeeringumenetluse käigus.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maanteeameti Lõuna regioon (9. veeb-

ruari 2015. a kiri nr 15-2/15-00028/054), Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Insener-

tehniline büroo (17. oktoobri 2014. a kooskõlastus nr K-PK/38), Keskkonnaameti 

Põlva-Valga-Võru regioon (24. aprilli 2015. a kiri nr PVV 6-5/15/3776-3), Põlluma-

jandusameti Valga keskus (11. augusti 2014. a kiri nr 14-18/3004-1) ja Maa-amet 

(27. jaanuari 2015. a kiri nr 6.2-3/141).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. – 26. juunini 2015. a Otepää 

Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@

otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel: http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planee-

rimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aad-

ressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee kuni 26. 

juunini 2015. a.

Juusa-Peetri kinnistu detailplaneering

Otepää Vallavalitsus teatab Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu täienda-

vast avalikust väljapanekust. Juusa-Peetri kinnistu (katastritunnus 63601:002:1384) 

detailplaneering on algatatud Otepää Vallavalitsuse 02.08.2006 a korraldusega nr 

2-4-460. Detailplaneeringu eesmärk on hotell-SPA rajamine. Otepää Vallavoliko-

gu võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule oma otsusega 

23.05.2013 nr 1-4-28.

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul 17.06-16.07.2013 a esitasid planeerin-

guala naabruses asuvate maaüksuste omanikud ettepanekuid ja vastuväiteid. Kuna 

vallavalitsus kõigi ettepanekutega ei arvestanud, teostas Valga maavanem planee-

ringule järelvalvemenetluse. Vaidlevate osapoolte ärakuulamisel Valga maavanema 

juures võeti vastu protokollilised otsused detailplaneeringu parandamiseks ja eda-

siseks menetlemiseks. 12.05.2014 tegi Otepää vallavalitsus arendajale ettepaneku 

planeeringulahenduse muutmiseks.

Vastavalt ettepanekutele on kavandatava hotell-SPA hoone ehitusalust pindala 

8000 m² vähendatud 4000 m²-ni ning kõrgust senise 21 m asemel 12 m (kuni 3 

korrust). Hoone on kõrguslikult liigendatud, viimistlusmaterjalid on looduslikud ja 

vähe silmatorkavad. Täpsustatud on kanalisatisoonilahenduse tingimusi. Reovesi 

on planeeritud kas juhtida kesksesse puhastisse Sihval või Otepääl või puhastada 

lokaalselt. Heitvee Sihva puhastisse juhtimiseks tuleb eraldi hinnata puhasti vastu-

võtu võimekust ja selgitada välja võimalik investeerimise vajadus. Kui keskkonna 

vastuvõtuvõime seda lubab, immutatakse heitvesi maasse, kasutades selleks asjako-

haseid lahendusi – tegemist on kaitstud põhjaveega alaga. Immutamine soovi korral 

tuleb teha täiendavad uuringud ning läbi viia keskkonnamõju hindamine nii puhas-

tile kui ka immutamisele, et kindlaks teha, kas pinnas on suuteline vastu võtma suu-

remat kogust või tuleb reovesi suunata Sihva või Otepää puhastisse.

Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga, mille kohaselt on ala määratud 

kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maaks. Detailplaneeringu on 

kooskõlastanud Keskkonnaamet, Maanteeamet ja Päästeamet.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. juunist – 6. juulini 2015. a 

Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.

anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel: http://www.otepaa.ee (Ehitus ja 

planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aad-

ressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee kuni 6. 

juulini 2015. a.
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Lapsed lustisid lastekaitsepäeval vahupeol

SÜNNID

Lenna Libov          24. mail

1. juunil, lastekaitsepäeval, lustisid Otepää 
valla lapsed Otepää Gümnaasiumi staadio-
nil.

Lapsed said lustida vahupeol, sõita poni-
dega, teha näomaalinguid, võistelda tõu-
keratastel, uudistada politsei, kaitseliidu ja 
päästeameti tegemisi. Kõiki lapsi tervitas 
Otepää vallavanem Kalev Laul, oma tervi-
tuse andsid üle Otepää Lasteaia koolimi-
nejad lapsed Meeli Rammuli juhendamisel. 
Päeva juhtis Otepää Gümnaasiumi 11.klassi 
õpilane Birgit Maranik.

Kaasa lõid: politsei, päästeamet, Kaitse-
liit ja Otepää Naiskodukaitsjad, Loodustu-
rism OÜ, J.J.Street, abistas Otepää Veevärk. 
Korraldasid Otepää Avatud Noortekeskus, 
Otepää Gümnaasium, Otepää Kultuurikes-
kus, toetas Otepää Vallavalitsus.

Monika otrokova

Dokumentide vastuvõtt 
Otepää Gümnaasiumi

järgmise õppeaasta 10. klassidesse algab kohe 
pärast põhikooli eksamiperioodi lõppu ning 

avaldusi võtab kooli kantselei suvel vastu kuni 
9. juulini ning pärast suvepuhkusi taas 

10. augustist kuni 25. augustini.  

Infotund 10. klassidesse astujatele on 
27. augustil 2015 kell 11.00. 

Gümnaasiumis õppima asujatel on võimalik 
valida järgmisi mooduleid: meedia, majandus, 

riik ja ühiskond, loovus, liikumine ja tervis, 
tehnoloogia, turism, loodus, humanitaar. 

Dokumentide vormid ja lisainfo õppimis-
võimaluste ning õpilaskodu kohta kooli 

kodulehelt www.nuustaku.edu.ee.  

Otepää Gümnaasiumi kooliraadio on Eesti parim

Neitsi maaüksusel suvemaja ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Aarne Mitile projekteerimistingimused 

Pedajamäe külas Tamme maaüksusel abihoone ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Vana-Otepää 

külas Alapika alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi 

ja liitumiskilbi püstitamiseks. 
n	 Väljastati Otimäe talu OÜle ehitusluba Pilkuse 

külas Otimäe maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitami-

seks.
n	 Väljastati Osaühingule LANDEKER-KÕUE kasu-

tusluba Pühajärve külas Väike-Kannistiku maaüksusel 

asuva ehitise (abihoone, ehitisregistri kood 120733049) 

kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati Elsa Susile ja Aarne Raidile kasutusluba 

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 8 maaüksusel asuva 

ehitise (elamu-kauplus, ehitisregistri kood 111031606) 

kasutuselevõtuks.
n	 Määrati Otepää Muusikakooli põhiõppe kiitusega 

lõpetanud õpilastele haridustoetus alljärgnevalt: 1.1 Iti-

Riin Jaagant 40 eurot; 1.2 Kerstin Ojavee 40 eurot.
n	 Arvati Jaanus Ilp Otepää esmamainimise 900. 

aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks moodustatud 

ajutise vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.

AMETLIK INFO

29. mail kuulutati Tartus Ahhaa keskuses välja selle 
aasta koolimeedia konkursi võitjad. Kooliraadiote 
kategoorias saavutas laureaaditiitli Otepää Güm-
naasium.

Juba 15. aastat toimunud vabariiklikule konkur-
sile saatsid Otepää Gümnaasiumi meediaga tege-
levad noored kaks tööd: kodanikupäeva telesaate 
ja abiturientide raadiosaate, millest viimane pälvis 
raadiokategoorias I koha. 

Kuna vabariiklikule võistlusele saab koolist 
saada igast valdkonnast vaid ühe töö, otsusta-
ti just abiturientide viimase saate kasuks, kuigi 

suuremaid erisaateid on aasta jooksul valminud  
kuus, millele lisanduvad veel paljud hommikupro-
grammisaated „OGHP“. Sellel suvel lõpetavad 
meie kooli järjekordsed tublid meediaga tegele-
nud noored, kelle õlul on kooli meediakajastused 
püsinud kolm aastat. Ühtlasi on saavutatud võit 
suur kokkuvõttev tunnustus nende tööle.

Sellest õppeaastast on raadiotöö saanud taas 
uue hingamise vastutava toimetaja Birgit Marani-
ku (XI b) käe all. Võidusaate toimetusse kuulu-
sid lisaks temale veel peatsed koolilõpetajad Killu 
Väliste, Annika Tiideberg, Gertrud Aasaroht, 

Otepää Lasteaed 

võtab tööle 

lasteaiaõpetaja
2 ametikohta (lapsehoolduspuhkusel viibiva 

töötaja asendamiseks),

muusikaõpetaja 
 0,5 koormust (lapsehoolduspuhkusel viibiva 

töötaja asendamiseks),

liikumisõpetaja
  0,5 koormust.

Konkursi tähtaeg on 20. juuli  ja
tööle asumise aeg on 1. september.

Haridust tõendavate dokumentide koopiad, CV 
ja avaldus saata e-posti aadressil: Pahklike@

otepaa.ee või aadressil: Pühajärve tee 22, Otepää 
67403, Valgamaa.

Lisainfo telefonil 53033034.

MTÜ Karukäpp kutsub 

kõiki kudumishuvilisi üheskoos 
tähistama 

rahvusvahelist õueskudumise päeva 
7. juunil kell 13 Lumikohviku siseõues 

(vihmase ilma korral kohviku ruumides).

Võta kaasa pooleliolev töö, sõber 
ja hea tuju. 

Info tel.527 6551.

6. juunil kell 11.00 toimub 
Pilkuse külamajas

LASTEKAITSE PÄEV

Kavas: 
 sportmängud;
 töötoad: meisterdame ja nikerdame 
ja teeme ise ja hoolega;
 lauamängud.
Tule ja saa osa toredast päevast, mille Sinu 
tulek muudab huvitavamaks ja paremaks!
Võta kaasa hea tuju ,sõbrad, tuttavad, ema ja 
isa.

MtÜ Pilkuse külaselts

Tasuta riiete, 
jalanõude jne jagamine 

toimub kuni 7. juunini 
kella 10.-18.00 

endise apteegi ruumides 
Otepää Tervisekeskuse juures.

Lõpuaktused Otepää 
Gümnaasiumis

19. juunil  kell 12.00 

   9. klassi lõpuaktus

19. juunil  kell 16.00 

 12. klassi lõpuaktus

Otepää Gümnaasiumi õpilastega kohtus soome 
päritolu Eesti lastekirjanik Mika Keränen (pseu-
donüümiga Mihkel Kera). Kirjanik tutvustas oma 
teoseid ning luges mõnest raamatust katkendeid 
ette. 

Tema lood on peamiselt kriminaaljutud, kuna 
autorile endale meeldivad väga sellise žanriga lood. 
Keränen on kirjutanud näiteks „Vana roosa maja“, 
„Salapärane lillenäppaja“ ja „Professor Must“. Ta 
rääkis põnevalt sellest, kuidas tema tegelaskujud 
on sündinud: eelkõige on need inimesed tänavalt, 
kellega autor on möödaminnes kohtunud. Tema 
lastekrimkade tegevus toimub Tartus Supilinnas, 

Supilinna kirjanik tutvustas Otepää 
koolilastele oma raamatuid

Kirke Ruuven, Grete Madi, Martin Krüünvald, 
Randel Uibopuu ja Saamuel Stepanov. 

Kooliraadio on Otepää Gümnaasiumis tegut-
senud juba 1970. aastatest alates. Uus tõusupe-
riood algas 2006. aastal, kui tollased aktiivsed 
noored Kadi Reha, Kerli Adov, Erki Parik, Martin 
Meema, Willy Pastak, Tambet Leopard jt alustasid 
kooli 100. juubeli eel erisaadete ja hommikupro-
grammide tegemist. 2007. aasta kevadel saavutati 
vabariiklikul konkursil  2. koht.  

Marika Paavo, tublide meedianoorte juhendaja

kus Mika ise elab, ning tema tütar on  krimkade 
peategelase prototüüp.

Lisaks lastekirjandusele on Mika ka ühe 
minu-sarja „Minu Supilinn“ autor. Peale selle on 
Keränen kirjutanud ühe noorsooromaani ning 
tema lasteraamatute põhjal on praeguseks esili-
nastunud film „Supilinna salaselts“, millest kirjanik 
meile aga midagi rääkida ei tohtinud. 

Mika oli avatud, hea huumorimeelega ja sõbra-
lik ning tänu sellele olid Otepää Gümnaasiumi õpi-
lased väga aktiivsed talle küsimusi esitama. 

Grete Madi, meediaklass (Xii) 

Otepää Gümnaasiumis toimus Rändava Bioklassi 
õpituba, mille korraldasid Tartu Ülikooli üliõpila-
sed koostöös Thermo Fisher Scientificuga. Sellest 
võtsid osa gümnaasiumiastme õpilased. 

Nad said teha vahvaid katseid, mida tavaline 
bioloogiatund ei võimalda. Õpilased tutvusid kõige 
uuemate bioteaduste uurimisvõimalustega – soo-
ritades eksperimente teadusliku aparatuuriga, ja 
uurisid DNA-d, kasutades tänapäevaseid teadus-
likke meetodeid.

Õpitoa käigus said noored palju huvitavaid tead-
misi bioloogiast ja sooritasid eksperimente. Uuriti 
DNA ehitust ning korraldati katse, kus oli võimalik 
erinevate keemiliste reaktsioonide tõttu DNA-d 
näha. 

Korraldati eksperiment, et teada saada, kuidas 
kasutatakse DNA-d erinevate haiguste diagnoo-

Otepää Gümnaasiumis käis külas
Rändav Bioklass

simisel. Juhendajad seletasid õpilastele, kuidas 
tegutsetakse päris laboratooriumites ja milliseid 
katsevahendeid laboritöös eksperimentide teosta-
miseks on vaja.

Selline õppemeetod on väga hariv ja mitmekülg-
ne, aga ka lõbus. „Rändav Bioklass oli huvitav, 
kuigi tegu polnud minu jaoks täiesti uudse asjaga, 
sest varasemaltki on meie kool Tartu ülikooliga 
koostööd teinud. Mulle aga meeldis bioklassis see, 
et õpilased moodustasid rühmad ja igal rühmal 
olid juhendajad. Nii et kui tekkis mingi küsimus, 
siis sai sellele kohe vastuse. Samuti oli lahe, et sai 
ise asju proovida ja pipeteerida. Juhendajad olid 
sõbralikud ja küsimustele sai alati vastused,” kiitis 
päeva tõhusust abiturient Sille Sööt.

killu väliste (Xii klass)
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SPORDikalenDeR

kultuuRikalenDeR

  5.-7. juunil  Tehvandil, Käärikul ja Pühajärvel 
Otepää jooksutuur. 3 päeva jooksul joostud 
distants on 42,195 km. Pealtvaatajaile meelelahu-
tusprogramm. Info: www.jooksutuur.ee.

  7. juunil kell 17.00   Tehvandi Spordikeskuses 
Eesti MV III liiga mäng jalgpallis: FC Otepää 
- EMÜ SK.

17. juunil kell 16-19.00   Tõrvas Valgamaa kuues 
orienteerumispäevak koos Valgamaa lühira-
ja meistrivõistlustega. 

 7. juunil kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus 
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sarjast 
"Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 800 
teema-aastale. Tasuta. Mati Kõrts (tenor), Sigrid 
Kuulmann-Martin (viiul), Marko Martin (klaver).

21. juunil kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus 
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert sarjast 
"Hingemuusika". Pühendatud Maarjamaa 800 
teema-aastale. Tasuta. Neeme Ots (trompet), 
Toomas Vana (tromboon), Jaan Ots (klaver).

22. juunil   Otepää linna jaaniõhtu Kultuuri-
keskuse pargis.

22.-23. juunil   Pühajärve jaanituli.  

23. mail toimus Tehvandi staadionil 
maakonna tantsupidu „Tants – hinge 
peidetud keel“. Peol osales 76 kollek-
tiivi tuhande osalejaga, sealhulgas 33 
laste, 31 täiskasvanute ja 12 võimle-
misrühma. Vaatamata vihmasele 
ilmale oli pealtvaatajaid kogunenud 
peole kaasa elama terve tribüünitäis.

Tänavuse tantsupeo pealkirja auto-
riks oli segarühm Otepää Noored, 
logo autoriks oli samuti Otepää Güm-
naasiumi Otepää gümnaasiumi 7.b 
klassi õpilane Elis Orava. Maakonna 
plakatil sai näha sama kooli 4. klassi 
tantsulast Keiu Vakmanni. Tantsupeo 
pealavastaja oli Otepää tantsujuht 
Kaire Ojavee, teda abistasid liigijuhid 
Inna Kallas, Heli Veerme, Eva Kosk, 
Krista Sumberg, Aili Mägi, Tiina 
Kukk, Ulvi Riitsalu, Angela Toome, 
Anne Jaakson ja Valdeko Kalamees. 
Kõiki juhendajaid ja pealavastajat 
tänati peo lõpul lillekimpude ja pär-
gadega.
Peolisi tervitas Valga maavanem 

Margus Lepik. Otepää volikogu 
esimees Kuldar Veere andis maavanemale üle 
tuletõrviku peotule süütamiseks. Peo lõppedes andis 
maavanem peotule peo järgmise aasta võõrustajale 
– Valga linnapeale Kalev Härgile. 

Vallavanem Kalev Laul, kes osales peol tantsija-
na sõnas, et pidu läks igati korda. „Tänan kõiki peo 

korraldajaid, pealavastajat, liigijuhte, tantsujuhte ja 
kõiki tantsijaid ning pealtvaatajaid! Kohtume kolme 
aasta pärast taas Otepääl!“ ütles Kalev Laul. 

Tantsupeo korraldasid Valga Maavalitsus, Valga-
maa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali rah-
vakultuuri sihtkapital ja Valgamaa ekspertgrupp, 

Maakonna tantsupidu Tehvandil pani silmad särama

Mängude kavas on järgmised spordialad:

Rannavolle   13. juuni  k. 11.00   Riiska väljakud, Tõrva
Tänavakorvpall   15. juuni k. 17.30   Õru korvpalliplats
Discgolf   15. juuni  k. 17.30   Õru discgolfi rada
Kergejõustik    16. juuni  k. 16.00   Valga Keskstaadion
Petank (triod)   17. juuni k.18.00   Valga petangi väljakud
Orienteerumine lühirada  17. juuni  k. 16.00-19.00  Tõrva
Maastikujalgratas  18. juuni  k.19.00   Veskijärv, Tantsumägi
Õhupüssist laskmine  19. juuni  k. 16.00   Pikk 3, Valga
Jalgpall    19. juuni k. 17.00   Valga Kungla tn. staadion
Kalapüük   20. juuni k. 6.00   Riiska järv (Tõrva)

Suvemängudest kutsutakse osa võtma Valgamaa omavalitsuste võistkondi ning nende terri-
tooriumil tegutsevaid klubisid, koole, firmasid jt. ühendusi, kes teevad koostööd Valgamaa 
Spordiliiduga. Suvemängudest osavõtjad peavad elama-, töötama-, õppima Valga maakonnas 
või kuuluma Valga maakonna Spordiklubidesse.

Omavalitsusevahelist üldarvestust peetakse kahes grupis: I grupp vallad-linnad elanike 
arvuga üle 2000 inimese (Valga, Otepää, Tõrva ja Helme) ja II grupp – vallad elanike arvuga 
alla 2000 inimese (Puka, Palupera, Karula, Hummuli, Taheva, Tõlliste, Sangaste, Põdrala ja 
Õru).

Üldvõitja selgitamisel läheb arvesse 10 spordialast 7 ala. Kohustuslikult lähevad arvestusse 
kergejõustik ja kalapüük. Lisaks veel 5 parema spordiala kohapunktid.

Täpsemalt vaata: www.valgamaasl.ee.

Kõik Otepää valla elanikud ja kohalike spordiklubide liikmed on oodatud Otepää valda esin-
dama! Võistlustele registreerimine toimub kohapeal stardipaikades ja osavõtutasu Otepää 
valda esindavate sportlaste eest tasub vald.

Kui on vajalik teha eelregistreerimine (vaata juhendist) ja Teil pole seda võimalik teha, siis 
palun saatke mulle vajalikud sportlaste andmed (nimi, sünniaasta, ala, kontaktandmed jne.) 
minu meilile ja ma registreerin ära. Teha seda hiljemalt 11. juuniks.

Harald laidre, otepää vallavalitsuse spordispetsialist

VALGAMAA 2015. a SUVEMÄNGUD

10. mail toimus Pühajärve Puhkpilliorkestri suur juubel – 90 aastat. Kontsert oli ilus ja 
uhke, kuid kõige südantsoojendav oli publik. Publik, kes moodustab kokku meie tõelise 
toetajate ühenduse ja veel lisaks suured sõbrad, kes ei saanud tulla aga südames olid 
meiega. 

Suur tänu kõigile – Pühajärve Puhkpilliorkestrit hoidmast ja imetlemast – SEE ON 
TÕELINE VÄÄRTUS. AITÄH !

Orkestrile otsustasime sünnipäevakingiks soetada torukellad, mis annab võimalu-
se rikastada helide maailma ja pakkuda tulevikus muusikat, mis tuleks justkui inglitelt 
(torukellade heli on pühalik ja helge). Meie unistuse aitavad täita väga paljud HEAD 
INIMESED!

Väga täname: Otepää Vallavalitsus, Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, Priit Jaagant, 
Tuuli Vaher, Pille ja Peeter Kangur, Hiie Uibo, Miia Pallase, Marko Tiirmaa ja paljud 
teised head hinged,kelle nime me ei tea! SUUR, SUUR TÄNU!

Usume, et jõulukontserdil on kõigil tore nautida torukellade helisid!

kÜlli teearu, arno anton
Pühajärve Puhkpilliorkestri dirigendid

PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTER 
TÄNAB TOETAJAID

FC Otepää 
kodumängud ja 
jalgpalli suvelaager
Pühapäeval, 7. juunil kutsuvad teid Aedlinna 
jalgpalliväljakule FC Otepää U10 ja U12 noor-
tevõistkonnad. Kell 11.00 võistlevad FC Otepää 
U10 vs Tartu FC Santos, kell 13.00 FC Otepää 
U12 vs Tartu FC Helios. 

Teisipäeval, 16. juunil kell 11.00 mängivad 
Aedlinnas FC Otepää U10 vs Põlva FC Lootos.

FC Otepää esindusmeeskond ootab teid 
kaasa elama Tehvandi staadionile 7. juunil 
kell 17.00, kus astutakse vastu EMÜ SK jalg-
palliklubile.

Jalgpalli suvelaager toimub 8.-12. juunil 
Aedlinna jalgpalliväljakul. Oodatud on kõik 
6-12aastased lapsed, ka. need, kes muidu 
jalgpallitrennis ei käi.

Otepää vald, rahvakultuuri keskus, Kaitseliit, 
Eesti Punase Risti Valgamaa Selts, Margus 
Mäll, Eha Mandel, Karl Karpov, jpt. 

Monika otrokova
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6. mail külastas 3. klass Eesti Spordimuuseumi, 
mis asub Tartus. Kõigepealt vaatasime lennuki-
mudeleid. Seejärel näidati meile vanu uiske, kelke 
ja suuski. Väga huvitavad olid ühed väga vanad 
hobuse sääreluust tehtud uisud. 

Saime teada, et esimesed spordivõistlused toi-
musid Roomas. Nägime palju erinevaid medaleid. 
Giid rääkis, et vanasti oli diplom palju väärtusli-
kum kui medal, sest diplomil oli võitja nimi, aga 
medalil ei olnud. Näitusel oli ka kaks hästi vana 

Kevadine maastikumäng 

kontrollisid tulemuse kalkulaatoriga üle. 177 oli 
õige vastus. 

Üheteistkümnendas punktis ootas õpetaja 
Janika pulgaga, mida lapsed arvasid taignarulliks. 
Vedruga taignarull. Paluti vihjet. Õpetaja Janika 
ise ongi vihje. Uuriti veel ja kui jõuti painutamise-
ni, saadi teada, et see oli kehalise tunnis kasutatav 
käte jõutrenni tegemise vahend, mida tuli ettevaat-
likult kasutada, et juuksed vahele ei jääks. 

Õpetaja Peeter ootas oma punktis koos mar-
gapuuga. Koti sisu tuli margapuuga ära mõõta. 
Kõigil ühesugune kott, ühesugune margapuu, aga 
tulemus oli 1,1 kg kuni 10 kg. 

Tunnetusrajal otsisid võistkonnad turbasammalt 
ja uurisid, milleks teda vanasti kasutati. Eelviima-
ses punktis tunti sirpi ja perekonna mutrivõtit ning 
viimases punktis oleks pidanud olema lammas, 
kelle peal oleks proovitud lambakääre. Ehkki 
lammast ei olnud, sai ka rohtu lõigata, proovimaks, 
kuidas lambakäärid peavad olema kokku pandud, 
et lõigata saaks. Lõpuks tuli villa kraasida.

26. mail toimus Pühajärve Põhikoolis kevadine 
maastikumäng. Seekord oli teemaks „Vana aja 
tööd“. Mängima asusid 8 segarühma 4.-8. klassist. 

Soojenduseks tuli võistkonnal õigesti kokku 
panna hakklihamasin. Uskumatu, aga tõsi – tänu 
Gabrieli isale – oli meil laua peal 8 töökorras 
hakklihamasinat. Seejärel andis õpetaja Peeter 
nöörijupi ja tuli harjutada seasõra tegemist. Kasu-
tada võis kõiki vahendeid, kes googeldas, kes 
helistas vanematele.

Teises punktis oli ülesanne niita vikatiga süle-
täis heina. Koolitädi Elve näitas, kuidas luisatakse 
vikat teravaks ja kordamööda hakati niitma. Lahe 
oli vaadata, kuidas linnapoiss Tanel oma võist- 
konna eest niitis. Vova oli osav niitja, tema olla 
kodus seda tööd teinud. Kolmandas punktis ootas 
õpetaja Krista lapsi sagamisrauaga. Ülesanne oli 
omaniidetud heinast valmistada seale söök. 

Neljandas punktis oli kohtunikuks õpetaja 
Lembi, kelle täpse silma all tuli kahemehesae-
ga saagida 15 cm pikkune lepapakk. Täpseim oli 
võistkond Auruvedur, kelle pakk oli pikkusega 
15-16,5 cm. Samal ajal kui kaks võistkonna liiget 
sulle-mulle-saega saagisid, mõistatasid ülejäänud 
tööriistu. Need olid saetera painutajad. 

Viiendas punktis küsis õpetaja Krista puusepa 
tööriistu. Taustaks krooksusid konnad ja sirista-
sid linnud. Järgmises punktis ootas õpetaja Olga 
palgikoorimise tööriistadega. Järgmisse punkti 
minnes oli kaunis vaade Pühajärvele ja Juusa 
järvele. Kaheksandas punktis olid Solveig ja Taavi 
musta pesuga ja kõik said proovida pesulauaga 
pesemist. 

Järgmine punkt oli imekauni vaatega Pühajär-
vele ja saartele. Kergliiklusteel tuli õpetaja Karini-
le näidata, kuidas arvelauaga saab tehtud järgmi-
ne tehe: Pühajärve Põhikooli õpilaste arvule liita 
Riigikogu liikmete arv ja lahutada Eesti maakon-
dade arv. Peast tehtav, aga kuidas arvelauaga õige 
vastus saada? Kui arvelauaga oli vastus käes, siis 
need, kes ei usaldanud oma pead ja arvelauda, 

Maastikumäng lõppes ja vihma hakkas sadama.
Võitis sõprus, aga punktide järgi olid paremad jär-
gmised võistkonnad: 
I koht – VELLOD: Laura, Erik, Gabriel, Mairo, 

Vova , 
II koht – GOOGLE AITAB: Laur, Jane, Riinu, 

Mattias, Madis,
III koht – 6: Romet, Gen Marten, Kenter, 

Mirjam, Liisi.
Suur tänu Pipi ja Gabrieli isale Priit Õunale, 

kes on vanavarahuviline ja tõi 8 hakklihamasinat 
ja palju vanu tööriistu; Elvele niitmise, seasöö-
gi ja lamba tööriistade eest; Margitile pesulau-
dade eest; Solveigile ja Taavile, et lubasite oma 
koduaias pesupesemist proovida; kontrollpunkti-
des olnud õpetajatele ja kõikidele maastikumän-
gust osavõtjatele. Tublid olite! 

Pille ja Peeter kanGur, 
maastikumängu organiseerijad

19. mail külastasid meie kooli Soome Järvenpää 
kooli 9. klassi õpilased koos oma klassijuhataja 
Ritvaga.

Võtsime neid vastu väikese kontserdiga. Kü-
lalistele esinesid kandleansambel ning 8. klassi 
õpilased Mirjam, Laura ja Iti-Riin klaveripaladega. 
Ka soome õpilased esitasid mõned laulud oma-
lavastatud muusikalist.

Seejärel rääkisid 8. klassi õpilased Eesti koo-
lisüsteemist ja tutvustasid meie kooli ning seda 
kõike inglise keeles! Pärast koolimajaga tutvumist 
jagati aulas vastastikku muljeid ja kogemusi.

Leppisime kokku, et püüame ka edaspidi oma-
vahelist koostööd inglise keele praktiseerimisel 
jätkata.

leMbi oja

Külalised Järven-
päält Pühajärvel

Reedel, 15. mail toimus Pühajärve põhikoolis ke-
vadpidu. Selle aasta teemaks oli “Kevad maail-
mas”. Idee autor oli Annabel Eensoo.

Iga klass valis endale riigi ning koostas selle 
põhjal sobiva esituse. 1.-2. klass valis Eesti, 3. 
klass Inglismaa, 4. klass Saksamaa, 5.klass Norra, 
6. klass Itaalia, 7. klass Hispaania, 8. klass Vene-
maa ja 9. klass Soome. 

Kõige meeldejäävamate esituste hulka kuulusid 
1.-2. klassi näidend, 5. klassi tants, 6.klassi hu-
moorikas etteaste ja 8. klassi laulukoor. Kuulajaid 
võlus ka õpetajate esinemine, nemad esindasid 
Setumaad. Kõik elasid vahvalt kaasa nende lau-
lule ja tantsule. 

Kevadpidu tuli väga hästi välja. Suur aitäh kõi-
kidele korraldajatele ja esinejatele!

Cärolin trik

Kevadpidu

 Grethe Linda Veermets  1.kl
 Ramon Randel Prede   1.kl
 Katriin Ostrak   2.kl
 Paula Puksov   2.kl
 Ander Alliksaar   3.kl
 Eeva Mai Eensalu   3.kl
 Tuule-Liis Jaagant   3.kl

 Kristelle Kõiv   3.kl
 Sonja Nämi    3.kl
 Aneth Kaileen Peterson  3.kl
 Mairo Kõiv    4.kl
 Pipi Õun    4.kl
 Elisabeth Marleen Peterson  5.kl

 Sofia Nämi    5.kl
 Liisa Mari Eensalu   5.kl
 Annabel Eensoo   6.kl
 Cärolin Trik    7.kl
 Iti-Riin Jaagant   8.kl
 Mirjam Leopard  8.kl

 Pühajärve Põhikooli 2014-2015 õppeaasta lõpetasid väga heade tulemustega

jalgratast. Vanaaegsed jalgrattad tehti puust. 
Hiljem tehti juba rauast, aga need olid väga kallid. 
Jalgratas pärandati isalt pojale. Nägime ka hästi 
vanu suuski. Saime teada, et vanasti kasutati ainult 
üht suusakeppi. 

Ühes ruumis oli kuulsa eesti maadleja ja 
jõumehe Georg Lurichi kuju, palju erinevaid san-
gpomme ja tõstekange. Nägime ka mitmete eesti 
sportlaste medaleid, karikaid ja olümpiamängudel 
osalejate riietust. Ühes ruumis kuulsime nõuko-

Ekskursioon Eesti Spordimuuseumi
gudeaegset muusikat. Giidi jutu järgi pidid tööta-
jad vanasti hakkama võimlema, kui see muusika 
käima pandi. Tegime ka köievedu. See ei olnud 
tavaline köievedu, vaid seinal oli ekraan ja pidime 
seina küljes olevat köit tõmbama. See oli vahva, 
sest seal ekraanil olnud inimesed kukkusid, nagu 
köit tõmmates ikka vahel ette tuleb. Toas olid ka 
erinevad jõusaali treeningvahendid, mida me siis 
proovida saime. Oli väga tore päev.

3. klass

MUUSEUMIPÄEV 
Esmaspäeval, 18. mail käisime Tartu Tähetornis. 
Giid tutvustas meile hoone ajalugu ja seejärel 
asusime ruumidega tutvuma. Saime teada, kui-
das vanasti maad mõõdeti. Igas ruumis oli midagi 
huvitavat ja uut. Giid tutvustas meile kõige vane-
maid teleskoope, mis selles majas olid. Räägiti, 
kuidas on astronoomia aastate jooksul arenenud. 
Saime vaadelda meteoriite, teleskoope, tähtede 
pildistamise masinaid ning päikesesüsteemi pla-
neetide liikuvat mudelit. 

Ühes ruumis asus vana kell ning seal saime 
teada, kuidas vanasti teateid edasi anti. Põnev 
vaade avanes tähetorni rõdult. Õues uurisime, 
kuidas toimub päikese- ja kuuvarjutus. Lugesime 
infotahvlitelt, millal käisid eestlased esimest kor-
da päikese- ja kuuvarjutust vaatlemas. Oli väga 
tore päev, sest saime teada palju põnevat ja uut 
astronoomiast.

Pühajärve Põhikooli 4. klass

Käisime koos 7. klassiga Linnakodaniku muu-
seumis. See asub Tartu kesklinna lähedal. Meile 
näidati, kuidas elasid inimesed 18. -19. sajandil 
linnas. Majas näidati 4 tuba. Need toad olid väga 
kitsad, kuid ilusad. Tundus, et 7. klassi õpilane 
Gabriel teadis kõike 18. sajandist. Kui küsiti mingi 
asja kohta, siis teadis tema kõige rohkem. 

Õpilased, kes soovisid poodi minna, said seal  
jooksuga ära käia.

anet kÜnnaPuu, 8. klass 

9. klass käis KGB kongide muuseumis, mis asub 
Tartus Riia mäel „hallis majas“. Muuseum on 
maja keldrikorrusel, kus olid ka arreteeritute 
kongid. Meile räägiti vabadusvõitlusest ja metsa-
vendlusest, Siberi vangilaagritest ja kommunistli-
ku režiimi kuritegudest. 

Kuigi ruumid olid renoveeritud ja kaasajas-
tatud, oli seal ikkagi veidi umbne ning oli jube 
mõelda, et mis seal vanasti võis toimuda.

liis antsi

Tutipidu Pühajärve koolis
Reedel, 22. mail toimus meie koolis 9. 
klassi tutiaktus. Seal esinesid lisaks lõpe-
tajatele ka 1. klassi lapsed, kes mängisid 
kannelt, laulsid ja lugesid teemakohaseid 
luuletusi. 

9. klassi õpilased, kes olid riietunud 1. 
klassi lasteks, laulsid ja tegid muusika saatel 
püramiide. Tutipeol näidati pilte, mille vaa-
tamise ajal hakkasid nii mõnelgi pisarad 
voolama. Õpetaja Maie Eensalu meenutas 
lõpetajate algklassiaega. 9. klassi õpilased 

kinkisid õpetajatele lilli, tänades neid õpe-
tamise eest. 

Kuna eelmisel päeval olid lapsed õhtuni 
kooli jäänud ja juba traditsiooniks saanud 
seinamaalingu teinud, siis oli vaja see pidu-
likult avada. Pildil oli värviline kameeleon. 
Iga õpilane oli ühe osa sellest endale mee-
lepäraseks värvinud.

Oli väga põnev ja kordaläinud üritus.

iti-riin jaaGant
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22.05.2015 korraldati:
n	 Väljastati projekteerimistingimused Teele Paluotsale 

Mäelooga külas Alavärva kinnistul salvkaevu rekonstrueeri-

miseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Rein Tiimannile 

Mäelooga külas Kuuse kinnistule elamu kohtpuhasti projek-

teerimiseks.
n	 Väljastati ehitusluba R.T-le Mäelooga külas Kuuse 

elamu rekonstrueerimiseks.
n	 Väljastati kasutusluba P.T-le Pastaku külas Suurearu 

kinnistul valminud elamule.
n	 Nõustuti Nõuni külas vaba maa, piiriettepanek nr 

AT1503230002, riigi omandisse jätmisega, kuna maaüksuse-

le ei ole laekunud teisi õigustatud taotlusi maa tagastamiseks, 

erastamiseks ega munitsipaliseerimiseks. Nimetatud 2,27 ha 

suuruse maaüksuse lähiaadressiks määrati Oti ja sihtotstar-

beks maatulundusmaa.
n	 Muudeti 23.05.2012 korralduses nr 2-1/93 „Maa riigi 

omandisse jätmine“ maaüksuse sihtotstarbeks endise elamu-

maa asemel maatulundusmaa.
n	 Määrati ühele üksikule lasteta vanaduspensionäri-

le toetust summas 100 eurot, ühele kriisiolukorras olevale 

perele ühekordset täiendavat sotsiaaltoetust 30 eurot ja ühele 

majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetus 20 eurot.
n	 Määrati maikuul toimetulekutoetust 5 perele kogusum-

mas 561,90 eurot.
n	 Määrati maikuul hooldajatoetust 13 isikule kogusum-

mas 301,64 eurot.
n	 Määrati maikuul täiendavat sotsiaaltoetust 9 isikule 

kogusummas 199,38 eurot.
n	 Moodustati Palupera valla arengukava 2012-2025 

muutmiseks juhtrühm, mille koosseisu kuuluvad kõik valla-

valitsuse liikmed. Moodustati arengukava muutmiseks kolm 

töörühma valdkondade kaupa: sotsiaal-, tervise- ja spordi-

valdkond – koosseisus: töörühma juht Heli Elbson, liikmed 

Kalev Lõhmus, Pille Plinte, Priit Vakmann, Mari-Liis Vana-

isak ja Ain Veemees; hariduse-, kultuuri- ja noorsootöövald-

kond – koosseisus: töörühma juht Heldi Laks, liikmed Reet 

Allak, Anne Ruubel, Mari-Liis Vanaisak, Svetlana Variku ja 

Marika Viks; arengu-, ettevõtluse- ja turismivaldkond – koos-

seisus: töörühma juht Terje Korss, liikmed Mae Juske, Ermo 

Kruuse, Tarmo Märss, Anu Narits, Tamur Tamm, Tiiu Tamm 

ja Tõnu Tiisler.

2.06.2015 korraldati:
n	 Palupera külas vee-ja kanalisatsioonitorustiku (uusar-

endus) projekteerimistöö teostaja leidmiseks laekunud pak-

kumused (3) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pakku-

mused tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks tunni-

stati Palmpro OÜ 1940 eurot käibemaksuta.
n	 Hellenurme külas vee-ja kanalisatsioonitorustiku 

(uusarendus) projekteerimistöö teostaja leidmiseks laekunud 

pakkumused (3) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, nende pak-

kumused tunnistati vastavateks ja edukaks pakkumuseks tun-

nistati hanke I osale (lõik Hellenurme kauplus – Saekaatri – 

Tallimäe kanalisatsioonitorustik, finantseerija AS Lõuna-Ees-

ti Hooldekeskus) Palmpro OÜ pakkumus 1660 eurot käibe-

maksuta ning hanke II osale (Hellenurme kauplus – Ojaoru 

vee- ja kanalisatsioonitorustik, finantseerija vallavalitsus) 

Palmpro OÜ pakkumus 2300 eurot käibemaksuta.
n	 Palupera põhikooli arvutivõrgu ehitaja leidmiseks 

laekunud pakkumused (2) esitanud pakkujad kvalifitseeriti, 

nende pakkumused tunnistati vastavateks ja edukaks pakku-

museks tunnistati AS Alarmnet 3649,94 eurot käibemaksuta.
n	 Kiideti heaks ja kinnitati Krista Hunt projekti 

„Väike-Kangrumaa salvkaevu rajamine” aruanne ja tema 

arvelduskontole kantakse toetusest veel saamata 65,83 eurot.
n	 Väljastati Krista Huntile kasutusluba Palupera külas 

Väike-Kangrumaa kinnistul valminud salvkaevule.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Nõuni külas J. 

O-le kuuluva Maaroosi kinnistu elektrivõrguga liitumisühen-

duse väljaehitamiseks.
n	 Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele ühekordne toetus 20 eurot ja ühele lapsevanemale 

toetus lapsele prillide ostuks summas 31,85 eurot. 
n	 Anti Rally Estonia MTÜle luba korraldada 17-19. juulil 

Palupera vallas avalik rahvusvaheline autospordiüritus „Rally 

Estonia 2015“. Anti korraldused ürituse läbiviimiseks, ajutise 

liikluse ja parkimise korraldamiseks, valla teede võistlusjär-

gseks hoolduseks, tuleohutuse ja heakorra tagamiseks jm. 

Määrati vastutavaks isikuks ürituse korraldamise eest Silver 

Kütt.

AMETLIK INFO

Maikuu traditsiooniline üritus on kuue- ja seits-
meaastaste laste pargijooks. Mõisapargis on mõõ-
detud jooksuringid ja lapsed said ise valida palju 
nad kahe nädala jooksul joosta tahavad. Lõpptule-
musena liideti meetrid kokku ja saadi kilomeetrid. 

Auhindadeks olid karikad ja diplomid. Arves-
tust peetakse ikka eraldi poiste ja tüdrukute osas. 
Tüdrukutest võitis Hanna Uuemaa, kes jooksis 
kokku 9,0 km, teiseks jäi Säde Lee Hitrov 5,5 km ja 
kolmandaks Adeele Arianne Julia Van Neerum 4,4 
km. Poistest saavutas esikoha Pert-Peeter Täär 7,4 
km ja teiseks jäi Deiro Sarapson 3,8 km. Diplomid 
said kõik jooksus osalejad. Pargijooks on meie las-
teaia populaarne üritus ja ka nooremad harjutasid 
pargiteel jooksu.

Õppeaasta lõpetasime lustaka „Karu-aabit-
sa” peoga. Lapsed esitasid lavastusmänge juttude 
„Orav”, „Jõe ääres”, „Aas”, „Kirsid”, „Herned” ja 

Maikuu Hellenurme lasteaias

„Lepatriinu” põhjal. Toredasti mängis mõmmi rolli 
Pert-Peeter Täär. Lavastusmängude vahele esita-
sid lapsed laule juttude tegelastest.  Laulud õpetas 
selgeks muusikaõpetaja Käthlin Naarisma.

Aabitsapeol saatsime kooli kolm lõpetajat: 
Kärolyn Käos, Kätriin Sööt ja Adeele Arianne Julia 
Van Neerum, kes alustab kooliteed Belgias. Pidu 
lõppes maitsva tordi söömisega, mille küpsetas lap-
sevanem Kristiina Räkk.

Hellenurme lasteaia lõpetas XX lend lapsi. 2006. 
aastal sai lasteaed juurde teise rühma, mis 2012. 
aastal suleti. Noori lapsevanemaid on aga taas 
kolinud Palupera valda ning huvi lasteaiakohtade 
vastu on suurenenud. 2015/2016 õppeaastal plaani-
me avada teise rühma uuesti.

Ilusat suve ja alustame augustis uue hooga!

Õpetajad lia kiisk ja anne ruubel

HELLENURME LASTEAIA-
HOONE JA MÄNGUVÄLJAKU 
REKONSTRUEERIMINE

Toetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis, 
põhitaotleja, kaasfinantseerija.
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Hasartmängumaksust regio-
naalsete investeeringute andmise pro-
gramm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni 
otsusega 21.05.2015 eraldati Hellenurme 
lasteaiaosa ruumides 5 akna restaureeri-
miseks ja õuealale paviljoni ehitamiseks 
toetust 11212 eurot. Lasteaia omaosalus 
979 eurot, valla kaasfinantseering 1000 
eurot.
Projekti lõpp – 20. detsember 2015. a.

PROJEKTID

Eterniidijäätmete 
kogumise V voor
Algas eterniidijäätmete kogumise pro-
jekti V vooru ettevalmistamine. Projekti 
raames saavad etteregistreeritud isikud 
üle anda Valgamaa kodumajapidamistes 
tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogu-
mispunktides võetakse  eterniidijäätmeid 
tasuta vastu registreeritud koguses.

Juhime tähelepanu sellele, et projekti 
koostamine ja hindamine võtab pikemat 
aega. Positiivse rahastamise otsuse pu-
hul eterniidijäätmete kogumise V voor 
toimub hinnanguliselt kevad/suvi 2016.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 
30.06.2015. Registreerimiseks palume 
saata täidetud registreerimisleht (saada-
val valla veebilehel, vallamajast või Nõuni 
raamatukogust) Palupera vallavalitsuse 
e-posti aadressile: palupera@palupe-
ra.ee või tuua Palupera vallavalitsusse 
aadressil 67514 Valgamaa Palupera vald 
Hellenurme. 

Palun veenduge, et Teie registreerimisleht 
jõudis adressaadile.

Elva TÜ Hellenurme 
kaupluse 

suveperioodi lahtiolekuaeg
01.06 - 31.08.2015

E-L 9-19,  P 9-16

HEI-HEI LAPSED!

Tervitame algavat suvevaheaega 
Nõuni kultuurimajas 

12. juunil kell 18 

ÜHE TOREDA PEOGA.

* kommi ja limpsilaua aitavad katta 
meie valla ettevõtjad
* DJ Bobo
* buss ringil Palupera rist 17.45 - Hel-
lenurme-Nõuni
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lahedat mutid, kelle lustakad lood elust enesest 
panid naerust kaasa rõkkama nii noorema kui 
ka veidi vanema publiku. 

Tore päev oli. Aitäh sulle, kes sa oma kohal-
olekuga toreda päeva veel toredamaks muutsid! 

Mõnus pühapäev pannkookide ja sõpradega

Toetas Palupera vald ja Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa Ekspertgrupp.

Marika ja kalev

Pühapäev ja pannkoogid, nii on ikka ajast aega 
olnud ning muidugi mo-o-os! Nii kogunesime 
meiegi pühapäeval, 17. mail Nõuni järve äärde 
kooliranda pühapäeva pidama. Esimene külali-
ne, luigeisa, oli juba enne algust kohal ja kontrol-
lis olukorda. Ribu-rada kogunes rahvast juurde. 
Päike oli meiega. 

Tegevust jätkus – kes soovis, sai Kaitselii-
du juhendamisel relvi uudistada, kes mürgel-
das batuudil, kes harjutas täpsust vibulaskmisel 
Reinu juhendamisel, kes läks onu Tõnisega pur-
jetama, kes tegi lustisõitu Pärdu talu hobusega, 
kes meisterdas Imbi ja Andrese juhendamisel 
niinenööri, kes jälgis Priidu mudelskuutri kihu-
tamist, kes küpsetas pannkooke ja määris ohtralt 
peale kodumoosi ning rüüpas kõrvale Savi talu 
külma piima, kes nautis lihtsalt Nõuni järve 
imelist vaadet. 

Aga kahjuks asendus peagi päike külma tuule 
ja vihmasabinaga ning ajas rahva kultuurimaj-
ja pidama tantsutundi „Pääsusilmad“ toovad 
kevade. Tantsis küllakutsuja, tantsisid külalised, 
tantsiti koos. 

Toredat päeva jäid lõpetama Laheda valla 

Palupera põhikooli 
lõpetavad 

Palupera mõis avab sellelgi suvel külastusmängu „Unustatud 
mõisad“ raames oma uksed mõisahuvilistele. Traditsiooniliselt 
on avatud näitused. Seekord tutvustab Rõngu Pillimuuseum 
oma kogust endisaegseid muusikariistu muusika taasesitami-
seks ja koolitöötajate poolt on kokku pandud näitus „Ajalugu 
läbi kohvitassi“. 

Kogu külastuspäeva jooksul on avatud kohvik, kus pakutak-
se peale mõisakoogi ja kohvi ka toekamat einet. 

Palupera Käsitöökoja eestvedamisel on avatud töötoad. Jät-
kuvad ka populaarsust võitnud kella kolme kontserdid, kuhu 
on ikka pääs prii.

13. juunil kell 15.00 esineb Jüri Homenja

27. juunil kell 15.00 esineb Maria Listra, klaveril Piia 
Paemurru.
11. juulil kell 15.00 esineb Heidy Tamme
12. juulil kell 15.00 esineb Palupera naiskoor
  1. augustil  kell 15.00 esineb Mait Maltis
15. augustil kell 15.00 lauldakse vene romansse

Igal täistunnil tutvustab giid Palupera mõisa- ja pargilugu.

Kohtumiseni külastuspäevadel!

Palupera mõisarahva nimel koolidirektor 
svetlana variku

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 

Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA VALLA KULTUURIKALENDER
JUUNIS

Külastusmäng UNUSTATUD MÕISAD 2015

sel õppeaastal:

  Heli Himmaste,
  Taavi Tamm, 
  Tarmo Tamm, 
  Merilyn Terve, 
  Virgo Vähi. 

Lõpuaktus toimub 16. juunil kell 18.00.

järgmised õpilased:

 Martti Miks    2. klass
 Roosi Raudsepp   2. klass
 Natalie Uuemaa    2. klass
 Kadri Laas    4. klass
 Marite-Marielle Treial   4. klass
 Caroliis Miks    6. klass
 Ave Riivik    8. klass

Hinnetele „hea“ ja „väga hea“ 
õppisid järgmised õpilased:

 Sander Soopalu    1. klass
 Argo Roodla    1. klass
 Tiina Jaska    1. klass
 Karl-Markus Metslind   2. klass
 Sander Rjabinov   2. klass
 Ergo Vähi    2. klass
 Tormi Rattasepp   2. klass
 Margo Raudsepp   3. klass
 Hendrik Uuemaa   3. klass
 Renaldo Aarna    4. klass
 Kevin Heinmets    4. klass
 Raiko Lemberg    4. klass
 Danjel Juškin    5. klass
 Rasmus Piht    5. klass
 Cristo Teder    5. klass
 Eleri Margus    8. klass

Täname lapsevanemaid tublide laste kasvatamise 
eest.

PaluPera PÕHikool

Õppeaaastal 2014/2015 
õppisid Palupera põhikoolis 
hinnetele „väga hea“ 

Kui põllumeestelt küsida, kuidas kevadhooega 
möödub, siis on ühene vastus – KIIRELT. 

Sama kiirelt on möödunud ka Hellenurme 
noortekeskusel. 

Märtsikuu alguses toimus väike vahva 
preemia väljasõit Pühajärvele ujuma. Nimelt on 
noortekeskuses juba mitu head kuud väldanud 
parimate korrapidajate konkurss, kus iga kuu 
lõpus tunnustatakse tublimad noori. Veebruari-
kuus Palupera koolimajas läbi viidud ideekoh-
vikus käidi noorte poolt välja vahva mõte kor-
raldada üks noortedisko. Mõeldud-tehtud ning 
19. märtsil noorte endi algatusel disko toimuski. 
Siinkohal kiitus korraldajatele Carolale ja Kar-
menile ning suur tänu Nõuni rahvamajale meid 
lahkesti vastu võtmast. Tantsulugusid mängis 
võrratu DJ Bobo!

Teinegi hea tegevus, mis sai ideekohvikust 
alguse, on laupäevahommikused kokandustun-
nid. Kokandust viib läbi Eliise Viilu ning kelle 
soov näha, mida vahvat on koos küpsetatud, siis 
võib meid jälgida : www.facebook.ee / Palupera 
valla noored.

Aprillikuu oli talgutamise kuu. 19. aprillil 
kääriti käised üles ning korrastati noortekeskuse 
ümbrus. Suur tänu kõigile tublidele osavõtjatele. 

Maikuus andsid keskuse tublid noored oma 
panuse 7. mail toimunud Middendorffi de 
perekonnakalmistul toimunud heakorratöödel. 
Külas käidi headel sõpradel Rannu noortekes-
kuses ning Rannu noortega koos võeti osa põne-
vast „Jäljekütt“ matkast. Kuna suvel on mõnus 

võrkpalli mängida, siis 24. mail korrastati paljude 
noorte ning noortevolikogu kaasabil Hellenur-
me võrkpalliplats (pildil). Lisaks osalenud talgu-
listele suur tänu Kalev Lõhmusele ja vallavanem 
Terjele. 

Lisaks käis noortekeskuses külas Kaitse-
liit Valgamaa Malev noorteinstruktor Jaanika 
Niklus, kes rääkis meile sellest, kuidas saada 
noorkotkaks, kodutütreks. Hea noor, kui soovid 
liituda, siis küsi vastavat pabervormi noorteju-

Hellenurme noortekeskuse tegus kevad

hi käest. Kevadhooaja lõpetas ning suve 
alustas 29. mail Lustimäel toimunud 
vahva piknik. 

Hellenurme noortekeskus soovib 
kõigile noortele kena kooli lõppu ning 
nüüd alles läheb keskuses põnevaks! Juu-
nikuus on tavapäraselt toimumas kokan-
dus, sedapuhku kokandusõhtud. 

Ootame kõiki huvilisi juba 7. juuni kell 
16.00 Palupera Pritiskuuri, kus üheskoos 
õpime valmistama maitsvaid ja loomin-
gulisi tikuvõileibu. Lisaks on toimumas 
terve suve juuni- august põnevad muu-
sikateraapia töötoad. Töötoad saavad 
teoks tänu Valga Maavalituse ANK 
projektivooru kirjutatud ning positiiv-
se otsuse saanud projektile „Helid me 
ümber ja sees“. Projekti kaastoetaja 
on Palupera Vallavalitsus. Töötubade 
raames saab tasuta õppida erinevaid pille 
(kitarr, trumm, löökpillid) ning kaasa 

teha põnevates folkloori töötubades. 22. juunil 
tähistame Pritiskuuri juures noortekeskusega 
jaane – plaanis vahvad võistlusmängud, näomaa-
lingud. Süütame jaanilõkke!

Loe meie tegemistest: facebookist, http://
noored.palupera.ee/

Julgemad, võite võtta otse ühendust ka noor-
tejuhiga, number ikka sama 58687501!

Hellenurme-Palupera noortejuht 
Mari-liis vanaisak

13. juuni  10.00-18.40 Unustatud mõisad külastusmäng Palupera
       mõisas. 
   Kella kolme kontsert – Jüri Homenja Palupera mõisakool
22. juuni  18.00 Neeruti Jaanituli.   Neeruti külaplats
   19.00  murumängud. 
   20.00  Raen Väikene.
23. juuni  20.00 Nõuni jaanituli ansambliga TuviPoig Nõuni kultuu-
       rimaja parkla
26. juuni  Hellenurme suvejooks IV  Hellenurme puhkeala
26. juuni  Maakonna Kaunis Kodu tänuüritus Palupera mõisakool
27. juuni  10.00-18.40 Unustatud mõisad külastusmäng Palupera 
       mõisas. 
   Kella kolme kontsert – Maria Listra (sopran) ja Piia Paemurru 
      (klaver). Palupera mõisakool
  www.palupera.ee   http://www.unustatudmoisad.ee/
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Puka Rahvamaja saali olid kutsutud 13 väikest 
imetoredat pisipõnni koos vanematega. Tuli-
jate hulgas olid ka teised pereliikmed ja vana-
emad-vanaisad. 

Päeva tegid meeleolukaks laululapsed Mer-
licander Lehtsaar, Geteri Objartel, Kaidi Puies-
tee, Gerli Rosenberg, juhendajaks pikaajaline 
muusikaõpetaja Sille Lõõndre. Tantsulisi vahe-
palasid esitasid Kristiina Tamm, Lisanna Arak, 
Kelly Tamm, Geteri ja Gertu Objartel, juhenda-
jaks kunstiline juht Kaija Tamm.

Igale väikesele vallakodanikule jagas lusikaid 
ja andis kätte vallakodaniku tunnistuse laste-
kaitse vanemspetsialist Marika Uibo, roosiõiega 
õnnitles Puka Rahvamaja juhataja Helgi Pung. 

Kaija Tamm jutustas „Muinasjutulise loo“ 
ja mille lõppedes suundusime kõik koos ühise 
peolaua juurde.

Lapsevanemad, kel polnud võimalust peole 
tulla, saavad lusikad ja vallakodaniku tunnistuse 
kätte valla sotsiaalosakonnast. Soovime kõiki-

TEADE

Apostliku-õigeusu kiriku kalmistupüha 

Priipalu kalmistul toimub 

23. juunil kell 13.00. 

Teenib isa Andreas.

31. mail jagati Puka vallas traditsiooniliselt 
valla uutele kodanikele hõbelusikaid

desse peredesse õnne ja armastust ning kohtu-
miseni uuel aastal!

Puka valla isetegevuslaste ning kultuurimajade tegevus on suveks otsad kokku 
tõmmanud ning läinud puhkama. Enne veel mõtleme natuke möödunud hoo-
ajale ning meenutame kuldsemaid hetki.

Jaanuaris algas MTÜ Puka noortepesa eestvedamisel avatava noortekesku-
se tarbeks vilgas töö – valmistati kott-toole, restaureeriti puitmööblit ja vooliti 
savi (toetas Hasartmängumaksu nõukogu).

Veebruaris tehtud ideeringidest ja kultuurirahva ümarlault saadud mõtted 
ning juhtnöörid aitavad planeerida kultuuritööd ka tuleval hooajal. Vastla-
päeva tähistati Aakres külaseltsi ning Pukas noortekeskuse eestvedamisel. 
Memmede tantsurühm kutsus külla oma sõbrad Mustlast, Sangastest ja Tsir-
guliinast ning sai teoks meeleolukas sõbrapäeva üritus. Toimus vabariigi aasta-
päeva kontsert.

Märtsis kutsusid MTÜ Pritusmehe Marid qullingu töötuppa. Puka rahva-
maja ootas naistepäeval kõiki puhkeõhtule. Aakres toimus esimene filmiõhtu. 
Ideeringis muutus rahvatants zumbaks ning mõte sai ka teostuse. Meesan-
samblite laulupäeval Rõuges valiti publiku lemmikuks Puka meesansambel. 
Järgmine üle-eestiline meesansamblite laulupäev tuleb korraldada loosi 
tahtel Valgamaal ja selleks on 19. märts 2016 Puka rahvamaja.

Aprillis toimus taaskord filmiõhtu Aakres, millest osavõtjaid oli 
kolm korda rohkem kui esimesel korral. Puhkeõhtul Aakre rahva-
majas koos Toomas Anniga  oli rahvamaja saal  täis rõõmsameel-
seid pidulisi. Tänavakunsti festival jõudis Puka valda tänu Kris-
tjan Naglale – prooviti ise kätt ning käidi vaatamas teiste loodud 
tänavakultuuri. Ettevõtlikud inimesed korraldasid ka sellel 
aastal tõeliselt tänuväärse „Anna ära“ aktisooni. 

Mai algas vägevalt talgupäevaga erinevates Puka valla 
kogukondades. Jätkus südamlikult emadepäeva meeleolus – las-
teaia ning kooli kontsert Puka rahvamajas, tähistamine koos laste näi-
dendi esietenduse ning emadest näituse avamisega Aakre rahvamajas. Iluõh-
tul said naised veelgi ilusamaks ning oskuseid ja teadmisi igapäevaseks kaunis 
olemiseks. Mai kulmineerus loomulikult vallapäevaga ning ansambli „Meie 
Mees“ astumisega Puka rahvamaja lavale. Meie memmed võtsid osa maakon-
na tantsupeost ning tulemas on ka Kagu-Eesti memme-taadi tantsupidu. Sega-
koor U-Tuur kordab veel laule, et osaleda Tartus toimuval popkooride laulu-
peol. Kolme valla segakoor valmistub osalema vaimulikul laulupeol Tartus. 
Lastekaitse päeval said valla uued väikesed kodanikud ja nende vanemad 

kuulata vaadata sellele päevale pühendatud kontserti ning neile anti 
üle vallakodaniku tunnistus ning lusikas. Rahvamaja juures toimus 
lõkkepannkookide valmistamine.

Oli ilus, meeleolukas ning teguderohke hooaeg ning  täname väga 
neid, kes ühest või teisest sündmusest osa võtsid. Täname meie tore-
daid ringijuhte selle tubli töö eest, mis nad on sel hooajal teinud ja 
muidugi kõikki taidlejaid, kes leidsid tee rahvamajadesse. Suvel saavad 
toimuma erinevad tegevused.  

Kindlasti ootame kõiki valla jaanituledele, öökinno, augustis toimu-
vale reisisellide Peruud tutvustavale õhtule, öölaulupeole ja iga-aas-
tasele spordipäevale. Jälgige infot infotahvlitel ja www.facebook.com/
PukaVallaKultuuripesa. Ringide tegevus alustab taas oktoobris kui 
õues ei ole enam nii palju ahvatlusi ning meel ja hing on puhanud. 
Kohtumiseni!

HelGi ja kaija 

Hooaeg läbi, ilus suvi ees

Kevad on kiire aeg kõikides haridusasutustes, sest on 
vaja aastaga tehtu-õpitu kokku võtta. Nii ka meil Aakre 
Lasteaed-Algkoolis. 

Kevad on möödunud tegusalt. Lasteaialapsed ja noore-
mad koolilapsed käisid Vapramäe matkarajal metskitsede 
elu uurimas, koolilapsed tutvusid õppekäigul Hellenurme 
vesiveskiga. Samuti käisime puid uurimas meie oma 
mõisapargi loodusrajal.

Aprillis toimunud perepäeval korrastasime parki ja istu-
tasime põõsaid. Parki peidetud tähistatud kivide otsimine 
oli lastele lõbus, pärast said nad need ka ära värvida. 
Lisaks tassisime juba varem langetatud puude oksad 
volbrilõkkesse. Kõik koos läheb töö ladusalt. Isad meis-
terdasid lasteaiatrepile uue käsipuu. Lõpetuseks maitse-
sime ühiselt kaetud piknikulaua taga perede valmistatud 
hõrgutisi. Hea meel oli näha paljusid peresid koos üht 
kena õhtupoolikut veetmas.

Lasteaed tähistas emadepäeva murdekeelse näidendi 
esitamisega. Sellega jätkati õpetaja Kaia eestvedamisel 
emakeelepäeval alguse saanud mulgi murde uurimist. 
Lapsed kõnelesid murdes vabalt nagu teeksid seda iga 
päev. Pidu jätkus väikese meisterdamise ja koogi söö-
misega.  

Nüüdseks on tehtud tasemetööd, osaletud olümpiaa-
dil, joonistusvõistlustel, mõned auhinnadki nopitud. Pole 
midagi hullu kui tihti jääb osavõtmisrõõm suurimaks. 
Järgmine kord proovime jälle paremini ja kiiremini. Koo-
li kevadpeol möllasid aga nõiad. Etenduses väikesest 
nõiast, kes kogu hingest tahtis saada heaks nõiaks, lõid 
kaasa kõik näiteringi lapsed. Peaosas hiilgas VI klassi 
õpilane Kadi Kertu Elias, kes paistis sel aastal silma ka 
heade sporditulemustega. Aakre Algkooli lõpetavad sellel 
õppeaastal kiituskirjaga: Andres Kull, Taavi Univer, Eva 
Volver ja Jane Johanson.

Lasteaia kevadpidu oli ühtlasi neljale lapsele ka las-
teaia lõpupidu. Rasmus Mõtsar, Aleks Murašov, Meribel 
Valving ja Sandra Eller (pildil vasakult) lähevad sügisel 
kooli. Peo lükkas käima lõbus näidend Tare-tareke, mille 
peateemaks ikka sõprus ja üksteise abistamine. Kasva-
tajad olid väiksemate laste käes kokku kogunud ütlemisi 
koolieelikute kohta. Kõik neli olid olnud noorematele 
heaks eeskujuks ja sõbraks. 

Kooliaasta lõpetasid juuni alguses ekskursioonid põne-
vatesse kohtadesse. Lasteaed tutvus Jaaniraotu talu lin-
nupargiga ja koolilapsed tegid tiiru Tartus. Trükimuuseum 
võimalusega trükkida oma postkaart, spordimuuseum 
oma kuldse Lurichiga ning laevasõit Emajõel pakkusid  
põnevaid elamusi. 

Traditsiooniline VI klassi lõpupidu 6. juunil kell 12 toob 
palju rõõmu kuid ka veidi nukrust nii õpetajate kui ka 
õpilaste silmi. Kadi Kertu Elias, Jane Johanson, Karoliina 
Undrits ja Mario Veskimets – edukat edasist kooliteed 
teile sügisel juba uues koolis!

Ilusat saabuvat suve!

Õpetaja liina laaser 

Aeg kokkuvõtteid teha

Maikuu lõpp toob igal aastal kaasa lõpupeod lasteaedades. Sellel korral lõpe-
tasid Puka Lasteaia 6 last - 3 poissi ja 3 tüdrukut, nii et lõpuvalssi oli hea õppida 
ja tantsida.

Enne kui asi jõudis lõpuvalsini, oli lastel palju harjutamist, et pidu ikka 
kenasti korda läheks. Sellel aastal oli peo teemaks "Minu viimane aasta Puka 
Lasteaias", kus lapsed andsid luulelises ja laululises vormis teada, mis nad aasta 
jooksul õppisid, ja millega tegelesid. Ka õpetatud tantsud olid hästi selged ja 
andsid peole hoogu.

Lõpetajad ise olid kenad ja asjalikud, nendest kõigist jäävad lasteaeda 
helged mälestused. Ühest kui viisakast poisist, kes lubas alati õpetajal enne 
uksest siseneda; teisest kui päikesest, kes oli alati naeruline ja heas tujus; kol-
mandast kui tagasihoidlikust ja väga korralikust tüdrukust. Üks poistest oli 
väga tubli konstrueerija ja tegi oma ehitistega teistele lastele silmad ette. Ja 
tüdruk, kes oli väga tähelepanelik ning abivalmis - tõeline õpetaja parem käsi. 
Ja viimane meie kooliminejatest oli sõbralik poiss, kes omas palju sõpru, sest 
temaga oli lihtne  ja hea sõber olla.

Angela, Enriko, Liisbeth, Kenert, Kirsika ja Romet! Soovime Teile kõigile 
nii head kooliteed, kui ka head eluteed. Ja vähemalt esialgu võtke õhtuti kaissu 

Lõpupidu Puka Lasteaias

oma lilla karu, mille te lasteaiast kaasa saite. Ajage temaga vahel nel-
jasilmajuttu, vaadake koos und ning meenutage lasteaeda mõnes oma 
unenäos.

teie õpetajad Põngerjate rühmast

Kuigatsi jaanituli 20. juunil palliplatsil.
Kavas mängud lastele ja täiskasvanutele

Kuigatsi rammumees 2015
Täpsem info tulekul!
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n	 Määrati katastriüksuse sihtotstarve kaheteistkümnele 

riigi omandisse jäetavale maaüksusele.
n	 Nõustuti Vaalu külas asuva Nurme maaüksuse, Ädu 

külas asuva Suti maaüksuse ja Ädu külas asuva Vainutuka 

maaüksuse 13,15 ha suuruse maa ostueesõigusega erastamise-

ga Aino Alterile.
n	 Nõustuti Keeni külas asuva Murrangu katastriüksuse 

jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Muraka 

ja Murrangu, Keeni külas asuva Lohu katastriüksuse jaga-

misega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Lohupõllu 

ja Lohu, Restu külas asuva Bokja katastriüksuse jagamisega 

kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Endri ja Väike-En-

du, Ädu külas asuva Vainu katastriüksuse jagamisega kaheks 

eraldi katastriüksuseks nimedega Vainu ja Vainumäe, Lauküla 

külas asuva Siiraku katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi 

katastriüksuseks nimedega Siirakukalda ja Siiraku, Lauküla 

külas asuva Kallaste katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi 

katastriüksuseks nimedega Kaldapõllu ja Kallaste ning Keeni 

külas asuva Saarde katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi 

katastriüksuseks nimedega Keenipõllu ja Saarde.
n	 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümne-

le isikule kogusummas 1579,20 eurot ja täiendav sotsiaaltoe-

tus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 

saajale kogusummas 30 eurot.
n	 Määrati maikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele 

isikule kogusummas 123,30 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 

saajale kogusummas 30 eurot.
n	 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 

230,30 eurot.
n	 Määrati õpilase aprillikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 

330,15 eurot.
n	 Määrati aprillikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele 

isikule kogusummas 855 eurot.
n	 Määrati maikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele 

isikule kogusummas 855 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmeteistkümnele 

isikule kogusummas 1581 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku 

avaldus.
n	 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
n	 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

ühele isikule.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
n	 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
n	 Lõpetati puudega inimese täiendava toetuse maksmine 

ühele isikule.

AMETLIK INFO

9S A N G A S T E
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 

Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SÜNNID
Karl Felix Oja           21. mail 
Lisandra Allik            22. mail 

Sangaste Vallavalitsus 

kuulutab välja avaliku konkursi 

Keeni Põhikooli direktori 
ametikoha täitmiseks.

Keeni Põhikool ühendab endas põhikooli 
ja Sangaste Lasteaia. 

Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus ha-
ridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses 
nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tu-
gispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõikes 
1 nõuetele.

Eeldame haridusasutuse juhtimiskogemuse 
olemasolu, orienteeritust meekonnatööle.
Pakume töötasu kokkuleppel, vajadusel isikliku 
sõiduauto kasutamise hüvitamine.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised do-
kumendid: kandideerimisavaldus, motivatsiooniki-
ri, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele 
vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Kandideerimise tähtaeg: 29. juuni 2015.
Tööleasumine: 24. august 2015.

Kandideerimisdokumendid esitada digitaal-
kirjastatult meiliaadressil sangaste@sangastevv.
ee, märgusõna „Keeni Põhikooli direktori kon-
kurss“.

Info tel 518 2016 või kaido@sangastevv.ee.

Sangaste Vallavolikogus 

11.05.2015

n	 Taotleti Sangaste valla munitsipaalomandisse San-

gaste alevikus asuv 1265 m2 suurune Valga maantee 2a 

maaüksus.
n	 Määrati Tiidu külas asuvale riigimaantee 23226 Los-

siküla-Tiidu-Kooba tee lõigule liikluspinna kohanimeks 

Kolmimäe tee.
n	 Koormati Keeni külas asuv Jäätmejaama kinnis-

tu reaalservituudiga Keeni külas asuva Viilhalli kinnistu 

kasuks juurdepääsutee kasutamiseks.
n	 Koormati Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuv kin-

nistu hoonestusõigusega mittetulundusühingu Sangaste 

Asundused kasuks.
n	 Tunnistati kehtetuks Sangaste Vallavolikogu 29. 

aprilli 2010. a otsus nr 14 „Sangaste alevikus asuva Ao 

kinnistu võõrandamine mittetulundusühingule Sangaste 

Asundused“.
n	 Kehtestati Keeni Põhikooli põhimäärus.
n	 Kehtestati Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
n	 Arvati Raul Nämi majanduskomisjoni koosseisust 

välja.
n	 Otsustati maksta ajavahemikul 1. jaanuar – 31. det-

sember 2015. a volikogu esimehele isikliku sõiduauto ame-

tisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutami-

se kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot/

km, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kuus.
n	 Täiendati Sangaste Vallavolikogu 21. juuli 2014. a 

otsust nr 22 “Sangaste Vallavalitsuse teenistuskohtade 

koosseisu kehtestamine”, lisades vallavalitsuse teenistus-

kohtade koosseisu heakorraspetsialisti teenistuskoha.

Sangaste Vallavalitsuses 

n	 Väljastati projekteerimistingimused Anželika Juhko-

vile Sarapuu külas asuval Siili kinnistul kalapääsu ehitus-

projekti koostamiseks ja Anželika Hoolmale Pringi külas 

asuval Ajova kinnistul üksikelamu, abihoonete, tiigi  ja teh-

novarustuse ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi OÜ-le 

Restu külas Tsäni kinnistu – Linaski kinnistu lõigul asuva 

elektripaigaldise kasutuselevõtuks, Elektrilevi OÜ-le San-

gaste alevikus Valga mnt 1 kinnistu – Kurevere külas 69 

Võru-Kuigatsi-Tõrva tee maaüksuse lõigul asuva elektri-

paigaldise kasutuselevõtuks, Eesti Lairiba Arenduse Siht-

asutusele Mäeküla külas 23234 Mihkli-Piiri tee maaük-

susel, Piirisauna kinnistul ja Saunamasti kinnistul asuva 

mikrotoru süsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli kasutuse-

levõtuks, Terje Tedrele Keeni külas Tedre kinnistul asuva 

elamu kasutuselevõtuks, osaühingule Kakulaane Lauküla 

külas Palu kinnistul asuva suitsusauna kasutuselevõtuks 

ja osaühingule Kakulaane Lauküla külas Palu kinnistul 

asuva väliköögi kasutuselevõtuks.
n	 Seati Lauküla külas asuvale Tuisu kinnistule sund-

valdus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 

Elektrilevi OÜ kasuks.
n	 Moodustati Keeni Põhikooli direktori ametikoha täit-

miseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks konkur-

sikomisjon koosseisus: Kaido Tamberg - komisjoni esimees, 

Kati Ermel, Marju Karavin, Ly Käärik ja Rando Undrus.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 3070 eurot Ees-

ti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti “To pre-

serve not to lose it - safeguarding of cultural heritage” kulude 

katmiseks.
n	 Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila lasteaiakoha 

tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 

269,56 eurot kuus.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrata Risttee külas asuvate Jõeveere ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1,3 ha.
n	 Nõustuti Sangaste alevikus asuva 929 m2 suuruse 69 

Võru-Kuigatsi-Tõrva tee maaüksuse riigi omandisse jätmi-

sega riigi omandisse jäävate rajatiste aluse ja neid teeninda-

va maana ning Risttee külas asuva 1,3 ha suuruse Jõeveere 

maaüksuse riigi omandisse jätmisega Herta Vähi omandis 

olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele 

seatakse hoonestusõigus.

AMETLIK INFO

Aile Allik
Jaagup Hinn
Keren Juhkov
Manana Kokhtashvili

Keeni Põhikooli lõpetajad 
2015. aastal

Laura Tiidemäe
Kajar Unt
Cathy Väärmaa

Lõpuaktus toimub 16. juunil kell 18.00 Keeni koolimajas.

Suvise graafiku järgi (1. maist 1. 
oktoobrini) 
keskkonnaameti metsanduse spet-

sialist ENE VAHTER 
Sangaste vallas vastu ei võta.

Metsaomanike vastuvõtt: 
Otepää looduspargi majas (Kolga 
tee 28) iga kuu 2. ja 4. kolmapäev 
kell 9-12, Valga Kesk 12 iga kuu igal 
neljapäev 10-12.

Telefon 524 4329, ene.vahter@
keskkonnamet.ee.
Puhkuse ajal (08.–22. juuni, 29. juuni – 
06. juuli; 20. juuli – 3. august) asendab 
Taavi Kajaste (telefon 503 1525, Taavi.
kajaste@keskkonnamet.ee).

Täna kõrvus ärev tukse,
suled lasteaia ukse.
Maha jäävad mängurajad,
ees sind ootab koolimaja…

29. mail oli Sangaste lasteaed 
Kratila lasteaiaperele ühte-
aegu nii rõõmus kui nukker 
päev. Kuus uudishimulikku 
ja särasilmset poissi-tüdru-
kut olid märkamatult suureks 
saanud ning lasteaia mängu-
maa oli neile kitsaks jäänud. 
Pealegi olid need vahvad rüb-
likud omandanud vajalikud 
eeloskused: oskuse vaadata, kuulata, tähele 
panna ja meelde jätta. Ühesõnaga kõik selle, 
millele koolitarkusi hoogsalt laduma hakata. 
Ja nüüd, maikuu viimasel reedel, oligi aeg neist 
lahti lasta ja heade soovidega teele saata!

Nagu meil on traditsiooniks, pakkusid lõpe-
tajad koos lasteaeda jäävate mängukaaslas-
tega meeleoluka ja tempoka kevadkontserdi. 
Lapsed olid väga tublid ja tulid mitmekülgse-
te esinemisnumbritega suurepäraselt toime. 
Isegi kõige pisemad olid laval vabad ja kindlad, 
justkui tõelised staarid!

Pärast sõnavõtte saabus päeva oodatuim 
hetk – tunnistuste jagamine. Meil on rõõm 
teatada, et Sangaste lasteaed Kratila lõputun-
nistuse said Robin Kõiv, Mirko Lepik, Getter 
Mandli, Kätriin Puksov, Tiäre-Terle Teder ja 
Mikk Toom! Head kooliteed Teile, kallid lõpe-
tajad ning suur aitäh peredele nende toredate 
lasteaia aastata eest!

Ja eriline tänu Teile kõigile, kelle panusel 
meie pidu õnnestus!

direktor Maire MuruMaa

Hüvasti, Kratila!

Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist 
on puhkusel 

8.06. – 12.06.2015,
25. ja 26.06.2015. 

Karmel Kala
Hannes Kompus
Edvin Pulver
Timea-Helen Teder

Tähelepanu! 

Seoses koolivaheaja algusega 4.06.2015 ei sõida kogu 
suve jooksul eelmisel aastal koolilaste teenindamiseks 
lisatud Atko liinibussid. Seega ei ole suvel käigus 
1) liini nr 13 (Tõrva – Keeni – Sangaste - Otepää), 
mis 7.50 läks Keenist ja 8.00 Sangastest Otepääle ja 
tagasiteel oli Sangastes 14.40 ja 15.00 ning käis läbi 
Sarapuu ja Ande peatuste. 
Lisaks sellele 
2) kooliajal Elva – Puka – Sangaste - Valga peatuste 
vahel sõitnud liin nr 25 on nüüd Sangastes kell 15.35, 
mitte 15.45 nagu kooliajal. 
3) Liin nr 39 (Valga – Sangaste – Otepää) on Sangas-
tes 7.15 ja ei sõida enam Keeni kooli vaid läheb kohe 
Otepääle edasi (mitte 7.28 nagu kooliajal). 
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alates 3. augustist 2015. a sulgeb uksed 
nostalgiline „NuuSTaku PubI“, 

et anda ruumi uue SPa-HOTEllI ehituseks.

Täname kogu südamest oma töötajaid: 

Anu, Ingrid, Heli, Margit, Toomas, Kristin, Ketryn, Kristina, 
Maiken, Raimo ja Maarika, 

kes olid meile abiks ja toeks kõik need aastad.

Samuti täname kauaaegseid püsikliente: 

Tarmo ja Toomas Ladva, Otepää Line Dance gruppi 
„Bossanova“, „Lemmik Mees OÜ“, kollektiivi „Jumek“ ja veel 

paljusid, 
kellele on pakkunud naudingut „Nuustaku Pubi“ 

võrratu köök ja kaunis asukoht.

Kutsume kõiki Otepäält ja ka kaugemalt meid veel 
külastama, et nautida viimaseid hetki 

„NUUSTAKU PUBIS“ ─ joogimenüüs leiab 
allahindlusi!

KOHTUMISENI JUBA PEATSELT UUES 
SPA-HOTELLIS!

Edgari poes alates 14.30 E-R
 

kuumad singid 

otse ahjust.
 

Kuum toit kuumletis alates kella 11st.
***

Pakume trahteris 

peolaudu

kohapeal tähistamiseks või kaasavõtmiseks.

Info: 7666550; 7666553

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

Klassikalised näohooldused
Ultraheli, teemantlihv, mesoporatsioon
Depilatsioon, jumestus 
Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine, 
kulmude korrigeerimine
LashLift ripsmete keemiline koolutamine

 Tel. 5233628, FB   Valga põik 3, Otepää
 http://eleilu.weebly.com/  Olete oodatud!

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Ostab Ostab 
metsakinnistuidmetsakinnistuidmetsakinnistuid

ja põllumaidja põllumaidja põllumaidja põllumaid
kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. 

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

10. - 12.juulil toimuvad Saaremaal Kuressaares 14. Eestimaa suvemängud, mille raa-
mes saavad esindada Valgamaad ja osa võtta ka Otepää valla sportlased järgnevatel 
spordialadel linnade arvestuses: kergejõustik, orienteerumine, võrkpall mehed, võrkpall 
naised, maastiku jalgrattakross, mälumäng, petank, tennis, jahilaskmine CSP, juhtide 
võistlus. Võistluste ajakava ja juhendi leiab siit – www.joud.ee. 

Osalemissoovist palun teavitada mulle e- mailile hiljemalt 20. juuniks. Lisada tuleb 
nimi, sünniaasta, võistlusala, telef., e-mail, täpne soov majutuse (võimalused juhendis), 
toidukordade ja vajadus transpordi kohta. 

Kõik Otepää valla spordisõbrad ja kohalike spordiklubide liikmed on oodatud Val-
gamaad ja Otepääd esindama! 

otepää valla sporditöö spetsialist Harald laidre

Eestimaa suvemängud
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ARTHUR UIBO 
8.10.1932 – 07.05.2015

ZOJA PAVES 
08.02.1937 - 23.05.2015

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Siiras kaastunne Virvele ja 
Elmole ema, ämma

ASTA-ARMILDE MÄNNIK

kaotuse puhul.

Parmet AS töötajad

Nüüd kutsuval säral
sulle terendab Linnutee...

Mälestame 

ZOJA PAVEST

Meie kaastunne lastele.

Naabrid Hele ja Andres ning 
Vilma Juusa-Peetri päevilt.

Mälestame 

ZOJA PAVEST

ja avaldame kaastunnet lastele ja 
lastelastele.

Töökaaslased sovhoosi päevilt.

KU U LU T U S E D

Sa olid nagu päikene 
tõid päevadesse sooja.

Kuis leida lohtu hingele,
kui päike läinud looja.

V.Soovik
Südamlik kaastunne 

Virvele perega armsa ema, 
ämma, vanaema ja vanavanaema 

ASTA ARMILDE MÄNNIK
kaotuse puhul.

Ilve, Eve-Ly ja Maaja

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne 
Virve Parikule perega kalli

EMA

kaotuse puhul.

Viive ja Silvi peredega.

Kaevan ja 
puhastan tiike. 
Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Võsalõikus
giljotiiniga. 

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

On jäänud vaid kallid mälestused 
ja tänu...

VEERA MUTTIK
15. V 1926 - 2. VI 1995

Kallist ema ja vanaema 
mälestavad 

20. surma-aastapäeval 

Hilja, Rein ja Leo
peredega

Kaevetööd ekskavaatoritega 
7-22 tonni. Kallurveod. 5125350

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791 

Korstnapitside, telliskorstnate 
ehitus ja korstnapühkimine. 
Tel: 55579399

Müüa lõhutud küttepuid (lepp ala-
tes 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/
RM). Hind koos veoga, koorem 
6 RM. Tel. 53946271.

Müüa seamaterjali, põranda-,  
voodri- ja terrassilauda. Transport 
tasuta. Tel 5258911

Ohtlike puude raie & hooldus, 
tel 56 866 157.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Ostan vanu raamatuid, märke, 
münte, fotosid ja postkaarte. 
Paku julgelt! Tel. 5395 8295

Teie pulmad ja juubelid ansamb-
liga KUPPEL. Tel. 5117 419

Pakun muru niitmist, trimmer-
damist, võsalõikust ja saetöid. 
5684 3340.

Pakun tööd tallu (puude saa-
gimine, muru niitmine). Hind 
kokkuleppel. Tel 56 200 945.

Saekaater Esveko Wood võtab 
tööle tõstukijuhi, staabeldaja ja 
laotöölise. Asume Kanepis, Põl-
vamaal. Kontakt Cristofer Jostov 
56299229, cristofer@esveko.com.

Perekond soovib osta maja või 
elamukrunti Otepääl või Nüplis. 
Eelistame Tehvandi spordiradade 
lähedust. Tel. 56565209

Müüa 3toaline ahjuküttega korter. 
Soodsalt. Garaaž ja kasvuhoone. 
Pilkusel. Tel. 55949832

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

II kvartalis
18. juunil
III kvartalis
23. juulil
19. augustil

III kvartalis
7. ja 21. juulil
4. ja 18. augustil

III kvartalis
6., 13., 20. ja 27. juulil
3., 10., 17. ja 24. augustil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pangabussi peatused:

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Sangaste 
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kell 13.00–16.30

II kvartalis
16. juunil

II kvartalisOtepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

8., 15. ja 29. juunil 

aS Parmet 

pakub Otepää tehases 
tööd: 

1. Tootmistöölistele 

2. CNC pingi operaatorile

3. komplekteerijale 
 (sobib ka naisterahvale)

Väljaõpe kohapeal.
Telefon 5034707, 7660044 

või tulla kohapeale.

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.

Kuni viimaks rahuranda
elulained heitsid Sind.

Südamlik kaastunne 
Virve Pariku perele kalli ema, va-
naema, vanavanaema ja ämma

ASTA ARMILDE MÄNNIK
kaotuse puhul.

Sigrid ja Toomas

SANGASTES

Palveränduri 
kasutatud riiete poes 

(Pärna 15, Otepää) 
10., 11. ja 13. juunil 
kogu kaup 10 senti. 

Tasuta jagamine 
17., 18., 20. juunil. 

avatud k, N 14-18, l 
10-13. 

Peale seda pood sügiseni 
puhkusel.
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Autokliima täitmine ja diagnostika
Flaieriga varuosa   - 15%     Avatud:
Teenustöö  - 10%     E-R:       9.00-18.00
Anti Arujõe       L:         10.00-13.00   Kokkuleppel
Telefon: +372 55 623 806     P:   suLETud
e-kiri: anti@okopesa.ee          www.okopesa.ee Asume Otepääl Techne töökoja kõrval

Teade teede sulgemise kohta!
13. juunil 2015 leiab aset OTEPÄÄ RAHVASPRINT, mis on EAL 
registreeritud rahvasprindi etapp. Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis 
viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud 
teedel. 

OTEPÄÄ RAHVASPRINT 2015 võistlusrada asub Otepää vallas 
riigiteedel ja autode hooldusala Otepää kesklinnas. Võistlusrada on 
kruusa- ja asfaltkattega, pikkusega 3,1 km.

Seoses selle ürituse korraldamisega häirime ka kindlasti Teie tavapä-
rast rahulikku elukeskkonda, sellepärast palume Teiepoolset mõistmist 
ja kannatlikkust. Antud ralliüritus korraldatakse avalikel riigiteedel 
ning see toob kaasa mõningaid liikluspiiranguid ka Otepää vallas. 
Laupäeval, 13. juunil ajavahemikul 12.30-17.00 on suletud järgmised 
teelõigud:

OSALISELT SULETUD TEELÕIGUD: 
maantee nr 23236 Männiku - Pühajärve km-d: 1,17 - 2,37, 

nr 23175 Pühajärve - Pukamõisa km-d: 1,29 - 2,14 
ja nr 23176 Kannistiku - Koolitare km-d: 0.00 - 0,59.

Lisainfot saab telefonil +372 5202695 või e-mailiga info@smara-
cing.ee.

Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes ja häid rallielamusi soovides  
S.M.A. Racing MTÜ meeskond

Otepää Kultuurikeskuse pargis

2. augustil 2015 kell 10.00

Otepää XIX käsitöömeistrite
ja rahvamuusikute päev.

Laadal saab osta käsitöid ja taimi.
Kavas on palju tegevusi kogu perele.

Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid
ja külalisesinejad.

Korraldab Otepää Naisselts.
Registreerimine laadale 

tel. Ene Raudsepp 5615 3357.

OTEPÄÄ RAHVASPRINT toimub 13. juunil


