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4. juunil möödus 125 aastat
sinimustvalge rahvuslipu õnnistamisest Otepää
pastoraadis. Otepääl tähistati Eesti lipu sünnipäeva
kahel päeval – 4. ja 5. juunil.
Vaatamata vihmasele ilmale
oli meeleolu ülev.

Otepää – Eesti lipu häll
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Otepää tähistab Võidupüha näidislahinguga
Võidupühal, 23. juunil alustab võidutuli
Valgamaal oma teekonda Otepää kirikumõisast.
Võidutule toob Jõgevalt kell 15.00 Otepääle reservkapten Harri Tromp, tule võtab vastu ja jagab kohalike omavalitsuste juhtidele
Valga maavanema ülesannetes Kalev Härk.
Otepää vallavanem Meelis Mälberg süütab
võidutulest valla jaanitule.
Seejärel saavad kõik huvilised Maakaitsepäeval ja valla jaanitulel osaleda. Kaitseliidu
Valgamaa Malev peab kirikumõisas maha
näidislahingu, kõigil on võimalus lasta
õhupüssi. Väljas on politsei, päästeteenistuse ja keskkonnainspektsiooni tehnika, samuti tegutsevad Noorkotkaste, Kodutütarde
ja Naiskodukaitse tegevuspunktid. Otepää
Naisselts müüb kohapeal pannkooke.

MONIKA OTROKOVA

MONIKA OTROKOVA
4. juuni, Eesti lipu päev, jäi ajalukku sellega, et Otepääl heisati lipp
20meetrisesse lipumasti, mis on
teadaolevalt kõige kõrgem lipumast
Eestis. Lipp on 17 m² suur, lipp jääb
valgustatuks ka öösel. Lippu pühitses Kaitseväe peakaplan emeeritus
Tõnis Nõmmik. Täname Otepää
Päästekomandot abi eest lipumasti
püstitamisel!
Eesti lipu päeva pidustused algasid
Otepää kirikumõisas lipu heiskamisega. Lipumuuseumis avas EELK
Otepää Maarja koguduse juhatuse
esimees Jaan Uibo lahkunud õpetaja Jüri Stepanovi büsti, mille autor
on skulptor Hannes Starkopf. Büsti
pühitses kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik. Jaan Uibo sõnul
on kogudusel plaanis tulevikus avada
pastoraadis Jüri Stepanovi mälestustuba, kus büst saab oma koha. “Tulevikus
on plaanis ka Lipumuuseumi laiendada, kuna materjali, mida eksponeerida,
on kogunenud üksjagu,” ütles Uibo.
“Hetkel teeb meile muret pastoraadi
katus, nii on annetused katuse jaoks
igati teretulnud.”
Seejärel toimus mälestushetk Jüri
Stepanovi haual ning jumalateenistus Otepää kirikus, kus teenisid Tõnis
Nõmmik ja õpetaja Marko Tiirmaa.

KAVA:

Otepää Kultuurikeskuses avati Malle
Elveti lipupäevale pühendatud näitus
“Lipp lehvib”.
Lipupäeva üritustel aitasid luua
meeleolu Otepää Gümnaasiumi
mudilaskoor Vilve Maide juhtimisel
ja Pühajärve Puhkpilliorkester. Lipu
heiskasid Eesti Üliõpilaste Seltsi
liikmed.
5. juuni oli Otepääl tavatult rahvarohke. Otepääl oli avatud käsitöölinnak, kust oli võimalik osta käsitööd
ja talutooteid. Toimus ka mälestushetk Kalevipoja kivi juures Väikesel
Munamäel. 1984. aastal, kui täitus

õlisotepäälasena olen vanaema käekõrval
juba väikelapseeas astunud kirikuteed, selgeks saanud ja kaasa laulnud tuntumaid kirikuviise, taasiseseisvumise aastail osalenud kõigil
lipupühitsemise tähtpäevil, jõulujumalateenistusel
kirikurõdult laulnud “Ave Mariat” ja meie lipu 120.
sünnipäeval Beethoveni “Kõik taevad laulvad”.
Ammutuntud kirikutee ümbrusest tabasin kurbusega ka mõnda suurt tõrvatilka. Aga selle tõrjun
pidupäevasündmuste hardamate hetkede kirjeldamisest.
Lipu 125. sünnipäevale pühendatud tänujumalateenistus oli tänavu korraldatud väga reglementeeritult. Kirikus oli hulk rahvast, nii kodulinlasi kui ka
rahvariides eestimaalasi. Jutluse pidas peapiiskop
Andres Põder, üles astusid paljud Eesti kõrged kirikuõpetajad. Muusikalise osa täitsid politseiorkestri
vaskpillikvartett, Nõuni kiriku meesansambel ja
ühislaulud Piret Stepanovi poolt orelil saadetuna.
Kõrvus veel kõlamas ühise lõpulaulu “Hoia, Jumal,
Eestit” lummavad sõnad ja meloodia, suundus rahvas
Linnamäe oru kaldale osa saama suurkontserdist.
Hiigellaval ootasid koorilauljad. Lava taguse seinapanoraami moodustasid rohe-roheline org, helendav
taevas ja Linnamäe põlispuude tumerohelus.
Ka Suur Looja halastas – päevaläbine sadu

Võidupüha jumalateenistus
Otepää Maarja kirikus.
Kell 14.45 mälestushetk Vabadussõjas
langenutele ja pärgade asetamine
Vabadussamba jalamile.
Kell 15.00-17.00 Otepää kirikumõisas võidutule tseremoonia, Maakaitsepäeva
näidislahing, jõustruktuuride tehnika näitus, Otepää valla jaanituli.
Kell 14.00

100 aastat esimese sinimustvalge
lipu õnnistamisest, tulid üksikud
julgemad inimesed saladuskatte all
lipu sünnipaika Otepääle, et seda tähtpäeva tähistada. Ööpimeduses toksiti
tookord Kalevipoja kivisse daatum 4.
VI 1984.
Lipumuuseumis avati näitus
„Sinimustvalge Eesti kunstis“. Samas
esitleti ka uut Eesti lipu marki. Otepää Maarja kirikus toimus pidulik
jumalateenistus, kus osales vabariigi
president Toomas Hendrik Ilves, kohal
oli ministreid eesotsas peaminister
Andrus Ansipiga. Jumalateenistusel

teenisid mitmed õpetajad eesotsas
peapiiskop Andres Põderiga.
Päev jõudis haripunkti kontserdiga
Linnamäe orus. Just kontserdi ajaks
jõudis kohale hommikul Tartust startinud üliõpilaste rongkäik. President
Toomas Hendrik Ilves pidas kontserdil pidupäevakõne ning kinkis
laulu- ja tantsupeo kooride ja rühmade esindajatele sinimustvalged lipud.
Esmaettekandes kõlas ka Rein Rannapi
ja Indrek Hirve “Otepää kantaat”.
Hiljem oli kõigil huvilistel võimalik
kuulata Väikeste Lõõtspillide Ühingu
ja Blacky kontserti.

Hingeliigutavaid hetki jäi meelde meie
sinimustvalge lipu hällipäevast Otepääl
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lakkas. Linnapoolselt mäenõlvalt laskusid väsinud
hobused, vankritel läbivettinud korporandid ja suur
SINIMUSTVALGE, mis aukohale paigaldatult ja
auvalves üliõpilastega seisis rahva ees kontserdi
lõpuni. Sünnipäevalaps – LIPP oli rahva rõõmuhõisete saatel taas koju jõudnud!
Sõna võtsid EÜSi esimees Siim Sillamaa ja
vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, kes
kinkis laulu- ja tantsupeo üldjuhtidele sinimustvalged lipud. Ja siis voolas Linnamäe orgu võimas
lippude jõgi: veidi eespool Eesti linnade ja valdade
värvikirevad lipud, nende järel lõppematuna näiv
sinimustvalgete lippude lainetav voog, mis kaheks
hargnenuna laskus mäenõlvadelt orgu – niimoodi
kõik need 1 200 lippu, mis olid kingitud kõigile
laulu- ja tantsupeol osalevaile kollektiividele.
Võrratu vaatepilt! Tänu ETVle võisid sellest ilust
osa saada televaatajad hilisõhtuses saates ja korratult
veel järgmise päeva hommikulgi.
Pidupäevakontserdi esimene osa oli täielikult
pühendatud juubilarile. Kõlasid “Avamäng 1884”
– esmaettekanne, pühendus lipu 50. aastapäevale
– “Tõsta lipp”, “Nägemus”, luuletuse”Sada aastat”
esitas näitleja Guido Kangur. Ja meie kultuuripilti
rikastava “Otepää kantaadi” (Rein Rannap, Indrek
Hirv) esmaettekanne, mõlema autori kohalolekul,

Rannap ise klaveril.
Teises kontserdipooles kõlasid meie rahva südamelaulud: “Ärkamise aeg”, “Koduigatsus”,”Kuldra
nnake”, “Ta lendas mesipuu poole”, “Sind surmani”
jt. Ja lõpulauluna rahva osalusel igihaljas “Eesti
lipp”. Kava ja lavastuse kokkuseadja ning kontserdi
juhina tegutses professionaal Margus Kasterpalu.
Koore juhatasid tuntud dirigendid Ants Soots, Alo
Ritsing, Arne Saluveer, Toomas Vavilov ning kaks
naisdirigenti: kultuuriminister Laine Jänes ja meie
oma Vilve Maide. Laulsid ka Otepää Gümnaasiumi
laste- ja hobikoor ning segakoor Eveko. Kahju, et
meie koorielu tugevat alustala Eve Eljandit polnud
dirigendipuldis. Kus siis veel, kui mitte siin?!
Oleme harjunud, et senini on meie rahvuslike
traditsioonide algataja olnud kodanikkond. Sel korral
olid juhtohjad riigivõimu käes. Usun ja loodan, et 25,
50, 100, 125 jne aasta pärast säilib meie riik, rahvus,
keel ja kultuur ning meie üle lehvib meie puhtaim
reliikvia – meie oma sinimustvalge.
“On tarvis päevi, kus me tajume: me teame kust
poolt jõgi tuleb, me aimame kuhu poole ta voolab,
me pole pimestatud ja pimedad, vaid oleme osa
igikestvusest, voolamisest, teisekssaamisest ja
samaksjäämisest.” (Jaan Kross).
VALVE PURI

Maakaitsepäeva ja valla jaanitule korraldavad
ja aitavad kaasa Kaitseliidu Valgamaa Malev,
Otepää vallavalitsus, EELK Otepää Maarja
kogudus, Otepää konstaablijaoskond, Otepää
Päästekomando, Keskkonnainspektsioon, Otepää Naisselts ja Otepää Kultuurikeskus.

Jaanipäev möödugu
kõigile ohutult
Politsei meenutab, et rahvapidude ajal kipub
ikka rohkesti õnnetusi juhtuma. Peamiseks
põhjuseks on alkohol.
Enne rooli taha istumist veenduge, et
olete kaine. Kaasreisijana veenduge ka juhi
kainuses. Kui ei saa takistada roolijoodiku
sõitmaminekut, tuleb pöörduda politsei poole. See ei ole pealekaebamine, vaid ainuõige
käitumine, mis hoiab ära õnnetuse.
Ärge jätke lapsi peol järelevalveta ning
olge hoolikas ka oma rahakoti ja telefon
hoidmisega. Ärge minge ebakaines olekus
ujuma.
Loomulikult tuleb jaanituld tehes tagada
tuleohutus.

Otepää valla koduleht www.otepaa.ee
läbis uuenduskuuri
Otepää valla koduleht sai värskema väljanägemise ja on varasemast kasutajasõbralikum. Täielikult on uuendatud lehe struktuuri
ja rubriike, et inimestel oleks hõlpsam koduleheküljel ringi liikuda ning vajaminev info
mugavamalt üles leida.
Kuna täiendustööd mõne rubriigi juures
veel käivad, loodame kodulehe külastajate
kannatlikkusele ja palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Otepää valla koduleht asub endiselt aadressil: www.otepaa.ee. Ootame ettepanekuid valla
kodulehe asjus tel. 505 8970 või e-postil:
Monika.Otrokova@otepaa.ee
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati kinnitada toetuste taotluste, andmekaardi ja aruannete vormid.
Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele
vallakodanikule.
Otsustati maksta kutsehaiguse hüvitist ühele
vallakodanikule.
Otsustati anda S.R.M.K Rallyteam MTÜ
luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 06.06.09.a avalik üritus Honda Racing
Noorteralli Eesti Meistrivõistluste II etapp;
MTÜle Jalgpalliklubi FC Otepää luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil toimumiskohaga Pühajärve rannas ja rannahoones
11. juunil 2009.a ajavahemikus 20.00-24.00
avalik üritus FC Otepää TSV Lonnerstad sõpruskohtumise pidulik koosviibimine; MTÜle
Otepää Motoklubi luba korraldada Otepää
valla haldusterritooriumil 13.06.09 ajavahemikus 12.00-16.00 avalik üritus Mootorrataste
paraad Otepää Tour 2009 liikumismarsruudil
Annimatsi-Sihva-Kääriku-Sihva-vana rollerirada-Kolga tee-Pühajärve tee-Keskväljak; MTÜle
Otepää Motoklubi luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 13.06.09 ajavahemikus
13.00-18.00 avalik üritus Mootorrataste mäkketõus.
Otsustati määrata projekteerimistingimused
asukohaga Otepää linn Mäenurga maaüksus,
rulapargi ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati määrata projekteerimistingimused
OÜle Iporo asukohaga Vidrike küla Otepää
vald Laasi maaüksus, tee eskiisprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle AH
Seenior kraavi rekonstrueerimiseks asukohaga Pühajärve küla, Lehe kinnistu; Hatike
OÜle kraavi rekonstrueerimiseks asukohaga
Pühajärve küla, Lehe 1 kinnistu; A.E`le abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Pilkuse küla Ees-Arumäe kinnistu; R.U`le abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Pühajärve küla Metsa maaüksus; R.P`le üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Jaanimäe kinnistu; OÜle Jaotusvõrk
Konno alajaama 0,4kV maakaabelliini ehituseks
ja kaablikilbi paigaldamiseks seoses Lutsujärve
katastriüksuse liitumisega Vidrike külas Otepää
vallas; M.V`le üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vana-Otepää küla Järvevälja
kinnistu; T.R`le üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Mäha küla Vana-Tamme
kinnistu; T.R`le abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Mäha küla Vana-Tamme kinnistu; OÜle Ecwador üksikelamu püstitamiseks
asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla Piiri
kinnistu.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Fortem Arendus OÜle asukohaga Vidrike
küla Otepää vald Sokka maaüksus, vaatetorni ehitusprojekti koostamiseks; A.P`le elamu ehitusprojekti koostamiseks Truuta küla
Tasatsepõllu kinnistule; H.U`le asukohaga
Pilkuse küla Rahamäe maaüksus, elamu ehitusprojekti koostamiseks; Õ.E`le asukohaga
Pühajärve küla Metsasalu maaüksus, elamu ja
abihoonete ehitusprojektide koostamiseks.
Otsustati kehtestada Otepää vallavalitsuse
ja tema hallatavate asutuste poolt osutatavate
teenuste hinnad.
Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Jaan
Adamsonile.
Otsustati väljastada sõidukikaart Jaan
Adamsoni kasutuses olevale sõidukile Opel
Vectra.
Otsustati jagada Sassi katastriüksus ja anda
kinnistule nimi.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek M. V`le
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Vana-Otepää küla Järvevälja maaüksus.
Otsustati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine.
Otsustati kehtestada laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise
kord.
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Veelkord jäätmekäitlusest Otepää vallas

O

tepää vallas rakendub 1. juulist 2009 korraldatud jäätmevedu. Jäätmevedajaks on
konkursiga valitud AS Cleanaway, kes on
muutnud oma nime – edaspidi hakkab nende tegevus kulgema AS Veolia Keskkonateenused nime all.
Ettevõtte nimevahetus ei mõjuta AS-ga Cleanaway
sõlmitud kehtivaid lepinguid ja kokkuleppeid. Kui
teil ei ole AS-lt Veolia Keskkonnateenused veel saadetud jäätmeveo lepingut, siis palume tulla Otepää
vallavalitsusse ja kontrollida, kas olete jäätmevaldajate registris sisse kantud. Palume kõigil varuda
kannatlikkust, lepingute teelesaatmine võtab aega,
kuid need laekuvad kindlasti.
Iga majapidamine toodab paratamatult jäätmeid.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks
ongi hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – kaasa arvatud need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei
ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmeveo
korral ei ole võimalik konteineri tühjendust enam
tellimisel tühjendada. Konteinerite tühjendusgraafik
tehakse kindla perioodi ja päevade kaupa.
Korraldatud jäätmevedu hõlmab kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed, kaubanduses, teeninduses
ja kontoris tekkivad jäätmed ja olmejäätmetest eraldi
kogutud jäätmed ehk liigiti kogutav vanapaber ja
–papp ning suurjäätmed (nt. vanamööbel).
Segaolmejäätmete minimaalne tühjendussagedus
Otepää valla tiheasustusega aladel: kortermajad
Otepääl ja Vana-Otepääl ning kortermajad Pühajärve
külas kord kuus ning hajaasustusega aladel kord
kolme kuu jooksul. Tühjendussagedus tiheasustusaladel kord kuus tuleneb Jäätmeseadusest ning
tühjendussagedus hajaasustusega aladel kord kvartalis tuleneb Otepää valla jäätmehoolduseeskirjast.
Elamumaa sihtotstarbega kinnistul peab alates
korraldatud jäätmeveoga liitumisest olema eraldi
kogumismahuti ka vanapaberi ja kartongi kogumiseks, kui kinnistul on 5 ja enam korterit ning kaugküte või vedel- või gaasikütust kasutav lokaalküte.
Vanapaberi tühjendus tellitakse vastavalt täitumisle.
Suurjäätmete vedu on korraldatud tellimisel 3 tööpäeva jooksul.
Korraldatud jäätmeveo rakendumisel muutuvad
teenustasud jäätmevaldajate jaoks praegu kehti-

Ehitusseaduse
muudatused
Alates 1.05.2009 hakkas kehtima
Ehitusseaduse uus redaktsioon.
Järgnevalt lühidalt olulisematest
muudatustest.
Uus mõiste ehitusseaduses on
energiamärgis. Ilmselt võtab selle
uuendusega harjumine nii ametnikel kui projekteerijatel veel aega ja
seni ei ole ka meie energiamärgist
projekti juurde nõudnud, kuid seda
tuleb hakata tegema. Juba olemasolevate hoonetele ja projektidele, millele on väljastatud ehitusluba enne
01.01.2009, ei ole energiamärgis
nõutav. Samas peavad notarid ostumüügi tehingutes hakkama ära märkima, kas hoonel on energiamärgis
või mitte.
Võrdluseks – külmkappi või pesumasinat ostes näete ka neil energiamärgist, kus erinevate värvidega
rohelisest punaseni on tähistatud,
kui palju see masin energiat tarbib.
See on energiamärgise tiitelleht,
kus on masina olulised tehnilised
andmed ning info energiatarbimise kohta. Hoone energiamärgis on
samasugune.
Energiamärgis on nõutav eluhoonetele ja teistele inimese poolt
kasutatavatele hoonetele (n. administratiivhooned, majutus- ja toitlustushooned, ühiselamud).
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

vatest jäätmeveo hindadest oluliselt soodsamaks.
Vanapaberi ja suurjäätmete teenustasu korraldatud
jäätmeveo korral on 0 krooni.
Jäätmeveo tarbeks on tarvis rentida või osta vajalik mahuti jäätmevedajalt või kaubandusvõrgust.
Kui on varasemalt ostetud konteiner, võib sellega
edukalt jätkata prügikogumist. Valida tuleks vastavalt
prügitekke kogusele sobiv konteiner.
Lisaks konteineritele on lubatud jäätmeid koguda
ja üle anda ka jäätmekotiga. Seda juhul, kui toimub
jäätmete sorteerimine ja kohapeal kompostimine.
Lubatud on kasutada kuni 50liitrise ja kaaluga mitte
rohkem kui 10 kg jäätmekotti. Jäätmekoti teenus
on mõeldudki eelkõige neile, kel tõesti palju prügi
ei teki.
Kui inimesel on vallas mitu kinnistut või elab kortermajas ja käib aeg-ajalt suvilas, siis on võimalik taotleda nende kinnistutele ühtset lepingut. Seda eeldusel,
et elanik toob oma suvilas tekkinud prügi kortermaja
või eramaja prügikonteinerisse. Sellest tuleks otse
teavitada ASi Veolia Keskkonnateenuseid.
Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda ka
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
esitatakse vallavalitsusele.
Kõige sagedamini on meile esitatud küsimus, mida
teha Ragn-Sellsi konteineriga.
Selleks on neli võimalust:
1.Jätkata konteineri rentimist AS-lt Ragn-Sells senistel tingimustel;
2.Osta konteiner Ragn-Sellsilt välja;
3.Lasta Ragn-Sellsil konteiner ära viia;
4.Lasta AS-il Veolia Keskkonnateenused (uuel
jäätmeveoteenuse osutajal) Ragn-Sellsi konteiner
ära viia ja uus asemele tuua. Seda võimalust pakutakse tasuta. Seejärel tuleks asuda AS-iga Veolia
Keskkonnateenused lepingulistesse tingimustesse
konteineri ostu või rentimise näol.
Loomulikult on võimalik osta ka täiesti uus konteiner. Nende võimaluste hulgast tuleks kalkuleerida,
mis on kõige soodsam.
Täiendav info:tel 1919, 6 400 800 (AS Veolia Keskkonnateenused)
ja 766 4810 (Kristjan Rõivassepp).

Lihtsamalt öeldes peaks energiamärgis näitama, kui hästi maja sooja
peab ehk milline on hoone energiatõhusus: kui palju kulub konkreetse konstruktsiooni, soojustuse
ja tehnosüsteemide puhul energiat,
mis tagaks meie klimaatilistes tingimustes vastava hoone sisekliima.
Energiamärgise järgi peaks igaüks
soovi korral saama hinnata, milliseks
võivad kujuneda hoone ülalpidamiskulud. Energiatõhusus määratakse
projekteeritavale hoonetele arvutuslikult ning olemasolevatele hoonetele mõõtmiste teel. Energiamärgis
peab sisalduma ehitusprojektis,
seega – energiamärgise väljastavad
projekteerijad ning see esitatakse
omavalitsusele ehitusloa taotlemisel
koos ehitusprojektiga.
Teine suurem muudatus seisneb
selles, et nüüdsest peab detailplaneeringu kohustusega aladel (meie
vallas Otepää linn, Otepää küla ja
Sihva kompaktse hoonestusega keskus) kuni 20 m² ehitiste püstitamisest vallavalitsust teavitama 10 päeva
enne ehitamise alustamist. Vastava
teatise vorm on meie valla kodulehel. Kui selle aja jooksul vallavalitsus
ei esita täiendavaid nõudmisi, võib
hakata ehitama. Pärast ehitise valmimist tuleb ka sellest 5 päeva jooksul
vallavalitsust informeerida.
Selliselt tuleb toimida juhul, kui
asja saab ehitiseks nimetada ehk
kui see on kohtkindlalt aluspinnaga

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

ühendatud. Mida tähendab kohtkindlalt ühendatud – seda võib mitmeti tõlgendada, kuid püüame siis
üheskoos kasutada tervet mõistust.
Kui asi on tehnilisi vahendeid kasutamata (lammutamata) teisaldatav
ja/või tal puudub vundament, siis
see pole ehitis ja teatis pole vajalik
(näiteks liivakast või koerakuut).
Varjualune, lippaed või puukuur
on aga kindlasti ehitised. Kui te pole
kindel, kuidas toimida, pöörduge
nõu saamiseks vallavalitsuse ehitusja planeerimisteenistuse poole.
20-60 m² väikeehitise püstitamiseks on vaja taotleda kirjalikku
nõusolekut. Kui kavandate elamiseks mõeldud väikeehitist, on vaja
esitada projekt, kuna hiljem on seda
niikuinii vaja kasutusloa taotlemisel.
Põhjendatud vajaduse korral (näit.
ohutus, ehitise keerukus vms.) võib
omavalitsus ka muudel juhtudel
nõuda enne kirjaliku nõusoleku
andmist ehitusprojekti esitamist.
Samuti tuleb taotleda kirjalikku
nõusolekut, kui muudetakse ehitise
tehnosüsteemi või asendatakse kogu
tehnosüsteem samaväärsega.
Korterelamu uste ja akende vahetamisel piisab kirjalikust nõusolekust
juhul, kui ehitise välisilme küll muutub (lahtisele rõdule paigaldatakse
aknad, akende ruudujaotus muutub vms.), kuid akende, uste, rõdude
asukohad jäävad samaks ning elamu
tuleohutusomadused ei halvene.

Pühajärve veetemperatuurid Otepää
valla kodulehel
Alates 5. juunist töötab Pühajärve rannas
rannavalve kella 11.00-21.00, tööl on kaks
punakollastes vormides vetelpäästjat. Rannavalvet teostab Matey Grupp OÜ, kes edastab ka Pühajärve vee- ja õhutemperatuurid
ning mõõdab UV-kiirgust.
Neid andmeid on võimalik lugeda Otepää
kodulehelt www.otepaa.ee ja www.ilm.ee.

Umbusaldajad võtsid avalduse tagasi
8. juunil toimunud Otepää volikogu erakorralisel istungil võeti tagasi vallavanem Meelis
Mälbergi vastu esitatud umbusaldusavaldus.
Volikogu liige Jüri Kork (Rahvaliit ja
Partnerid) ütles istungil, et vallavanema
umbusaldamise ajendiks olnud põhjused
on ära langenud ja neil ei ole enam põhjust
umbusaldamiseks.
“Vallavalitsuses on kujunenud hea tööõhkkond,” sõnas vallavanem Meelis Mälberg.
“Jätkame tööd ühise meeskonnaga kuni
valimisteni.”

Otepää üldplaneeringu menetlusest
Otepää valla üldplaneering algatati 2005.
aastal. Seejärel moodustati erinevate teemade töörühmad, korraldati valla eri piirkondades planeeringupäevi kohalikele elanikele,
maaomanikele, ettevõtjatele ja avaliku sektori
esindajatele. Lisaks sellele viidi läbi koolilaste
taju-uuring Pühajärve Põhikoolis ja Otepää
Gümnaasiumis, toimusid tööseminarid
juhtrühmaga, nõupidamised Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti esindajatega.
Märtsis toimus planeeringu avalikustamine ja avalik arutelu (oma ettepanekuid esitas
üle 100 inimese). Otepää Vallavalitsus tänab
kõiki, kes aktiivselt osalesid ja oma arvamuse
esitasid.
Ettepanekud on läbi vaadatud ja võimalusel nendega arvestatud, nende põhjal tehti
üldplaneeringusse mitmed parandused.
Näiteks loobuti 1935. a. seisuga olnud talukohtade ja vana asustusstruktuuri uuringu
aluseks võtmisest, kuna see ei kajasta hiljem
rajatud talukohti. Otsustati loobuda ka Vidrike
piirkonna eristamisest ülejäänud vallast
(looduspargi territoorium ja väljaspool seda)
ning välja töötada üle kogu valla ühised
maakasutus- ja ehitustingimused. Informatsiooni võrdlemisel leiti, et sisuliselt ei eristu
piirkonnad selle järgi, kas nad on Otepää
Looduspargi territooriumil või mitte, erinevused on seotud eelkõige kaugusega keskusest - Otepää linnast. Seetõttu eristatakse
üldplaneeringus ehitamise tingimused laias
laastus kaheks: kompaktse hoonestusega
alad ja hajaasustus.
Ehitamise tingimuste sõnastamisel
püüdsime leida paindlikud kriteeriumid, mis
arvestavad meie valla eripärasid.
Parandatud eskiisi tutvustatakse 18. juuni
volikogu istungil. Pärast seda tehakse vajadusel veel parandusi ning seejärel suunatakse
planeering kooskõlastusringile.
Kooskõlastused tuleb saada riiklikelt
asutustelt. Need on: Muinsuskaitseamet,
Keskkonnaamet, Valga Maaparandusbüroo,
naabervallad. Planeering esitatakse ka Valga
maavanemale täiendavate kooskõlastajate
määramiseks. Kooskõlastamine võtab aega
vähemalt 1-1,5 kuud. Kui riigiasutused ja naabervallad on planeeringu kooskõlastanud, on
planeering valmis vastuvõtmiseks ja avalikule
väljapanekule suunamiseks. Avalik väljapanek
kestab neli nädalat ning selle aja jooksul saab
igaüks teha ettepanekuid ja täiendusi.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, on alates
juulist üldplaneeringu materjalid kättesaadavad ka valla kodulehel www.otepaa.ee.
MERLE ANTON
Planeerimisspetsialist

SÜNNID
Kelli Viira

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

6. juuni

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 7. augustil.

KULTUURIKALENDER
T. 23. juunil Võidupüha ja Maakaitsepäeva
üritused Otepääl. Kell 14.00 jumalateenistus
Otepää Maarja kirikus, kell 14.45 mälestushetk
ja pärgade asetamine Vabadussamba jalamile,
kell 15.00-17.00 kirikumõisas võidutule tseremoonia, Maakaitsepäeva näidislahing, jõustruktuuride tehnika näitus, Otepää valla jaanituli, jne.
T. 23. juunil kell 18.00 Pühajärve Jaanituli.
Esinevad Tanel Padar ja The Sun, Smilers, Meie
Mees, Rolf Junior, DJ-d, karaoke jm.
Kestus 23.06. kell 18.00 - 24.06. kell 03.00.
Vanusepiirangut ei ole. Info: www.jaanituli.ee.
N. 25. juunil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
KINO Inglid ja deemonid. Põnevusfilm, alla 12.a
mittesoovitatav. Pilet 20,-.

R. 26.juunil kell 18.00Otepää kirikus mälestuskontsert Jüri Stepanovile. Osalevad Otepää ja
Sangaste kirikukoorid.
L. 27. juunil kell 19.00 Otepää kirikus Rein
Rannapi kontsert – klaverikuld. Müügil ka uus
CD. Piletid eelmüügist (Piletilevi, Piletimaailm) ja
kohapeal 100,- ja 150,-. Eelkooliealisi pole soovitav
kaasa võtta. Info: www.rannap.ee.

E. 29. juunil kell 17.30 Otepää Kultuurikeskuses
loeng Enesetervendusõpetus. Uno Roots, tel. 5801

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vabadussamba korrastustöödeks on kogutud juba üle poole
vajaminevast summast
Otepää Vabadusamba heaks on kogutud 12 644,30
krooni. Kutsume kõiki jätkuvalt annetama raha
Otepää Vabadussamba korrastamiseks!
Otepää Gümnaasiumi heategevusliku kontserdiga
koguti 3206,60 krooni, Otepää Lionsklubi kaasabil
3000 krooni, 1600 krooni on laekunud eraannetajatelt, 615 krooni on kogunud EELK Otepää Maarja
kogudus, 2000 krooni annetas AS Parmet ning
2222,70 krooni laekus Eesti lipu 125. aastapäeva
üritusel olnud korjanduskarpi. Täname kõiki heldeid
toetajaid!
“Mul on hea meel, et gümnaasiumi algatus korjata
raha Vabadussamba korrastamiseks, on hoo sisse
saanud,” ütles Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo
Meema. “Hea on tõdeda, et otepäälased ja teisedki,
kes raha on annetanud, on koondanud oma jõud,

LC Otepää

vaatamata rasketele aegadele.”
Vabadusamba korrastamiseks on vaja puhastada
sammas ja samba jalamil olevad plaadid, uuendada
kirjad sambal ning katta samba esine killustikuga.
Kokku kulub Vabadussamba korrastamiseks 17 500
krooni.
Abivallavanema Kristjan Rõivasepa sõnul on
korrastustööd samba juures alanud. Eesmärk on
Vabadusammas korda saada Võidupäevaks, 23.
juuniks.
Annetada on veel võimalik arveldusarvetele
SEB pangas 10202008200001 või Swedpangas
221016248664 märgusõnaga “Vabadussõja ausammas”.
Täname veelkord kõiki annetajaid ja annetuse
korraldajaid!

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

Austatud ettevõtja!
Sa korraldad oma kohvikus, baaris, külalistemajas ja mistahes ettevõttes vahvaid kontserete, näitusi, tantsuõhtuid, kohtumisi ja muud
kultuurset meelelahutust.
Soovime, et sinu taoline ettevõtmine kajastuks valla kultuurikalendris. Saada toimuva
kohta info ja veel parem: juba eelinfot selle
kohta, mida planeerid.
Aitame sul kaasa rubriigis “Mis toimub Otepääl” rohkem kaasa rääkida.
Info palume saata: annika.roosnupp@otepaa.ee.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
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N. 2. juulil kell 18.00 Otepää Evangeelse
Vabakoguduse Kirikus, Pärna 15, Otepää Solo
Deo Gloria Käsikellade Ansambel (Texas, USA).
Sissepääs vaba! Info: Margo Meri, 5182 605.
N. 2. juulil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO
Jälle 17. Komöödia, lubatud kõigile. Pilet 20,N. 9. juulil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO
Muumide ohtlik jaanipäev. Perefilm. Pilet 20,14.-18. juuli Otepää Kultuurikeskuses XXIII
Pärnu Filmifestival.
T. 14. juulil 19.00 Revolutsiooni Pühas tules. FILM
Garri Kasparovist.
21.00 Svetlana. Film Stalini tütrest Svetlana
Allilujevast.
K. 15. juulil 19.00 Pääsuke. Vana mees päästab
pesast väljakukkunud linnupoja. Jagatud lapsed
– Jelle ja Abe. Kaks taani last elavad kord isa,
kord ema juures.
21.00 Eesti Rahva Auhinna võitnud film (selgub 11.
juulil). Mägedes on Pustelnikud. Poola alpinistid
Himaalajas.
N. 16. juulil 19.00 Lahkumine. Dokfilm kummalistest olukordadest ühes Peterburi raudteejaamas.
Saagu valgus! Elust ilma elektrita ühes Serbia
mägikülas. Pühitsetud tantsija. Hindu poiss
tantsib Shivale.
21.00 Johnny Cash Folsomi vanglas. Film kuulsa
ameerika muusiku kontserdist 1968. aastal.
R. 17. juulil 19.00 Patukahetsus. Püha nädal.
Kehalised kannatused ristiusus. Muhharam.
Skalpeerimine jt. füüsilised kannatused islamis.
21.00 Patukahetsus. Thaipusam. Ülinimlikud katsumused hinduismis. Üheksa keiserlikku jumalat.
Taoismi kummardajate verised kannatused.
L. 18. juulil 19.00 Kättetoimetatud armastus.
Dokumentaalne draama Tai naisest, kes läheb
mehele taanlasele. Pilet paradiisi. Jätkufilm dok.
draamale Kättetoimetatud armastus.
21.00 Kroonlehed ehk teekondeneseavastuseni.
Fotograaf Nick Karras näeb naise kõige intiimsemas kehaosas lilleõit. Mehed. Belgia prostituudid pihivad avameelselt oma klientide kommetest ning omaenda tunnetest nende vastu.
P. 2. augustil Otepää Kultuurikeskuses käsitöölaat.
3.-14. augustil kõigil tööpäevadel kell 17.3019.30 Otepää Kultuurikeskuses suvine inglise
keele vestluskursus veidi õppinutele. Info
www.folkuniversitetet.ee ja tel. 744 1470 või 508
0793.
L. 1. augustil kell 18.00 Pühajärve Spa Hotelli
terrassil telesaate Laulge kaasa salvestus.
Külaliseks Gerli Padar. ETV eetris 29. augustil
kell 20.30.
L. 8. augustil kell 19.00 Otepää Maarja Kirikus.
Jassi Zahharov 55. “Nii algas see kõik”. Piletid
müügil piletimüügikohtades üle Eesti ja tund
enne algust kohapeal. Täispilet eelmüügist:
175.-, sooduspilet eelmüügist: 150.- (pensionärid).
P. 9. augustil kell 20.00 Pühajärva laululaval Vana
Baskini Teater – HULLEM KUI HOLLYWOODIS.
John Patricku (USA) komöödia kahes vaatuses.
Peaosas HELGI SALLO. Piletid eelmüügist 110,/135,-. Etenduse päeval pilet kallim.
“Viiulimängude” kontserdid Otepääl
12. augustil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Eesti
noorte orkestri-ja keelpillimängukursuse kursuslaste
soolokontsert.
13. augustil kell 21.00 Otepää kirikus
Kavas Niels Gade Keelpillioktett op.17 ja Arnold
Schönbergi Sekstett “Kirgastunud öö”.
14. augustil kell 19.00 Otepää kirikus Neeme Järvi
Suveakadeemia lõppkontsert. TASUTA.

Aili Konts – 75

Otepää vallas lõpetab sel kevadel viis
õpilast gümnaasiumi kuldmedaliga
11. juunil toimus Otepää Kultuurikeskuses valla
parimate koolilõpetajate vastuvõtt. Kokku on Otepää
vallas sel aastal viis kuldmedali saajat. Hõbemedaliga
lõpetab kooli neli õpilast.
“Sel aastal on medali ja kiitusega lõpetanuid oodatust rohkem,” ütles Otepää abivallavanem Aare Matt.
“Otepää Gümnaasiumi lõpetasid neli õpilast kuldmedaliga ja kolm hõbemedaliga, Pühajärve Põhikooli
lõpetab kiitusega neli last,” täpsustas Aare Matt.
Kuldmedaliga lõpetasid Elise Jaaska, Grete Roop,
Margot Sepp ja Triin Tigane, hõbemedali said Triin
Jusson, Lilian Leetsi ja Liina Laiv. Kiituskirjaga
lõpetasid Keity Kimmel, Gertrud Leopard, Allar
Ostrak ja Hans-Friedrich Urm.
Lisaks sellele lõpetab Audentese Spordigümnaasiumi

Otepää filiaali üks õpilane kuldmedaliga, üks õpilane
hõbemedaliga ja kaks õpilast kooli kiituskirjaga hea
ja väga hea õppeedukuse eest. Kuldmedaliga lõpetas Norman Pirk, hõbemedaliga Mairi Kants, kooli
kiituskirjaga Magnus Künnapas ja Gerda Rand.
Traditsiooniliselt maksab Otepää Vallavalitsus
kõigile Otepää valla elanike registris olevatele
lõpetajatele ka toetust. Põhikooli lõpetajad saavad
300 krooni, gümnaasiumi lõpetajad 500 krooni,
lisaks sellele kuldmedaliga lõpetajad 1000 krooni,
hõbemedaliga lõpetajad 500 krooni, kiituskirjaga
lõpetajad 500 krooni.
Sellel aastal saab toetust 35 gümnaasiumi ja
50 põhikooli lõpetajat, nende seas ka Audentese
Spordigümnaasiumi lõpetajad.

Vaade tagasi ja pilguheit tulevikku

J

aanipäeva ootus ja sooja suve lootus
sunnivad paratamatult korraks mõtisklema lõppeva kooliaasta rõõmude üle.
Taas võib hea meelega tunnistada, et Otepää
Gümnaasiumil oli see tegus aeg nii põhitöös
– õppimises kui ka klassivälises tegevuses.
Meie koolipere 499 õpilasest lõpetas selle
õppeaasta Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirjaga ehk ainult väga heade hinnetega 66 õppurit.
Lisaks neile saavad oma lõpuaktusel sama kiituskirja
veel 3 põhikooli- ja 7 gümnaasiumilõpetajat. Medalisadugi ei jäänud tulemata: gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga 4 ja hõbemedaliga 3 elluastujat.
Kuigi üha enam räägitakse raskest majanduslikust
olukorrast, oleme tänulikud meie leivaisale, Otepää
vallale, kes toetab kõiki lõpetajaid ja medalisaajaid
omapoolse preemiasummaga. Eriline kummardus
kuulub meie vilistlasele Karl Vestersteinile, kes traditsiooniliselt igal kevadel premeerib omanimeliste
auhindadega meie väärikamaist väärikaimaid gümnaasiumilõpetajaid.
Meie kooli au ja nime on silmapaistvalt kaitstud
aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel nii
Valgamaal kui ka vabariigis. Kõiki neid tublisid noori
nimepidi loetlemiseks jääks leheruumi väheks. Neid
on tunnustatud koolidirektori pidulikul vastuvõtul
ning Otepää valla austamisüritusel. Meie kooli kõik
laulukoorid, tantsurühmad ja võimlejad läbisid tiheda
konkursisõela ning pääsesid laulu- ja tantsupeole.
Koos õpetajatega olen väga tänulik kõikidele
lastevanematele, kes on võimaldanud oma võsukestel osaleda toredatel klassiekskursioonidel,
mis välisreiside korral isegi tuhandeid kroone on
nõudnud. aaastatepikkuse tavana on iga klass vastavalt õppekavale saanud maailma avastada ja õpitut
kinnistada, kuid ilma ema-isa toetava rahakotita
poleks see võimalik. Kuigi paljud koolid on taolistest
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väljasõitudest loobunud, loodame meie ikka
samas vaimus jätkata.
Õppetöö käib käsikäes huvitegevusega.
Sel aastal hoogustusid mitmed põnevad
ettevõtmised, õpilasesindus hakkas rohkem
koolitöös kaasa rääkima ja julgemalt plaane
pidama. Kohati jäi kõrvaltvaatajale mulje,
nagu oleks meie koolimaja üks sibliv sipelgapesa.
Aga see on vaid rõõm!
Meie loodetav rõõm jätkub ka suvel. 29. juunist
usaldame oma koolimaja ehitajate kätte, kelle
abiga saame peatselt oma väärikas vanuses koolihoone uhke ja kaasajastatud ilmega endale tagasi.
Ootusärevust jagub kogu kooliperele selle aasta
lõpuni, kuid uue ja moodsa sisustusega majas on
kindlasti veel suurem tahe õppida ning aasta pärast
võime siis veelgi väärikamate saavutustega uhkeldada.
Otepää Gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA

15. juuni oli Ailile tähtis päev, see on tema
sünnipäev, seekord juubelihõnguline.
Kõik põlised otepäälased tunnevad Ailit kui
aktiivset ja tegusat naist, kel alati on käed-jalad
tööd täis, ise seejuures nii nooruslik ja reibas.
Kuid öeldaksegi, et elus kõige olulisem on olla
aktiivne, et just aktiivsus ei lase inimesel vananeda ja lisab aastatele kogemusi ja küpsust
juurde. Inimlikku küpsust pole võimalik osta,
ka ei teki see iseenesest. See on pika elutee
ja elukogemuste tulemus. Olla niisugune
nagu ollakse ja selle järgi ka elada – see on
küpsuse märk. Aili teab, kuidas asjad käivad,
ta teab, mida tahab, aastad on andnud talle
eneseusalduse, julguse ja naiseliku tarkuse.
Kuid Aili teab ka seda, et kõige parem on olla
inimestega, kes tema huvisid toetavad.
Kallis juubilar, me täname Sind selle eest, et
Sa oled meiega, oled meie mõtete ja soovidega ja alati midagi meie kõigi heaks tegemas.
Kuid peatu hetkeks, seisata korrakski ja Sa
näed –
et oled ilusal kõrgel aastate mäel,
sellelt mäel võid silmata oma elutee algustki,
kuid võid aimata ka edasist kaugust.
Olgu see kaugus Sul hästi pikk,
tervist täis ja õnnelik !
MTÜ KARUKÄPP

Algab võrkpalli suveturniir ”Annimatsi
Muruvolle 2009”
Algamas on Oti Spordiklubi poolt korraldatav
tarditsiooniline suvine seeriavõistlus võrkpallis. Igal etapil moodustatakse loosimise teel
segavõistkonnad ning osa võivad võtta igal
tasemel mängivad võrkpallihuvilised.
Turniir koosneb viiest etapist, igal etapil parimatele auhinnad. Kõigi etappide kokkuvõttes
selgitatakse parimad mees- ja naismängijad,
eraldi arvestust peetakse noortele.
Võistlused algavad kell 10.00 Annimatsi
Kämpingu palliväljakutel järgnevatel kuupäevadel: 12. juuli, 26. juuli, 09. august, 16.
august, 29. august.
Üritust toetavad Kultuuriministeerium, Otepää vald, Annimatsi Kämping, Yes Sport, Oti
Pubi, Avallone Lõuna Eesti, Otepää Seikluspark, Karupesa Hotell, Pühajärve Puhkekeskus.
Kohtumiseni palliväljakutel!
Info: Neeme Ernits, tel. 5064 950

Otepää Gümnaasium TV10 olümpiastardis
TV10 olümpiastardi XXXVIII hooajal, kus osales 25
kooli, saavutas Otepää Gümnaasium 15. koha. Eesmärgiks oli osaleda kõikidel aladel ja etappidel Tartus,
Tallinnas, Rakveres ja Valgas.
Meie kooli lapsed olid väga tublid, saavutades vabariigi tasemel häid kohti ja isiklikke rekordeid.
Tüdrukute noorem vanuserühm:
KEIT KALK – 60 m jooksus 4. koht ajaga 8.95,
SIGRID SAAREMÄE – kõrgushüppes 5. koht 1.34,
kaugushüppes 15. koht 4.16 ja 60 m jooksus 14. koht
tulemusega 9.34.
Poiste noorem vanuserühm:
MARTIN VAERAND – palliviskes 13. koht 46.33.
Poiste vanem vanuserühm:

ROBERT SEGAR – palliviskes 8. koht 68.84; SIIM LEHISMETS – 1000 m jooksus 11. koht 3.10,80; LAURI
RAUK – palliviskes 13. koht 62.07 ja kõrgushüppes
16. koht 1.45.
Tüdrukute vanem vanuserühm:
REELIKA TUUM – palliviskes 11. koht 45.24.
Häid tulemusi saavutasid veel ELERI PASTAK, KENNO RUUKEL, STEN TEEMANT, MARTEN PULLES,
KELVIN KIIS, AINAR PIKK, kes tulid 35 parema hulka.
Tublid olid ka HELIN KÜLM, TANEL VÄHI ja STEVER
LIIVAMÄGI, kes andsid oma panuse TV10 olümpiastardis.

Otepää Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja MAIVE PULLES

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
juunis:

Lubati vallavanemal sõlmida leping OÜ OTEPÄÄ
EHITAJA Palupera külas sotsiaalkorteri laekatete vahetamiseks esikus ja elutoas summas 16499 krooni koos käibemaksuga.
Väljastati ehitusluba Tsura Talu OÜle Lutike külas
Saluala kinnistul puurkaevu puurimiseks.
Kinnitati Palupera külas Palupera raudteejaama kü maa
maksustamishinna akt.
Väljastati projekteerimistingimused M.J-le Hellenurme
külas Veski kinnistul asuva Hellenurme mõisa saeveski konserveerimisprojekti ja Hellenurme veskihoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Väljastati üks sõiduki parkimiskaart liikumispuudega
inimesele viieks aastaks.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni, üks matusetoetus 2000 krooni, kaks sünnipäevatoetust üle 90.a.
eakatele a´300 krooni, neli toetust kutse- või kõrgkoolis
õppijatele a´600 krooni, kaks toetust retseptiravimit hüvitamiseks kogusummas 1445 krooni ja 17 toetust põhikooli
lõpetamise puhul (300 krooni) ning 7 toetust gümnaasiumi
lõpetamise puhul (400 krooni).
Pöörduti Pensioniameti poole, kus paluti peatada ajutiselt peretoetuse maksmine lapsevanemale, kes ei täida
perekonnaseadusest tulenevat kohustust lapsi kasvatada
ja nende eest hoolitseda.

MÕISA TÕLLAKUURI KINNISTU KIRJALIK ENAMPAKKUMINE
Palupera vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu “Mõisa tõllakuur”, katastritunnus 58201:001:0009,
sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 1330 m². Asukoht Hellenurme
küla südames, Palupera vallas, Valgamaal, lähedal Elvale, Rõngule ja
Otepääle. Kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega alal hajaasustuses ja tegemist on arhitektuurimälestisega. Naabruses atraktiivne Hellenurme mõisapark pargiga ja kaunis Hellenurme paisjärv. Asfalteeritud
juurdepääs, infrastruktuur lähedal (vesi, kanalisatsioon, elekter, side,
internet). Kinnistu enampakkumise alghind on 100 000 krooni. Avaliku
kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda www.palupera.
ee. Enampakkumisest osavõtutasu on 200 krooni, tagatisraha on 5%
alghinnast (5000 krooni), mis tuleb tasuda hiljemalt 1. juulil 2009.a.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb
esitada kinnises ümbrikus, märkega „Tõllakuuri pakkumus“ hiljemalt 1.
juulil 2009.a. Palupera Vallavalitsusele aadressil Hellenurme sjk. Palupera vald Valgamaa 67514 kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel
kasutada Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi.

PALUPERA VALD MÜÜB KIRJALIKUL
ENAMPAKKUMISEL KASUTATUD
PROFIILPLEKKI JA VIHMAVEESÜSTEEMI TARVIKUID
Kiviimitatsiooniga punane profiilplekk eemaldati äsja ettevaatlikult
Palupera mõisahoone katuselt, kuhu see paigaldati 1995. aastal.
Alghind 30 krooni/m². Kõrgeima m² hinna teinud pakkuja saab valida
sobivad profiilplekid esimesena, teiseks jäänud pakkuja järgmisena jne.
Kokku on müügiks profiilplekki ca 650 m², enamus paanidest 7-8 m
pikad. Plekis on kruvide, naelte, neetide kinnitusaugud. Pilti veel katusel
olevast plekist näed http://www.palupk.edu.ee/ esilehel, eemaldatud
plekiga tutvumiseks võta ühendust Palupera põhikooliga (tel. 7679 511,
5819 3610, svetlana.variku@mail.ee).
Samas pakutakse ka vihmaveerenne-, torustikku, kinnituskonkse ja
lumetõkkeplekki. Need tarvikud paigaldatud 1988. aastal. Alghind rennidel 20 krooni/jm, torustikul 30 krooni/jm, lumetõkkeplekil 20 krooni/jm
ja konksu tükk 10 krooni.
Oma kirjalik pakkumine saada postiga 67514 Valgamaa Hellenurme
Palupera Vallavalitsus hiljemalt 1. juulil 2009.a. Pleki jm. transport ostja
kulul.

Palupera PÕHIKOOLI
lõpetajad
2008 / 2009
1. Alvar Alatalo
2. Viktoria Huik
3. Timmo Jants
4. Helin Kuld
5. Fredi Markvard
6. Cathy Peterson
7. Epp Rebane
8. Lisette-Huaniita Sipelgas
9. Elar Uibo
Klassijuhataja: Ellen Peik

Palju õnne
ja rõõmu!

KULDLEND
1958 /1959
1. Marje Aas
2. Arno Asser
3. Kalev Arno
4. Rein Kase
5. Ellen Mägi
6. Ellen Niinepuu
7. Mare Niinepuu
8. Siiri Ott
9.Eha Tasuja
10. Leo Tiidemäe
11. Elo Uibo
12. Renate Unt
13. Olga Versinina
Õpetajad :
Liivia Suu ja Elga Elviine Juus

PALUPERA

T

õepoolest on lahe! Nii
arvasid noored, kes
reedel, 29.mail kogunesid Nõuni kultuurimajja,
et koos tähistada eesolevat
lastekaitsepäeva. Mida tehti?
Tantsiti Tartu noorte diskorite
muusika saatel 3 tundi ja 32
minutit. Vaadati ennastunustavalt mustkunstnik Charleka
trikke. Ahhetati, kui siidirätik
muutus võluväel valgeks tuviks. Söödi ära 6 kilo kringlit,
7 kilo kommi, 15 kilo puuvilju
ning joodi ära 25 liitrit limonaadi. Jagati laiali 62 tähtpäevaks disainitud meenemärki.
Suur tänu vallavalitsejaile ja
ettevõtjatele toetuse eest.
Järgmise lustaka koosolemiseni!

19. juuni 2009

Noor olla on lahe!

Palupera Vallavalitsus teatab, et Palupera
valla üldplaneeringu esialgset eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu toimub 6. juulil 2009
algusega kell 17.00 Palupera vallamaja
saalis (Hellenurme küla).
Üldplaneeringu esialgse eskiislahendusega
saab tutvuda alates 29. juunist 2009 Palupera
vallamajas ning Palupera valla veebilehel
www.palupera.ee ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehel www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud
dokumendid/Valgamaa.

MARIKA VIKS

Reis Poolamaale
17.-23. mail tutvusid Palupera
Põhikooli õppealajuhataja
Reet Allak, majandusjuhataja Helju Voolaid ja õpetaja
Relika Kalbus Poola hariduselu, kultuuri ja ajalooga
Comeniuse projekti „Let´s live
healthily and colourfully!“
raames. Meie partnerkooliks
oli kuueklassiline 700 õpilasega Radomi algkool, mis asub
pealinnast Varssavist sada
kilomeetrit lõunas.
Meie vastuvõtt oli soe ja
sõbralik. Meeldisid õpilaste
valmistatud kingitused, tantsud, laulud, näitlemine, värvikirevad rahvarõivad. Reisi
eelviimasel päeval saime osa
rahvarohkest perefestivalist.
Tutvusime ka Radomis asuva
Integracyjna kooliga, kus
tavakooli tingimustes õpivad
erinevate puuetega õpilased.
Varssavi Tehnikaülikoolist
jäi meelde uhke ja ajaloolise
väärtusega läbi nelja korruse
kaartega maja keskosa ja saal
kõikide rektorite maalidega.

Teade

Kaks päeva veetsime
Krakovis. Põhja-Poola maastik on tasane, ent mida lõuna
poole, seda mägisem. Tatra
mägedelt avanesid maalilised
vaated mägiküladele, lumistele mäetippudele. Mägirongiga
sõitsime 1100 meetri kõrgusele Gubalowka mäele.
Auschwitzi koonduslaagrit
külastades seiskus aeg paariks
tunniks. See oli tagasivaade
minevikku, sõjakoledustele
ja inimeste piiritule julmusele ning allumisele mõttetule
käsuliinile. Tänapäeval on see
muuseum suurim ja huvitavaim maailmas.
Varssavi Kultuuri Palee
interaktiivne näitus „Ela
tervislikult“ tekitas meile
positiivseid emotsioone.
Hindasime söödava välimust
silmaga ja proovisime maitset.
Kontrollisime oma tervislikku
seisundit, osalesime erinevates sportlikes tegevustes ja
nautisime kolmekümnendalt
korruselt vaadet Poola pealinnale.

Poola on katoliiklik maa.
Ludzmierzi kirik oli minu
jaoks kõige ilusam, huvitavam ja meeldejäävam.
Omanäoline altar, kenad lae-ja
seinamaalid, hästi hooldatud
suurel maa-alal laiuv kirikuaed endise paavsti Johannes
Paulus II kujuga. Legendi
järgi olevat ta kardinalina
läbi viinud jumalateenistust
selles kirikus ja kinni püüdnud
altarimaalilt mahakukkunud
krooni. Kardinalile ennustati, et tema päästab maailma.
Mõni aeg hiljem sai temast
kahekümne kolmeks aastaks
Rooma paavst. Teda austatakse tänaseni. Ludzmierzi kiriku välisseinas on süda, mida
keerates pidi soov täituma.
Radom on umbes 235 000
elanikuga linn. Tänavapildis
jäid silma pikkades helkurmantlites ning „STOP“
märkidega varustatud mehed
ja naised seismas vöötradade
kõrval. Nad panid liikluse
hetkeks seisma, et kooliõpilased jõuaksid turvaliselt
üle sõidutee. Linnas sõitsid
sõidukid suurtel kiirustel (6070 km/h) ja jalakäija pidi ise
vöötraja ületamisega hakkama saama.
Reisi aitasid meie jaoks
huvitavaks, sisutihedaks ja
meeldejäävaks muuta Poola
koordinaator Elzbieta Kozera
ning inglise keele õpetaja
Grazyna Molga. Tänu ka
projekti Eesti poolsele koordinaatorile Reet Allakule, kes
tõlkis meile ingliskeelse jutu
eesti keelde.
RELIKA KALBUS

24. juunil algusega 16.00 saab
Neeruti külaplatsil alguse

JAANIÕHTU.
Kavas on:
Eeskava, rahvalikud võistlused ja mängud,

23. juunil

JAANITULI.
*väike kontsert
*lustakad võistlused
*tantsuks mängib ansambel „Valik“

PALUPERA JAANITULI
toimub 22. juunil algusega
kell 18.00

Meie ettevõtmist toetab Kohaliku omaalgatuse
programm ja
Palupera Vallavalitsus.

Täiendavat infot saab küsida Palupera
Vallavalitsusest tel. 7679 501, Terje Korss.

Võrkpalliturniir

Põrsas Cup V 2009
toimub 4. juulil kell 11.00 Nõuni küla
palliplatsil.
Traditsiooniline auhind uuel kujul.

Saab ikka süüa ja juua
või muidu lusti lüüa.
Oodatud kõik uued ja vanad tegijad.

Eelregistreerimine pool tundi enne algust
kohapeal või tel. 5344 1380, Ruta.

Elame emale
3. mail toimus Hellenurme noortekeskuses
naisansambli „Kõueõied“ korraldatud emadepäeva kontsert „Elame emale“.
Kontserdil kõlanud laulud võtsid nii mõnelgi kuulajal kui ka lauljal silmad märjaks.
Ka lauljate enda lapsed esinesid südamlike
laulude ja hoogsa tantsuga.
Esimest korda toimus konkurss „Parim
emme”. Sel aastal osutus valituks rõõmsameelne ja usin viie lapse ema Anne Udeküll.
Äramärkimist vajab „Kõueõite“ esimene
plaat „Elame emale“, mis oli lindistatud just
selle kontserdi tarbeks.
Konserdi lõpus esines üllatusesineja Heino
Koosa, kes suutis oma lõõtspillimänguga
mõnegi pidulise jalga keerutama panna.
Peale kontserti sai maiustada „Kõueõite“
valmistatud küspsetisi ja rõõmsalt juttu
puhuda. Kontsert andis ainult positiivseid
emotsioone, saadi hakkama kiiduväärse
üritusega. Loodame, et sellest kujuneb
vallas ilus traditsioon.
HANNA VOOLAID

algusega kell 20 Nõuni palliplatsil

loterii ja muud üllatused.

Kell 20.00 kutsub tantsule
ansambel “Projekt”

Palupera valla üldplaneeringuga mitmekesistatakse
maakasutuse funktsionaalsust ning tagatakse planeeritava ala sidusus üldplaneeringuga hõlmatava
territooriumi erinevate alade ja ka üldplaneeringust
väljajäävate ümbritsevate piirkondade vahel.
Üldplaneeringuga määratakse väärtuslike maastike
kaitse- ja kasutustingimused ning seatud rohelise
võrgustiku toimimist tagavad tingimused eesmärgil
säilitada tasakaal olemasoleva ja arendatava keskkonna vahel.
Väljakujunenud asutusstruktuuris suuri ja
olulisi muudatusi üldplaneeringuga ei kavandata.
Olemasolevad tihedamalt asustatud külakeskused
(kompaktse asustusega alad) – Hellenurme, Palupera ja Nõuni – tihenevad ja laienevad, mujal vallas
säilib hajaasustus. Üldplaneeringuga täpsustatakse
arendus- ja ehitustegevuse põhimõtteid ja tingimusi
kompaktse asustusega aladel ning antud võimalus
üksiku eluasemekoha rajamiseks hajaasustuses.
Tootmismaad kavandatakse olemasolevate
tootmismaade laiendusena, mis olemasolevat infrastruktuuri silmas pidades on otstarbekas majanduslikult ja ka keskkonnakaitse seisukohalt. Kasutusest
väljas olevatele tootmismaadele, kui need asuvad
asustuse vahetus läheduses, suunatakse muu
kasutusfunktsioon kas elamumaade või puhkealade
arendamise näol.
Elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks on üldplaneeringuga kavandatud täiendavalt puhke- ja
virgestusmaad, määratud puhke- ja ujumiskohad
ning matkaradade asukohad üldisel tasandil.
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille
eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine
ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate
meetmete väljapakkumine.

Palupera staadionil.
Mängud ja tegevused lastele ning täiskasvanutele.
Lisainfo: Deivi Sarapson, 5666 5643

Väärt elupaik Nõuni
Valgamaa Partnerluskogu korraldab juba teist
aastat järjest konkurssi „Väärt Kodupaik“.
Soov on märgata aktiivseid kogukondi, kes
eelneva aasta jooksul on tegutsenud selle
nimel, et seal elavatel inimestel oleks parem
ja neid ümbritsev elukeskkond kaunim.
Sel aastal oli kutsutud Taagepera külas
toimuvale tänuüritusele 19 küla maakonna
erinevatest valdadest. Tiitli „ Kaunis kodupaik
2009“ pälvis Karula, „Ettevõtlik kodupaik
2009“ Lüllemäe, „Tegus kodupaik 2009“ Sooru ja „Parim paik noortele“ ning kingituseks
õunapuuistik – Nõuni.

PUKA / PALUPERA

19. juuni 2009

Täpsustus

Lastekaitsepäev

Eelmises Otepää Teatajas ilmunud artiklis Puka
lastekaitsepäeva üritusest jäid kahetsusväärselt
ja kogemata välja tänusõnad sponsoritele AS
Puitrex ja AS Jumek ning AS Põltsamaa Felix.
Palume vabandust eksituse pärast!

Puka lasteaias

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Puka Avatud Noortekeskus

Puka raamatukogu on töötaja puhkuse
tõttu suletud 1.-24. juuli ja

17.-31. august.

JAANITULI Kuigatsis
20. juunil
19.00

Perekondlikud mängud

20.00

Jõukatsumine

21.00

Tantsud Matibändi saatel

22.00

Tule süütamine

Puka Keskkooli
33. lend
Tambet Kivi
Marianne Kurvits
Ott Kärson
Laili Kõks
Tauno Luga
Liisa Luht
Maria Mekk
Liisi Possul
Reesi Riis
Leelo Sikk
Kaido Taur
Sten Tiidt
Oktjabrina Vesnuhhova
Jaanus Vutt
Klassijuhataja: Merle Ermel

22. juunil kell 22.00

jaanituli

Puka rahvamaja pargis.
Tantsuks mängib Lucille.

Õpetaja MILVI

Lõpetas Puka Kunstikooli esimene lend

K

uidas maalida viit aastat meie kooli lugu.
Ja missugune see pilt oleks? See oleks
suur kompositsioon, kaasaegne abstraktne maal, suur pannoo. Tegijad täpselt ei teagi ette,
mis sellest välja tuleb. Ja maalijaid oleks palju.
Aeg-ajalt isegi liiga palju. Mõned pintslitega,
mõned värvirullidega. Pind on suur. Tööd palju. Lõpptulemust ei kujuta ette. Mõned noored
kunstnikud löövad tüdinult käega ja loobuvad.
Või lihtsalt väsivad ja lähevad ära. Mõned leiavad, et see töö on raske. Peab palju mõtlema,
ei saa vabalt olla. Ei osata näha kunstitööl ka
tulevikku. Aga on neid, kes vaimustuvad ja annavad oma energiaga kogu suurele maalile tooni.
Nende käekiri on omapärane. Nende kohalolekut
oodatakse ja puudumist on tunda.
See suur pannoo koosneks väga paljudest
värvidest. Helesinisest tumeda halli ja mustani. Heleroosast karmiinpunaseni. Kontraste ja
konflikte on olnud palju. Aga järsud kontrastid
annavad särtsu ja sära. On mida mäletada ja mille
üle hiljem naerdagi.
Tooniandjateks suure, kujuteldava maali tegemisel võib pidada ka tänavusi lõpetajaid.
Lõputunnistuse said Kaari Tilga, Taavi Tiidt
ja Marianne Kurvits. Kaari Tilga lõputööks
on suuremahuline, viiest õlimaalist koosnev
seeria „ Aastaajad“. Viies eri koloriidis tööga

demonstreerib noor autor head värvi kasutamise
oskust. Taavi Tiidt esitas kaks õlimaali, „ Pariis
1“, „Pariis 2“ ja skulptuuri „Prantsuse sigaretipakk„.Vaimustuse kunstipealinna külastusest
kandis ta üle oma töödesse. Marianne Kurvitsa
mütoloogia-ainelise lõputöö pealkiri on „Ingel“.

Ingel maalituna siidile ja modelleeritud skulptuurina savis. Neljanda lõpetaja Helina Kangro töid
saab näha sügisesel näitusel.
Pintslid ja pliiatsid aga jäävad ootama järgmisi
lõpetajaid. Ilusat suve kõigile!
Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

TEELE TIIDT

Teade

1. juunil tähistas Puka lasteaia pere lastekaitsepäeva. Üritus toimus lasteaia hoovis ning ilmataadiga oli hea ilma suhtes kokkulepe saavutatud.
Kõigepealt esitasid lasteaia kõige vanemad lapsed
muusikali „Hunt ja seitse kitsetalle.” Selle järel
tantsisid kooli minevad tüdrukud kaks hoogsat
diskotantsu. Nende eestvedamisel alustasid tantsu kõik lasteaia lapsed. Järgnesid ühised laulu- ja
tantsumängud.
Seejärel hakkasid lapsed asfaldile joonistama.
Lasteaia hoov sai ilusate kunstiteostega kaunistatud. Ürituse lõpetasime ühise grillpeoga. Värske
salat, grillitud viiner, jäätis ja puuviljad maitsesid
hästi ja eranditult kõigile.

Vasakult: Kaari Tilga, juhendaja Esti Kittus, Taavi Tiidt ja Marianne Kurvits Taavi Tiidu
lõputööde ees.

Ajaloolise liputeekonna
peatuspaik Kintsli kõrts
sai MÄLESTUSTAHVLI
Selle koha peal on kõrtsitalu olnud juba
sajandeid. Kauaaegse Otepää koolijuhi
Heino Mägi ja teiste heade tuttavate abiga
sain teada, et tsaari Venemaa teedekaardil
on see koht märgitud Akselofi nime all juba
aastal 1762. Talu kõrvalharuna peeti kõrtsi.
1884. aastal peatus just siin EÜSi seltskond, kes läks Otepääle meie sinimustvalget tulevast rahvuslippu õnnistama. Pärast
kehakinnitust ja õlletoopi otsustati lipp lahti
rullida ning selle lehvides edasi Otepääle
sõita.
See retk on kohaliku rahva seas andnud
aluse mitmetele pärimustele. Eesti lipu
muuseumi ekspositsiooni ühe looja Piret
Õunapuu sõnul oli meie hulgast lahkunud
Jüri Stepanovil idee põhjalikult uurida 125
aasta tagust sündmust. Koht väärib jäädvustamist. Sama meelt oli ka kõrtsitalu praegune omanik, EÜSi vilistlane Paul Mõtus.
Vallavanem Terje Korss oli ideega nõus ja
lubas valla niigi pingelisest eelarvest vahendid leida. Kõige soodsama pakkumise tegid
Tõrva Kiviraidurid. Heino Mägi ja Leino
Pahtma abiga sai ka tekst välja mõeldud.
5. juuni pärastlõunal oli Kinsli kõrtsi juurde
kogunenud kenake hulk rahvast. Lipuseltskond võeti vastu kohaliku pillimehe Arno
Maraniku akordionihelide saatel. Ümbruse

kaunistas ja tammepärja punus Marika Viks
Nõuni Naisseltsist. Avatervituse ütles Palupera vallavanem Terje Korss. Ajalookorufee
Heino Mägi rääkis Otepää ja selle paiga
ajaloost. Üliõpilaste ühislaulu saatel eemaldasid tahvlilt katte Terje Korss, Heino Mägi
ja EÜSi juht Siim Sillamaa. Seejärel jätkasid
hobuvankrid teekonda Otepääle.
Nüüdsest ongi endise Kintsli kõrtsi seinal
tahvel tekstiga: “Kintsli kõrts 18. sajandist.
Siin peatus Eesti lipp 1884. a.” Tulge vaatama!
Nõuni piirkonna arendusjuht
KALEV LÕHMUS

Tänuavaldus
Täname kõiki Palupera ja Rõngu valla
kodanikke, kes ei pidanud õigeks KaguEesti vajaduseks jäätmejaamale asukoha
valikut Atra külla.
Koostatava uue Palupera valla üldplaneeringu avalikul arutelul 25. mail
loobuti sellest asukohast.
Aitäh, Evelyn ja Marek Uuemaa – olite
ju teie need, kelle selgitused tingisid
valitud asukohast loobumise.
IMRE ODRAKS, VELLO SIIMANN

Laulu- ja tantsupeo tuli ööbis Puka vallas
13. juunil Tartus süüdatud laulu-ja tantsupeo tuli jõudis
mööda veeteed 17. juuni õhtuks Valgamaale, Greete motelli.
Tule ja saatemeeskonna transportimiseks oli äsjavalminud
viikingilaev Turm. Väike- Emajõge pidi saabunud paatkond
kohtus maakonna piiril maavanema ülesannetes Kalev Härgi
ja tema meeskonnaga.
Motelli juures toimus pidulik tule tervitamise-vastuvõtmise
tseremoonia. Tervitussõnu ütlesid Puka vallavanem Heikki
Kadaja ja Valga maavanema ülesannetes Kalev Härk ja
seejärel süüdati ühiselt õhtune peotuli. Tuletoojaid tervitas
ka naabervalla Helme vallavanem Tarmo Tamm.
Tuletoojate ühislaul kirjeldas tule teekonda Greete motelli
saabumiseni. Lauljad rõhutasid, et selliste sõnadega lauldi
seda laulu vaid sel korral. Järgmisteks kordadeks kirjutab

sõnad elu ise. Tuld olid tervitama tulnud paljud Valgamaa
koorilauljad ja toimudvõistulaulminegi, kus ühe lõpetades
alustas teine koor. Lauldi paljusid läbi aegade laulupeo repertuaaris olnud laule. Puka-Tõlliste segakoor Koidu Ahki
juhendamisel, Puka segakoor U-tuur Sille Lõõndre juhendamisel, Tõrva rahvakoor ja Tõrva naiskoor Imbi Umbleja
juhendamisel tõestasid, et on laulupeoks valmis.
Kena vahepala pakkus Valga, Puka, Keeni ja Nõuni kantritantsijate ühistants. Õhtut jäi lõpetama simman kapelli
Jauram saatel.
18. juuni hommikul jätkas tuli teekonda ja suundus tagasi
Võrtsjärve poole, et minna Viljandi maakonda. Vahepeal
astuti läbi Pikasillalt, kus tuletoojaid tervitasid Valgamaa
rahvatantsijad.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Keeni Põhikooli 2008./2009. õppeaasta
kiituskirjaga lõpetajad
1. klass
Angela Häälme, Kenert Künnapuu,
Sandra Lõokene, Margus Lääts
2. klass
Eliise Aamer, Janely Käärik, Laura
Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus,
Grete Vällo
3. klass
Timea-Helen Teder

5. klass
Helen Kann, Henri Korbun, Lella Pruuli
6. klass
Siiri Linde, Marge Roosild
8. klass
Gerle Trifanov, Iti Uusküla
9.klass
Lenna Hainsoo

Keeni Põhikooli 2008./2009. õppeaasta
neljade viitega lõpetajad
1. klass
Ingeri Aer, Rain Albrecht, Mart Hiller,
Kaur Karavin, Tambet Kuus, Keidy
Otto, Katariina Villemson, Veroonika
Villemson
2. klass
Kertu Juhkov, Peeter Jääger, 3. Sandra Linde, Kertu Otto, Erki Tiisler
3. klass
Aile Allik, Jaagup Hinn, Laura Jepiðova, Keren Juhkov, Karmel Kala, Helis
Kann, Hannes Kompus, Kajar Unt.
4. klass
Alari Albrecht, Kerda Juhkov, Eleen
Jääger, Angela Käärik, Nele Linde,
Kelly Post, Karli Roio

SANGASTE VALLA

5. klass
Cätlin Ereline, Silver Linde, Maimu
Raudsepp, Kärt Valge
6. klass
Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver Liivamägi, Egle Praosk, Kheit Trifanov
7. klass
Ingvar Aer, Epp Hiller, Rasmus Kirsimäe, Kerli Kõrkjas, Brandon Luik, Arti
Suviste, Liisa Villemson
8. klass
Teele Jakobson, Rene Levin, Martin
Raudsepp, Kerli Suviste, Kelli Vällo
9. klass
Sandra Einling, Margus Kirsimäe,
Hanna Maria Korbun, Marily Milter,
Anu Rebane

JAANIK

22. juunil algusega 19.00
Laukülas Kakulaane Turismitalus
• Loterii-allegrii – korraldab Sangaste Käsitöökoda ja
naiste tööharjutustuba
• Kohal Lande Grillikoda
Esmakordselt võimalus proovida grillmeistri poolt
vardas valmistatud Barbecue põrsast.
• Esinevad tantsurühmad ja regilauluansambel „Koidu
Tähed“
• Vankri lükkamine ja köie tõmbamine
Jõukatsumised külade, naiste, laste ja meeste vahel
Peaauhinnaks meeskondlik mõnulemine tünnisaunas!
Tantsuks mängib HOIA & KEELA
Kehakinnitust pakub Sangaste Rukki Maja
Peopääse on prii, kuid võimalus
tasuda haldjaneiudele JAANIÕIE LÕIVU

Auhindadega toetavad Sangaste Linnas, Sanlind, Silva-Agro
Transpordisoovijatel palun võtta ühendust telefonidel 5647 2632 (Merle Tombak)

SANGASTE
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Jaanitulukesed jaaniusside silmades

S

uure suvealguse tähistamine ja õdus pidupidamine on erineval
moel ja eri intensiivsusega
omane paljudele parasvöötme rahvastele. Omamoodi
puhastav ja vabastav on protseduur, kus lõkkevalguse ees
aevatakse taganevat pahad
vaimud ning liginevat häid.
Põhjamaise suve pelk
pimedushetk on täidetud
rohejate jaaniussilambikeste
ja sõnajalaotsijatest hordidega metsas. Siis, kui kohtuvad
koit ja hämarik, kohtuvad ka

paljud paarid.
Mõnedele lõpeb see õieotsimine ka millegi või kellegi
leidmisega, mõnedele lihtsalt
ühe looga elust. Igal juhul on
pärast jaanipäeva jaaniussidel kelmikad ja paljunäinud
tulukesed silmis. Õnneks
need olendid palju ei räägi
ning saladused jäävad nende
teada.
Mõned neist ,,jaanibotaanikutest“ ootavad kusagil
pajuurbade õitsemise aegu
pingsalt sünnitusmajade
uste taga, mõned on seal

siis sees ning osa juba väljas.
Igati viljakas aeg on see
jaaniaeg!
Jaaniaeg on meie rahvale
üks aasta suurematest pühadest. Kusagile lõkete äärde
kogunetakse kogukonniti,
sugukonniti, sõpruskonniti
ja ka perekonniti. Mugitakse
vorsti-liha ja kulistatakse
õlut-kalja peale.
Räägitakse uuemat
hinnainfot, lugusid ostetud
autodest ja ka mõningasest
majandussurutisest Lätis.
Jagub hindamatuid tarkusi ja

Tööharjutusest

T

ööharjutus on riiklik, „Tööturuteenuste ja toetuste seadusel”
põhinev kolmekuuline teenus,
mida Valgamaal on siiani pakutud vaid
Valga linnas ja Taheva vallas. Teenus
on mõeldud neile Töötukassas arvel
olevatele inimestele, kes pole vähemalt
12 kuu jooksul (alla 24- aastased ka 6
kuu jooksul) leidnud endale iseseisvalt
ametlikku töökohta. Teenuse eesmärgiks on pikka aega kodus olnud inimeste aktiivsemaks muutmine: inimestele
antakse põhjus hommikuti üles tõusta
ja võimalus oma päeva töise tegevusega
sisustada; paljud saavad võimaluse õppida midagi uut. Lisaks töisele tegevusele kuulub teenuse juurde õpetamine,
nõustamine ja abistamine uue töökoha
leidmiseks (nt kuidas kirjutada CV-d,
kuidas tööintervjuul käituda, kuidas tulla toime väikese sissetulekuga jms.).
Esimesel kuul on tööpäeva pikkuseks
5 tundi, teisel kuul 7 tundi ja kolmandal
kuul 8 tundi päevas. Kuna tegemist on
teenusega, mitte töökohaga, siis „präänik” ehk tasu sellel teenusel osalemise
eest on väga väike – 1,7 krooni osaletud
tunnist; lisaks transporditoetus ning
soovi korral soe lõunasöök.
Peamine tasu nimetatud teenuse
lõppedes on inimese kohta kirjutatav
iseloomustus (soovituskiri). Kui keegi
on nimetatud teenuse ajal ennast väga
heast küljest näidanud, saab ta endale
2-3 soovitajat, kes võivad teda võimalikele tööandjatele iseloomustada ja ütelda, kas kandideerija on usaldusväärne.

tehakse ka päris palju nalja.
Taevataat lörtsab Eestis
traditsiooniliselt ka pisut
vihma kaela, aga eks see
hoia ka sõnajalaõied kirkamana ja õhu värskemana.
Sääsepilvedes säravad lustakad silmad, kostab laulu ja
on lihtsalt lahe olla.
Hea kogukond ja hääd
naabrid! Hingekosutavat ja
meeltlahutavat suvehakku ja
jaanipäeva!
Ja uhket Võidupüha!
KAIDO TAMBERG Sangastest

SÜNNID
Helena-Lisette Toom

„Piitsaks” on Töötukassa õigus lõpetada
isiku arvelolek (ja seega toetuste maksmine ning ravikindlustus), kui inimene
keeldub ilma mõjuva põhjuseta teenusel
osalemisest. Kui inimene sai toimetulekutoetust, siis võib vallavalitsus lõpetada ka selle maksmise, kuni isik nõustub
teenusel osalema.
Sangaste valla ning Tööturuameti
vahel sõlmiti kevadel leping teenuse
osutamiseks ka meie vallas. Meie poolt
on juhendajad, materjalid, eelmisel
aastal Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel ette valmistatud töötubade ruumid ja
sisustus ning kogu teenuse läbiviimine;
Tööturuamet maksab teenuse osutamise eest tasu ning suunab inimesed
teenusele.
Sangaste valla esimesele tööharjutusteenusele suunas Tööturuamet 14
meie vallas elavat inimest (10 meest
ja 4 naist), kes on taotlenud riiklikku
toimetulekutoetust. Naised alustasid
23.03.09 ja mehed 1.04.2009 a.
Kolme kuu jooksul juhendavad
töötuid igapäevaselt Aivar Oja ja
Heili Freimanis ning tööotsimise
teemadel nõustab Astrid Org (Võrust),
juunis toimub väike arvutiõpe Keeni
Põhikoolis ja paar õppepäeva.
Siiani on mehed tegelenud peamiselt
puutööga ja naised käsitöö ja koristamisega. Huvilised võivad näha Sangaste
kiriku kõrvale ehitatud puukuuri langetatud, laasitud ja lõhutud küttepuudega; Kooli 9 juures olevaid lillekaste,
parandatud pargipinke jpm. Muuhulgas

2. juuni

valmistasid töötubade mehed näiteks
medalid mais toimunud lasteaia perepäeval osalejatele; parandasid hooldekodu rulaatoreid ja Keeni Põhikooli toole,
mida kasutati seltsimajas emadepäeva
üritusel; valmistasid endale töölauad
ja riiulid.
Naised on proovinud kätt kilekottidest vaipade heegeldamisega, ehete
ja siidsallide valmistamisega, lapitöö
ja kaltsuvaipade tegemisega (üht-teist
võis näha emadepäevanäitusel seltsimajas).
Naised abistasid kevadisel suurpuhastusel raamatukogu; nii mehed kui
naised on aidanud korrastada valla
parke (okste korjamine, lehtede riisumine, muru niitmine, lillede külvamine).
Nimetatud tegevused on olnud vaid
murdosa sellest, millega on siiani hakkama saadud. Suur tänu selle kõige eest nii
juhendajatele kui ka töö tegijatele!
Edasistest plaanidest niipalju, et kui
kõik laabub, siis loodame korraldada
sarnase tööharjutusteenuse ka sügisel
– oktoobrist detsembrini.
Eelkõige ootame siis neid pikaajalisi
töötuid, kes kevadisse rühma ei mahtunud või selle katkestasid (praeguseks on
teenusel osalemisest loobunud 2 meest
ja 1 naine) aga ka kõiki neid, kes koondati eelmisel suvel.
sotsiaalinspektor PILLE SIKK

või 7668 040 (Sangaste Vallavalitsus)

Nõuanne rahapuuduse korral

Sangaste Pansionaat pakub
TEENUSEID
Pansionaadis võetakse külaelanike pesu vastu kaks korda nädalas: teisipäeviti kell 10-12 ja neljapäeviti kell 9-10. Sangaste valla vanaduspensionärile
või raske/sügava puudega töövõimetuspensionärile on hind 5 kg masinatäie kohta järgmine (kõiki teenuseid saab osta ka ühekaupa):
Pesu pesemine – 30 kr., pesu kuivatamine trummelkuivatis – 20 kr.,
pesu triikimine – 20 kr.
Pesumaja töötajal on KEELATUD vastu võtta:
1)esemeid, mis ei mahu pesumasinasse (suured tekid, kohevad
joped);
2)kaltsu- ja põrandavaipu;
3)karvase voodri ja ääristega mantleid ja jopesid;
3)esemeid, mida ei tohi pesta automaatpesumasinas (siidpluus, talvemantel, ülikond vms.).
Keeld on kehtestatud pesumaja kasutajate enda huvides, sest neid
keeldusid järgides on pesumasin kauem töökorras. NB! Enne pesu toomist
soovitame selle sorteerida, pesu värvikindluse eest pesumaja ei vastuta!
Tasuda tuleb kohapeal. Lisaküsimustega võite pöörduda Sangaste
Pansionaadi juhataja Ruth Muttiku poole (tel 7690 318).

S

oovitan kõigil, kel
on küsimusi raha või
pankadega suhtlemise kohta külastada Finantsinspektsiooni algatusel on
loodud erapooletut kodulegekülge www.minuraha.ee, kust
leiab palju tarbijatele suunatud infot. Muuhulgas saab
leheküljel infot hoiustamise,
investeerimise, kindlustuse,
pensionifondide, autoliisingute jms. teenuste kohta. Kodulehel seletatakse, millega
on tegemist ja millele pöörata tähelepanu enne lepingu sõlmimist; kuidas vältida
pettusi ja palju muud.
Kui avada menüüst
“Kasulikku infot” alamenüü
“võrdle teenuseid” saab

igaüks võrrelda eri reisikindlustusi, auto kapitalirendi ja
kasutusrendi plusse ja miinuseid, eri pensionifonde jms.
Alamenüüs “Kalkulaatorid”
on tabelid, mille alusel
saab kalkuleerida hoiuste
tulu, laenu tagasimakseid,
pensionifondide tasumäärasid jms.
Mina soovitan aga kõigil,
kel on tunne, et “raha sõrmede vahelt lausa kaob”, tutvuda “pere eelarve vormiga”,
kuhu saab sisestada oma
tulud ja kulud ning vaadata
nende muutumist nt koondamise korral. Tabeli saab välja
printida või failina arvutisse
salvestada.
Nimetatud tabel sarnaneb

saates “Võlast vabaks” kasutatava eelarvetabeliga, mida
saatejuhid kasutavad pere
olukorrast ülevaate saamiseks. See on oluline esimene
samm oma majandusliku
olukorraga toimetulekuks,

sest kui inimestel on selge
ettekujutus oma kuludest ja
sissetulekutest, saab edasi
otsustada, millelt hakata
kokku hoidma või kui palju
on vaja juurde teenida.
sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Sotsiaalinspektor on pärast jaanipäeva tööl
järgmistel päevadel:

13.07.2009-24.07.2009
17.08.2009-18.09.2009
alates 5.10.2009 a.

Surma- ja sünnitunnistuste väljastamiseks sotsiaalinspektori
puhkuse ajal võib pöörduda Valga Maavalitsuse Rahvastikutoimingute talituse poole aadressil Kesk 12 Valga.
Tunnistusi väljastab Asta Loorits (7666 162) või Anne Puller (7666
105) igal tööpäeval. Maavalitsus on avatud järgmiselt:
E, T, K 8-12 ja 13-16
N, R 9-13
Surmatunnistuse väljastamist tuleb taotleda 3 päeva jooksul inimese
surmast ning sünnitunnistust 30 päeva jooksul lapse sünnist.
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KUULUTUSED

19. juuni 2009

OTEPÄÄ

PÄEVAKESKUSES
Kolmapäeval,

1. juulil
muusikaline
lõuna.
Kell 11 kohvilaud,
kell 12 laulab
Ervin Lillepea.

Mesinikud!

Laupäeval. 4. juulil algusega
kell 11 toimub Arulas
Ants Tiirmaa mesilas

piirkondlik

mesinduspäev.

Loengud, konsultatsioonid,
mesilas-emade ja ravimite müük.

Üheskoos Arulasse sõiduks
koguneda kell 10.30 Otepää
bussiplatsile Imbi poe juurde.
Otepää AMS

Idamaine tants
Tule ja saa osa idamaise tantsu võludest
Sihva koolimajas
pühapäeval, 28. juunil kell 17.
Teile esinevad kõhutantsijad üle Eesti.
Pilet 25 krooni, lapsed kuni 15a. tasuta.
Korraldaja: Stuudio Sansaara
MTÜ Tartu Kõhutantsu Selts;
Info: 5294 740

www.sansaara.ee

KUULUTUSED

Kasuperede suvekool

Kasuperede suvekool, sedapuhku siis kaheksas, toimub 31. juulist - 2. augustini

Kalda Puhketalus Hiiumaal.

Suvekooli on oodatud pere,

Kinnisvara haldus ja hooldus,
muru niitmine ja trimmerdamine,
elektri- ja nõrkvoolutööd. www.
mano.ee, tel. 5208 970

kus on kehtiva pereshooldamise lepingu alusel või eestkoste all olevad kasulapsed.

Info suvekooli kohta mob. 5240 358, e-mail: edalepik@hot.ee.

Valgamaa kasuperede tugiisik Eda Lepik

LANDCAPITAL OÜ ostab metsakinnistuid ja kasvavat metsa üle
Eesti. Tel. 5156 858.
Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597
OÜ Kirby-Kaarel Tõrvas võtab
tööle tooteesitlejaid erinevatesse
piirkondadesse. Info 5555 2800,
5575 510.

Tanel
Tanel Padar
Padar &
& The
The Sun
Sun
Smilers
Smilers
Täies
Täieskoosseisus
koosseisus

MEIE
MEIE MEES
MEES

Pottsepatööd. 5523 522, 5397
423

Rolf
Rolf Junior
Junior

Aedmaasikad

Rannalaval Eesti parimad plaadikeerutajad!
Atraktsioonid nii suurtele, kui väikestele!
Väravad avatakse 18.00 www.jaanituli.ee

Heinamaade niitmine jäätmaaniidukiga. tel. 5076 791

Nõuni Taimekasvatusest

müügil Otepää Kaubanduskeskuse ees.
Pakume ka ETTETELLIMISE ja ISEKORJAMISE võimalust.

Vajatakse maasikakorjajaid.

TA K S O T E E N U S
GSM

1200

Tel. 5064 609, 5302 1216

Otepää kirikus

26. juunil kell 18
mälestuskontsert
Jüri Stepanovile.
Osalevad Otepää ja
Sangaste kirikukoorid.

VAJATAKSE

juulis, augustis.
Asukoht 12 km Valga poole.
Info ja registreerumine

tel. 5698 5765

Teder

Väikebussi (8 kohta) ettetellimine

Südamlik kaastunne Maretile
abikaasa

LINDA SARV

07.01.1927 - 01.06.2009

Ell, Viive, Ilme, Vaike, Ene,
Eha, Eti

Perek. Tamm ja Piho

Sa oled ikka mõtetes me juures…

Kallist

VALDUR PIIRI

27.06.1952-16.06.1989
mälestavad 20. surma-aastapäeval abikaasa, poeg ja tütar
peredega.

Tel. 5669 6909

Teatame kurbusega, et on
lahkunud meie kallis

JÜRI TEDER
Leinavad lesk ja poeg

Elu on laul
nii habras ta viis
heliseb hetkeks
ja katkeb siis…

Kallis Annika perega. Oleme
leinas koos sinuga, mil jätad
hüvasti oma armsa ema, ämma
ja vanaema

MALLE ANNMANNIGA
Mälestavad Ene, Lea ja Veera

Siiras kaastunne Alole kalli
kaotuse puhul.

surma puhul.

Südamlik kaastunne omastele

Saagide ja muruniidukite
REMONT.

Karni-Voor OÜ Edgari Pagar otsib
oma meeskonda tootearendajat.
Töö graafiku alusel. Kandidaadilt
eeldame initsiatiivi, loomingulisust ja iseseisva töö oskust. Eelistatud on erialase ettevalmistusega inimene. Kandidaate ootame
kuni 01.07.2009. Info 5343 4705.

Täname kõiki,
kes olid meiega

ISA

JÜRI TEDERI

JÜRI TEDERIT

hooldus, remont,
varuosad PUKAS.

24-aastane neiu otsib tööd Otepää piirkonnas, töökogemus lapsehoidjana. Tel. 5373 9955, Kadi.

Pakun Vana-Otepääl asuvas talus
tööd (trimmeriga heina niitmine,
puude lõhkumine jm.) 5126 884

KAUPADE KOJUVEDU

Mälestame head naabrit

Üürin kanaliga garaažiboksi
Mäha külas. Telef. 5341 5131
Teostan hooldusniitmist. Telef.
5341 5131

MOOTORSÕIDUKITE
vaarikakorjajaid

Küttepuud. Rohumaade niitmine.
Tel 5666 6900

VALTER JÕE

JÜRI TEDRE
ärasaatmisel ja katsid ta
kalmu lilledega.

OÜ Bergermaster

30.03.1927 - 29.05.2009

Lesk ja poeg

Avaldame sügavat kaastunnet
Priit Tedrele isa

Siiras kaastunne omastele

JÜRI TEDRE

JÜRI TEDRE
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet lastele
peredega.

LINDA SARVE

Jüri, Ille, Margus, Anneli,
Toomas, Mati, Peeter

Naabrimees Vahur perega

Otepää Gümnaasiumi XXII lend

Helju, Aksel ja Lea

Südamlik kaastunne Tiina ja Karli
peredele kalli vennanaise

Leiname kaastöötajat

kaotuse puhul.

MALLE ANNMANNI

MALLE ANNMANNI
kaotuse puhul.

06.04.1951-03.06.2009
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Maie perega ja Ester

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Mälestame kallist klassivenda.

VALTER JÕE

Südamlik kaastunne Ado perele
kalli ema ja vanaema
Surma puhul.

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

RUDOLF PAUSKAR
10.06.1919-27.04.1992
90. sünniaastapäev
Tütar Sirje perega

(A.Alliksaar)
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Hea Otepää valla inimene!
Me oleme Otepää valla kodanikud nagu Sinagi. Me huvitume Otepää tänastest ja homsetest arengutest nagu Sinagi. Me armastame oma koduvalda ja hoolime selle käekäigust – nagu Sinagi.
Meie väärtuseks on hästi korraldatud ja stabiilne Otepää vald, koostööle ja kaasamisele tuginev otsustamine ning kompetentsile rajanev juhtimine. Me tahame anda Otepää arengule
uue hingamise. Selleks pakume uusi tuuli, uut põlvkonda vallajuhte, moodsat tulevikuvisiooni ja värsket verd selle elluviimisel – pakume koostöövõimelist alternatiivi senisele võimule.
Me oleme ühendanud oma mõtted ja jõu ning kandideerime sügisestel valimistel üheskoos Otepää vallavolikogusse. Me kandideerime Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas,
kuigi enamik meist ei ole ühegi poliitilise erakonna liikmed. Meid ühendab ühine arusaam Otepää valla tulevikust.
Loe meie visiooni Otepää valla ees seisvatest valikutest ja mõtle meiega kaasa. Anna teada oma mõtetest ja ideedest, ka lahendamist vajavatest probleemidest. Kui sa aga oled
tüdinenud lihtsa kõrvaltvaataja rollist ja soovid Otepää tuleviku ehitamisel kaasa lüüa - liitu meiega!
Otepaa@sotsdem.ee
GSM 5115914

Indrek Tiido Tiimar Laine Magnar Freimuth
ettevõtja
turismilumelaudur
ettevõtja

Erki Saar
taluperemees

Merle Anton Jaak Eensalu Grete Kõiv
planeerimistalugümnasist
spetsialist
peremees

Ivika Nõgel
koolitajaprojektijuht

Juhan Seer Pille Villems
väikeharidusettevõtja
töötaja

Ahto Saar
metsaettevõtja

Meie ees seisvad valikud ja väljakutsed
Hea valija! Alljärgnev programmdokument on sündinud SDE nimekirjas Otepää vallavolikokku kandideerivate vallakodanike ühise tööna.
See on meiepoolne nägemus, mille kohta ootame Sinu arvamusi ja ettepanekuid.

Paneme vallavalitsuse tööle kõigi valla elanike jaoks!
Me usume, et volikogu ning valla ametnikkond saab teha parimaid otsuseid ning pakkuda parimat teenust vaid siis, kui ta regulaarselt valla kodanikelt nõu ja tagasisidet küsib. Täna tunneb liiga
suur osa valla elanikest, et tema arvamus ei huvita kedagi. Otepää vald ei lõpe linna piiril. Tahame oluliselt tugevdada sidet külade ja valla võimu vahel, rakendades korralikult külavanemate ja
linnaosavanemate süsteemi ning käivitades vallaametnike regulaarsed kohtumised külaelanikega. Regulaarsed ümarlaua nõupidamised erinevate huvigruppidega – ettevõtjad, noored,
külavanemad, kodanikeühenduste eestvedajad – peavad saama valitsemiskultuuri osaks.

Maksumaksja raha tuleb targalt kasutada!
Lähiaastate vallaeelarve saab olema pingeline. Seda olulisem on raha arukas kasutamine. Eelarve ei tähenda kassasse kogunevate kroonide laialijagamist vallavolinike isiklike sümpaatiate alusel.
Sihtotstarbelise toetuste jagamine peab olema läbimõeldud, õiglane ja süsteemne. Koostöös erinevate huvigruppidega tuleb teha strateegilised valikud ja välja töötada rahastamise prioriteedid.
Halduskulud tuleb hoida range avaliku kontrolli all. Tänaseks on oluliselt vähenenud Euroopa Liidu raha kaasamine Otepää valla arendusprojektidesse. Ka siin tahame pakkuda oma meeskonna
oskusi ja teadmisi, et tuua olulist lisa Otepää valla eelarvesse. Valla tulubaasi saab tõsta ka Otepää valda registreeritud elanike arvu suurendamise abil. Meil on mõtteid, kuidas motiveerida siin
kinnisvara või eluaset omavaid elanikke Otepääle sisse kirjutama.

Toetame ja julgustame ettevõtlikkust!
Kui soovime, et “ajud” ja “töökäed” vallast ära ei voolaks, peab vallavalitsus arvestama inimeste ootustega, looma vajaliku ja mugava elukeskkonna, avalike teenuste piisava valiku ja kvaliteedi.
Vald peab kaasa aitama MTÜ-de ja seltside tegevusele, nendevahelisele koostööle ning nende poolt korraldatavate ürituste toimumisele. Kõik sedasorti algatused suurendavad Otepää tuntust
ning toovad ka majanduslikku kasu. Vald saab palju rohkem ära teha ettevõtluse soodustamisel. Vallavalitsuse ülesanne on suhelda aktiivselt kohalike ettevõtjatega ning võtta enda peale
piirkonna ühisturunduse koordineerimine. Samuti saab vald ulatada abikäe kohalikele tootjatele, pannes Otepääl käima korraliku taluturu.

Soovime konkurentsivõimelist gümnaasiumi ka 20 aasta pärast!
Kuidas läheb Otepää vald vastu üleriiklikule koolireformile? Kas 20 aasta pärast on Otepääl gümnaasium? Kas see on konkurentsivõimeline? Kas selles jätkub õppureid? Miks sõidavad juba
täna paljud noored gümnaasiumi mujale? Neile küsimustele pole veel vastuseid ja neid tuleb otsida. Ometi – iseenesest ei juhtu midagi. Kui me täna ei otsusta ära gümnaasiumi kallakut, ei vali
suunda, millele spetsialiseeruda, siis homme pole meil enam õppureid. Vaja on ekspertanalüüsi ja kõigi huviliste sihtrühmade kaasamist arutellu. Analüüsi ja arutelude tulemusena saab
otsustamiseks välja pakkuda lahendused. Otsusega venitades hääletavad noored jalgadega ning suunduvad mujale. Tugeva põhi- ja gümnaasiumihariduse säilimise eeldus on ka
hea koostöö ning sõbralik läbisaamine Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi vahel.

Märkame abivajajat!
Rasked ajad riigi ja maailma majanduses tähendavad raskeid aegu ka Otepää inimesele. Paratamatult kaotavad lähiajal töö paljud inimesed, mistõttu nende pered satuvad raskustesse. Valla
ülesanne on abivajajat märgata ja adekvaatset tuge pakkuda. Me ei nõustu lähenemisega: kes on hädas, kirjutagu avaldus, esitagu dokumendid ja siis kantakse toetusraha üle. Alati ei ole
rahaline tugi see kõige tõhusam abistamise viis. Inimene, kes on seni kõigega ise hakkama saanud, ei leia tihti ise teed ametniku juurde. See on emotsionaalselt raske. Samas ei peaks
lapsed vanema töökaotuse tõttu jääma eemale huviringi või trenni tegevusest, lahkuma lasteaiast vms. Kui vanemad on stressis, on lastel kerged tekkima õpiraskused. On tähtis sellist
last märgata ning pakkuda kohest ja asjatundlikku abi. Siin tuleb kõigil asjaosalistel hoida silmad lahti, teha koostööd, luua infobaas – laste- ja haridusasutused, vallaametnikud,
kolmas sektor. Ainult koostöös jõuame abivajajateni.

Vaatame Otepääd teiselt kõrguselt!
Otepää tänavatel ja kõnniteedel peab saama ohutult ja takistusteta liigelda nii ratastooli, lapsevankriga, jalgsi. Juurdepääs vallaametnike juurde, panka, poodi, külakeskusesse, kultuurimajja peab
olema kõigile mugavalt ja võrdväärselt kättesaadavad. Laste koolitee ääres ei pea haigutama vundamendiauk, mis sulgeb kõnnitee. Kaugemalt laste koolitee ei pea üldse kulgema läbi linna mõistliku liikluskorralduse korral saab koolibuss peatuda ka koolimaja ees.

Ühendame jõud naabritega!
Aeg on võtta suund naaberomavalitsustega sotsiaalse infrastruktuuri ühisele arendamisele ja rahastamisele. Koostöös naabritega tuleb luua ühine bussiliinide võrgustik, korraldada koos
heakorra-, teedehoolduse- ja prügimajanduse hankeid. Planeerida üheskoos piirkonnale mõistlik haridus- ja hoolekandeasutuste võrgustik. Näiteks on Pukas heal tasemel kunstikool ja
Otepääl muusikakool, nende maksimaalne vastastikune rakendamine on mõistlik tee.

