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INFOKESKUSE
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7. augustil kell 14.00 Nõunis.
Palupera vallavalitsus ja Nõuni külaraamatukogu
ootavad kõiki meiega koos
rõõmustajaid läbi astuma.

Otepää Vabadussammas on korda tehtud

ARVO SAAL

2. augustil toimus Otepää Kultuurikeskuse
pargis 13. rahvamuusikapäev koos
käsitöölaadaga. Selle korraldas Otepää
Naisselts koostöös kultuurikeskusega.
Aasta-aastalt sisukamaks muutuv
käsitöölaat koos roosinäitusega, korralik
loteriiauhinnalaud, päikseline ilm (väike
kosutav vihmasabin kuulus asja juurde),
arvukad õpitoad ning eelmisest aastast
kõigile meeldima hakanud päevajuht
Alar Haak meelitasid kohale arvukalt nii
oma linnakese kui ka võõrast rahvast.
Tegevust ja meelelahutust pakuti igakülgselt ning huvitavalt, ja seda kõige pisematest kuni memmede-taatideni välja.
See räägib Otepää Naisseltsi liikmete
aastapikkusest hoolsast ettevalmistustööst. Hea tiimi eesotsas on loomulikult
seltsi esinaine Riita Aader.
Kuna Otepääl on palju naisi-mehi, kes
huvituvad näputööst, oli laadal esindatud
arvukalt kootud-heegeldatud-tikitud
tooteid, puust ilu- ja tarbeesemeid, ehteid
ning aiatarbeid.
Kultuuriprogramm oli sisutihe ja
huvipakkuv. Rahvatantsuprogrammi
alustas tantsurühm Nuustaku (juhendaja Angela Toome). Selle järel esines
tantsurühm Otepää Noored. Meeldivalt
üllatas Nuustaku segarühm Kaire Ojavee
juhendamisel. Tore, et Otepääl rahvatantsust nii palju lugu peetakse!
Naisansambel Relami esines Evi Savi
juhatusel. Eriti kaunilt kõlas Evi Savi
enda kirjutatud laul Otepääst.
Kahjuks keeras taevataat just kultuuriprogrammi alguses vihmakraanid
lahti. Kuna eestlane on vintske, talusid
nii esinejad kui ka pealtvaatajad taevamärga heatahtlikult ja midagi ei jäetud
kavast ära.
Päevajuht Alar Haak võis lubada, et
vähemalt lund sadama ei hakka ja nii
võeti sajuilma naljaga vastu.
Ilma trotsiv laat läks niimoodi korda.
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SILVIA LASTING-LÄNIK

Tänavu ei mahtunud käsitöölaat enam kultuurikeskuse parki ära.

XXV laulu- ja XVIII tantsupeol “ÜhesHingamine” oli Otepää esindus maakonna arvukaim

K

õik peole kandideerinud Otepää kollektiivid, neid oli 14, said tihedast konkursisõelast
läbi ning esinesid laulu- ja tantsupeol. Valga
maakonna valdadest oli Otepää vallast sel aastal kõige
rohkem kollektiive – viis koori, viis rahvatantsurühma,
üks võimlemisrühm, kaks rahvamuusikaorketsrit ning
maakonna ainus puhkpilliorkester. Samuti oli Otepääl
au juhtida Valgamaa rongkäiku. Valgamaa laulu- ja
tantsupeo kuraatori Siiri Põldsaare sõnul langes see
au Otepääle seetõttu, et Otepää on tänavu paljude
sündmuste keskmes – siin viidi läbi Eesti lipu 125.
aastapäeva pidustused, Valgamaa tantsupidu ja palju
muid üritusi.
Otepää vallavanem Meelis Mälberg ütles, et pidu oli
väga võimas ja jättis palju häid emotsioone. “Tänan
kõiki kollektiive ja nende juhte, kes andsid oma panuse
laulu- ja tantsupeol,” sõnas vallavanem. “Aitäh suurepärase esinemise eest!”
Laulupeol esinesid: Otepää Gümnaasiumi lastekoor
(Eve Eljand), Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor (Vilve
Maide), Otepää Gümnaasiumi poistekoor (Eve Eljand),
Otepää segakoor Eveko (Ain Kruusmaa, dirigent Vilve

Tänavu aprillikuus algatas Otepää Gümnaasium heategevusliku korjanduse, mille tulud
läksid Otepää Vabadussamba korrastamiseks.
Kokku koguti 17 644,30 krooni.
Heategevusliku kontserdiga koguti 3206,60
krooni, Otepää Lionsklubi kaasabil koguti 3000,
1600 laekus eraannetajatelt, 615 kogus EELK
Otepää Maarja kogudus, 2000 annetas AS
Parmet, 2222,70 laekus Eesti lipu 125. aastapäeval olnud korjanduskarpi, Otepää Seikluspark annetas 5000 krooni.
Vabadussamba korrastustööd teostasid
OÜ Vesilood ja FIE Jaan Uibo. OÜ Vesilood
korraldas samba ümber maapinna koorimise,
vanade äärekivide uutega asendamise ning
killustiku paigaldamise. Maksma läksid need
tööd 5192 krooni. FIE Jaan Uibo korraldas
samba, samba alusplatvormi, samba juurde
viivate kahe trepi pesemise (selleks kulus ligikaudu 2000 liitrit vett) ning ka järgmised tööd:
sambal olevate kirjade puhastamine, sambaplatvormi siduvate vanade vuukide puhastamine ja uuesti vuukimine, samba platvormi
ümber olevate kõnniteeplaatide ülesvõtmine ja
samblast puhastamine, pesu ning tagasipanek
ja rihtimine, purunenud plaatide vahetus ning
lõplik pesu tolmust ja peenikesest mustusest.
Üks kivi on veel paigaldada, sest see tuli tellida. Nende tööde maksumus oli 12 000 krooni.
Kokku läksid Vabadussamba korrastustööd
maksma 17 192 krooni. Ülejäänud 452,30
krooni kasutati annetajate tunnustamiseks 23.
juunil Otepää maakaitsepäeval, kus vallavanem Meelis Mälberg andis annetajatele kätte
tänukirjad.
Otepää Vabadusambal on keeruline ajalugu
– sammas püstitati Otepää kihelkonna poolt
Vabadussõjas langenud kangelaste mälestuseks 1928. aastal, seejärel see hävitati 1950.
aastal ning taasavati 1989. aastal.
Aitäh kõigile annetajatele, tegime üheskoos
Vabadussamba korda!
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepääl käisid rahvusvahelise laskesuusaliidu ametnikud

Maide), Otepää Gümnaasiumi noortekoor (Eve Eljand).
Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester (Arno Anton)
Tantsupeole olid valitud meie vallast tantsu- ja
võimlemisrühmad: Otepää segarühm Nuustaku
(Kaire Ojavee), Otepää Gümnaasiumi noorterühm
(Kaire Ojavee), Pühajärve Põhikool 3.-4. klassi
rahvatantsurühm Linavästrik II (Anneli Teder, Maie
Eensalu), Pühajärve naisrühm Vesiroos (Kaire Ojavee),

Otepää naisrühm Nuustaku (Angela Toome), Otepää
Gümnaasiumi võimlejad (Kaire Ojavee).
Rahvamuusikaansamblitest esinesid suurel peol
Otepää laste rahvamuusikaorkester Musakarud (Merle
Soonberg, abidirigent Lille Tali,) ja Otepää noorte rahvamuusikaorkester Karupojad (Merle Soonberg).
MONIKA OTROKOVA

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) Race
director Franz Berger ja tehniline delegaat Pavel Levora külastasid Tehvandi spordikeskust.
Tehvandi spordikeskusel on eesmärk saada
nii suviseid kui ka talviseid rahvusvahelisi
suurvõistlusi korraldada võimaldav IBU Alitsents.
Eesti laskesuusatamise föderatsiooni
presidendi Aivar Nigoli sõnul ollakse valmis
tegema kõik endast olenev, et tuua Otepääle
ka talviseid laskesuusatamise suurvõistlusi.
Lähim võimalus on Euroopa meistrivõistlused
1-7. märts 2010. Eesmärgiks on ka 2014. aasta
talvine MKetapp ja 2015. aasta talvine MM.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus:
Otsustati kehtestada Otepää valla eelarvest kultuuriühingutele ja kultuuriüritustele toetuse andmise tingimused ja kord.
Otsustati määrata Otepää Vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 19 liiget.
Otsustati moodustada Otepää Vallavolikogu 2009.
aasta valimisteks üks valimisringkond numbriga 1 ja
mandaatide arvuga 19.
Otsustati nimetada Otepää valla valimiskomisjoni
liikmeteks: Ain Kruusmaa, Annely Kõiv, Martin Laane,
Monika Otrokova, asendusliikmeks Ülle Veeroja.
Otsustati võtta vastu Otepää vallas Sihva külas asuva
Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneering.
Otsustati kinnitada Otepää valla konsolideeritud
2008.a majandusaasta aruanne, mille bilansimaht on
130 436 tuhat krooni ning tulem 4523 tuhat krooni.
Otsustati Otepää valla omandis olevale kinnistule
Palupera tiigi 1 isikliku kasutusõiguse seadmine osaühing jaotusvõrk kasuks.
Otsustati sõlmida sildfinantseerimise leping projektide finantseerimiseks summas kuni 18 190 000 krooni. Sildfinantseeringuga katta Otepää Gümnaasiumi
peahoone rekonstrueerimine.
Otsustati vahendite eraldamine reservfondist 1 miljon krooni Otepää ajaloo teemapargi tehnilise projekti koostamiseks ning taotlusdokumentatsioonide
ettevalmistamiseks piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi.
Otsustati anda Otepää vallas, Otepää külas asuv
Keskuse katlamaja kinnistu ASi Otepää Veevärk
omandusse tasuta Otepää külas asuva keskasula küttepiirkonna varustamiseks soojaga.

Otepää vallavalitsuses
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 657 õpikut summas 49 499,25 krooni.
Otsustati anda nõusolek alaealisele kuuluva vara
võõrandamiseks.
Otsustati väljastada kasutusluba UPM-Kymmene
Otepää AS tootmishoonele asukohaga Valgamaa
Otepää vald Pühajärve küla Saviaugu maaüksus;
Otsustati anda nõusolek MTÜle Aitado Klubi viia
läbi Otepää valla haldusterritooriumil suvelaager ajavahemikus 06.-10.07.2009 ja 10.-16.07.2009.
Otsustati väljastada ehitusluba Rain Barkalale ük-

PLANEERINGUD
Otepää Vallavalitsus kehtestas 02.07.2009 istungil
Mägestiku külas asuva Matsipõllu kinnistu detailplaneeringu. Kinnistu pindala on 7,74 ha, maa sihtotstarve on
maatulundusmaa. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu
kaheks maaüksuseks pindalaga 4,4 ha ja 3,3 ha, maa sihtotstarvet ei muudeta. Ehitusõigus antakse ühel maaüksusel ühele üksikelamule ja kolmele majapidamishoonele
ning teisel maaüksusel ühele üksikelamule ja kahele majapidamishoonele.
Kavandatavad uued eluasemekohad ei muuda oluliselt
Mägestiku küla struktuuri, säilib hajaasustus ja järgitakse
piirkonnale iseloomulikku ehitustava. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale ei kaasne. Planeeringu avalikult väljapanekult
12-30.06.2009 ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Otepää Vallavalitsus algatas 29.07.2009 istungil Otepää
Ajaloo Teemapargi detailplaneeringut muutva detailplaneeringu. Detailplaneeringu maa-ala hõlmab tervikuna
Linnamäe oru (katastritunnus 55601:004.1870), Linnamäe
kalda (katastritunnus 55601:004:0003) ja Vabadussõja (katastritunnus 55601:004:0002) kinnistud ning Linnamäe
orgu viivad teed, kokku 7,8 ha.
Planeeringu ala piir kulgeb piki Valga mnt äärt, piirneb
lõunas Valga mnt 2, 4, 4a ja Tehvandi-Põik 2 kinnistutega,
idas riigi reservmaa, Linnamäe ja Kiriku kinnistutega, põhjas Valga põik 2, 4 ja 5 kinnistute ja Rõngu-Otepää-Kanepi
maanteega. Planeeringu algatamise eesmärk on täiendada
Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringut. Kavas on
lisada kergliiklustee lõik Valga mnt äärde Linnamäe oru
poolsele küljele, määrata Otepää Ajaloo Teemapargi menetlemise ajal kahe reformimata maaüksuse maakasutus
Valga mnt ääres (Snowtubingu parkla ja Otepää Ajaloo

sikelamu laiendamiseks asukohaga Otepää linn Kalda
tn 13; OÜle Jaotusvõrk Kassiratta 10/0,4kV alajaama rekonstrueerimiseks 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja kaablikilpide pikendamiseks seoses Kassiristi,
Lauri, Peetri, Antsu ja Tõnu katastriüksuste liitumisega Kassiratta külas Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk
Orukalda 10/0,4kV ja 0,4kV maakaabelliini ehituseks
ja kaablikilpide paigaldamiseks Kalda tänaval Otepää
linnas; OÜle Jaotusvõrk Liinu 10/0,4 kV õhuliini rekonstrueerimiseks, 0,4 kV maakaabelliini ehituseks ja
liitumiskilbi paigaldamiseks seoses Mäeveere, Mäeotsa,
Liinu ja Mäemetsa katastriüksuse liitumisega Truuta
külas Otepää vallas; Arvu Kikkasele abihoone lammutamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Voki kinnistu; OÜle Iporo tee ehitamiseks asukohaga Vidrike küla
Laasi kinnistu; OÜle Jaotusvõrk Mägikopsu (Otsa F-2)
pingeparanduseks Märdi külas Otepää vallas; Aarain
Furniture OÜle puidutöökoja rekonstrueerimiseks
Otepää vallas Sihva külas Järve -Peetri maaüksusel;
OÜle Jaotusvõrk Nilsi 10/0,4 kV komplektalajaama
ja 0,4 kV maakaabelliinide ehitus ning kaablikilpide paigalduseks Otepää vallas Kääriku külas; OÜle
Jaotusvõrk Oserovi 10/0,4kV mastalajaama ja 0,4kV
maakaabelliini ehitus ning 0,4kV õhuliini rekonstrueerimine õhukaablisse Otepää vallas Vana-Otepää külas;
OÜle Jaotusvõrk Kotre (Marjamäe F-2), Uusmadise
(Kassini F-1) elektrivõrgu pingeparanduseks Otepää
vallas Kassiratta külas;
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Jaak Sootsile
kuuri püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää
linn Pühajärve tee 30 maaüksus; Heli Veermele üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald
Otepää linn Mäe tn 3 maaüksus; Andres Kukk´ele
sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe
küla Pärna maaüksus; Tõnis Vajakasele abihoone püstitamiseks Tamme pst 12 maaüksusel Otepää linnas;
Urmas Laiv`ile salvkaevu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Pühajärve küla Kruusamäe maaüksus.
Otsustati anda luba OÜle Ambient Marketing
paigaldada 21 pargipingile Otepää linnas Tele 2
reklaamikampaania raames reklaamsildid suurusega 1,5x0,25m ajavahemikul 01.07.2009 – 31.07.09;
OÜle Sokka Puhkekeskus paigaldada kahepoolne
reklaamstend suurusega 3,6x1,7m Otepää-Valga
maanteele Snowtubingu parkla juurde alates 22.07.09
määramata tähtajaks; ASle GMP Grupp paigaldada
reklaamsstend suurusega 1,5x 1,5 m Pühajärve tee ja
Tamme pst ristmikule alates 25. juunist 2009.a
Otsustati määrata lapse sünnitoetust 6le vallaelanikule.

Otsustati kinnitada riigihanke „Otepää linna tänavate remont“ pakkumuste hindamiskomisjoni otsused.
Otsustati muuta Lembit Vassili poolt hajaasustuse
veeprogrammi raames esitatud projekti eelarvet.
Otsustati määrata projekteerimistingimused OÜle
Otepää Oskar asukohaga Vana-Otepää küla Otepää
vald Oskari maaüksus, vedelsõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamiseks; Arvu Kikkasele asukohaga Sihva
küla Voki maaüksus, elamu ehitusprojekti koostamiseks; Ain Kautlenbachile suvila ehitusprojekti koostamiseks Kaurutootsi küla Mäe-Oriku kinnistule;
Otsustati anda ASle Veolia Keskkonnateenused
luba korraldada ilutulestik Kuutsemäe Puhkekeskuses
25.06.09 – 26.06.09 ajavahemikus 00.00-00.05.
Otsustati muuta Maidu ja Mäha katastriüksuse piire.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Pühajärve külas
asuva Matsipõllu kinnistu detailplaneering.
Otsustati anda luba SAle Tehvandi Spordikeskus
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikul 14.08–15.08.09 SA Tehvandi Spordikeskus territooriumil avalik üritus Suverull 2009; MTÜle Stamina
Spordiklubi luba korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil ajavahemikul 11.07.2009 kell 12.00-14.00
avalik üritus 28. jooks ümber Pühajärve; MTÜle 113
km Klubi luba korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil ajavahemikul 07.08.2009 – 08.08.2009. a
avalik üritus Pühajärve triatlon 2009; Vana Baskini
Teater OÜle luba korraldada Otepaa Valla haldusterritooriumil Pühajärve rannapargis Pühajärve laululaval 09.08.2009 kl 20.00-22.00 avalik üritus etendus
„Hullem kui Hollywoodis“; MTÜle Eesti Ujumisliit
luba korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil
Pühajärve rannas ja Pühajärves 08.08.2009.a 12.30 –
17.00 avalik üritus 19. avaveeujumise meistrivõistlused;
MTÜle Eesti Ujumisliit luba korraldada Otepää Valla
haldusterritooriumil Pühajärve rannas ja Pühajärves
02.08.2009.a 12.00 – 17.00 avalik üritus 38. avaveeujumise seeriavõistluse V etapp; Hansa Ilutulestikud OÜle
luba korraldada ilutulestik Pühajärve Puhkekeskuse
juures 15.08. 2009 ajavahemikus kell 23.00 – 24.00
kestusega ca 3 min.
Otsustati lõpetada Otepää Vallavalitsuse ja FIE Ene
Prantsi vahel 22.01.2009.a sõlmitud äriruumi asukohaga Lipuväljak 13, III korrus ruum nr 303 üürileping
alates 01-07.09.
Otsustati Mäe katastriüksuse jagamine ja kinnistule
nime andmine.
Otsustati väljastada kasutusluba ASle Tele 2 Eesti
mobiilside mastile Otepää vallas Tõutsi külas Metsa
maaüksusel; Maie-Vilma Drenkhanile puurka-

Teemapargi detailplaneeringus kavandatud parkla lähiala) ning täpsustada rahvaürituste korraldamiseks vajalike
teede, parklate ja muude rajatiste asukohti.
Kuna kavandatavad muudatused ei ulatu Natura 2000
ega Otepää Looduspargi alale, on pigem Otepää Ajaloo
Teemapargi lahendusi täpsustavad, ei kujuta endast ohtu
inimese tervisele ega loodusele ning kuna Linnamäe oru
nõlvade erosiooni teemat on piisavalt käsitletud Otepää
Ajaloo Teemapargi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandes, otsustas Otepää Vallavalitsus, et Otepää
Ajaloo Teemapargi detailplaneeringut muutev detailplaneering ei vaja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamist.
Otepää Vallavolikogu võttis oma 18.06.2009 istungil vastu
ja suunas avalikule väljapanekule Sihva külas asuva KõrreOjaääre kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala asub
Pühajärve Põhikooli kõrval kahel kinnistul – Kõrre-Ojaääre
(katastritunnus 63601:002:3742) ja Sika (katastritunnused 63601:002:3992 ja 63601:002:3991). Planeeritava
ala pindala on 12.8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Planeeringuga jagatakse maa-ala kuueks maaüksuseks: neli
elamumaa krunti (Pos 2, 3, 4 ja 6), üks maatulundusmaa
(Pos 1) ja üks transpordimaa katastriüksus (Pos 5). Tee on
peale väljaehitamist kavandatud üle anda omavalitsusele.
Igale elamumaa krundile võib rajada kuni kolm hoonet,
ehitusaluse pinnaga kokku kuni 300-500 m², v.a. pos 6,
kuhu rajatakse kaksikelamu. Lubatud suurim kõrgus elamutel on 8,5 m ja abihoonetel 6 m, katusekalle 30-45°,
välisviimistlusmaterjalid puit, krohv, keraamiline tellis.
Planeeringuala kogupindalast muudetakse maatulundusmaa sihtotstarve 26 % ulatuses elamumaaks ja transpordimaaks. Planeeringuga on võimalik tutvuda 17-31 augustini
2009 tööpäeviti Otepää Vallavalitsuses (8.00-17.00, reedel
8.00-15.30) ja Pühajärve Raamatukogus (9.00-15.00).

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

7. august 2009

evule asukohaga Valgamaa Otepää vald Mägestiku
küla Väike-Raudsepa maaüksus; SAle Tehvandi
Spordikeskus K90 suusahüppemäe tehnosüsteemidele Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; Toomas Asserile kuuluvale üksikelamule Kääriku
külas Ojakalda maaüksusel;
Otsustati kehtestada Otepää Muusikakooli õppetasu
määrad ja õppetasu maksmise kord.
Otsustati toetada Otepää valla eelarvest eraõiguslikke spordiklubisid.
Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 338 õpik-tööraamatut ja õpikut summas 32
016,45 krooni.
Otsustati muuta FIE Ene Prantsiga 28.12.2006.a
sõlmitud üüriepingut ja kehtestada üüri suuruseks
50.- krooni ruutmeetrilt, kokku 890.- krooni kuus.
Otsustati jätta jäätmevaldaja Kevin Kaur taotlus
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
Valgamaa korraldatud jäätmeveo I kogumispiirkonnas
aadressil Ala-Lokko talu, Kaurutootsi küla, Otepää vald
rahuldamata; Evi Vipp taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks Valgamaa korraldatud
jäätmeveo I kogumispiirkonnas aadressil Kortina talu,
Vana-Otepää küla Otepää vald rahuldamata.
Otsustati lugeda Valgamaa korraldatud jäätmeveo I
kogumispiirkonnas jäätmevaldaja Veigo Gutman aadressil Päikeseoru, Pedajamäe küla, Otepää vald korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tähtajaga 01.07.
2009 – 30.06.2011; Hansaviimistluse OÜ aadressil
Pühajärve tee 28, Otepää linn korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks tähtajaga 01.07.2009 – 15.06.2009; OÜ
Traperii aadressil Virulombi 10, Otepää linn korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tähtajaga 01.07.2009
– 30.06.2011.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
„Otepää Ajaloo Teemapargi I etapi projekteerimine“
lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus:
Kristjan Rõivassepp, Rein Luuse, Mati Lüdimois, Mare
Raid, Urmas Jaagusoo.
Otsustati muuta Peeter Mändla poolt hajaasustuse
veeprogrammi raames esitatud projekti eelarvet.
Otsustati Mastipõllu katastriüksuse jagamine ja kinnistule nime andmine.
Otsustati määrata Otepää valla valimiskomisjoni asukohaga Lipuväljak 13 II korrus ruum nr 207 (nõukoda).
Otsustati kinnitada Otepää valla eelarvest pearaha
taotlemise vorm.
Otsustati algatada Otepää linnas Otepää Ajaloo
Teemapargi detailplaneeringu muutmine.

Võeti vastu uus kultuuritoetuste
andmise kord

J

uunikuu vallavolikogu istungil võeti vastu
uus valla eelarvest kultuuriühingutele ja
kultuuriüritustele toetuse andmise kord.
Uus kord hakkas kehtima 1. juulist 2009.
Raha andmise eesmärk on toetada kultuurialase huvitegevuse arendamist ning kultuuriürituste korraldamist ja omaalgatust Otepää
vallas.
“Enne uue korra vastuvõtmist toimusid valla
kultuurikollektiividega arutelud toetuse jagamise üle,”selgitas Otepää valla kultuurijuht
Sirje Ginter. “Meie soov on muuta toetuse
andmine üheselt mõistetavaks ja läbipaistvaks.”
Eraldatavateks toetuse liikideks on:
a)kultuuriühingu pearaha toetus,
b)kultuuriürituste toetus,
c)andeka noore kultuuripärli toetus.
Pearaha toetus on ette nähtud ainult Otepää
vallas tegutsevale ühingule kultuurialase
huvitegevuse korraldamiseks (sh tegevuseks
vajalike vahendite soetamiseks, juhendajatasu
maksmiseks, ruumide üürimiseks, osalemistasudeks, transpordiks, koolitustel osalemiseks
jms).
Kultuuriürituste toetust saavad taotleda
mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud jt
juriidilised ja füüsilised isikud. Kultuuriürituse
toetust ei saa esitada tähtpäevade korraldami-

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

seks, mille vallavalitsus tellib iseseisvalt ja
suunatult. Sellisteks tähtpäevadeks on Eesti
Vabariigi aastapäev, emadepäev, isadepäev,
leinapäev, võidupüha, jaanipäev, advendiaeg,
jõulud ja Otepää-talvepealinn üritused.
Uue toetuse liigina on lisandunud andeka
noore kultuuripärli toetus, mis antakse andekale kuni 19.a. vanusele kultuuriharrastajale
osalemiseks Eesti kultuurikollektiivi koosseisus rahvusvahelistel üritustel.
Uue toetuse andmise korraga on võimalik
tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee kultuurirubriigi alt. Toetuste taotlused järgmiseks aastaks tuleb esitada vallavalitsusele
1. detsembriks.
Otepää vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

SA Otepää Spordirajatised

UUS

kodulehekülg
aadressil www.otepaasport.ee.
SA Otepää Spordirajatised juhataja Merlin
Müüri sõnul on uuel kodulehel võimalik saada
infot Otepää valla spordiklubide kohta, samuti
on antud ülevaade spordirajatistest, põhjalikult
on välja toodud koos selgitustega sporditoetuste kord ja selleks vajaminevad dokumendid
jpm. Lisaks on uuel kodulehel pidevalt uuendatav spordiürituste kalender.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 28. augustil.

Otepäälased said
Valgamaa suvemängudel teise koha
Juunikuu keskpaigas 9 päeva jooksul toimunud Valgamaa suvemängudel saavutas Otepää vald Tõrva järel teise koha. Võistlused
toimusid üheksal alal, millest üldarvestusse
läksid 7 paremat. Kohustuslikud olid kalapüük ja kergejõustik.
Otepäälased saavutasid ülekaaluka alavõidu kalapüügis, orienteerumises ja tennises. Äramärkimist väärivad meie kalamehed
Elmo Peterson, Urmas Leis ja Rein Mõttus,
kelle tulemus 99 kala ja 5815 g ületas teise
koha saavutanud Hummuli tulemust kolmekordselt.
Orienteerumises võitsid oma vanuseklassis Kristi Vassil, Kristiine Aluvee, Andres
Saal, Anti Parik, Silva Luup ja Liivi Parik. Teise koha punktid tõid vallale Rasmus Sotnik
ja Karl Teearu ning kolmandale kohale tulid
vallavanem Meelis Mälberg, Siiri Sotnik ja
Lembit Vassil.
Tennises vormistasid mängu võidupunktideks Merlin Müür ja Mart All.
Meie valla tublid jalgpallurid saavutasid
8 võiskonna hulgas Tõrva ja Puka järel 3.
koha, kusjuures ise löödud ja sisselastud
väravate suhe oli otepäälastel kõige parem
(+18). Poolfinaali napilt penaltitega kaotanud võistkonda kuulusid Taavi Lassmann,
Mihkel Täär, Lauri Õlli, Siim Laikask, Martin
Raid, Mart Kaur, Marek Naaris, Siim Sepma
ja Mihkel Kivimäe.
Kergejõustiklastest hoolitses tublimate
saavutuste eest Egert Malts, kes võitis
meeste 100 m (11,5), jäi teiseks odaviskes
(51.10 m) ja saavutas kaugushüppes kolmanda koha tulemusega 6.41 m. Keijo Priks
jooksis meeste 3000 m teise tulemuse ajaga
9.39,1 ja Merlin Müür saavutas naiste 100
meetris kolmanda koha (13,9).
Maastikurattasõidus võidutses oma vanuseklassis Kristo Peterson läbides 16,4 km 36
minuti ja 44 sekundiga.
Otepää valla juhid tänavad kõiki sportlasi,
kes esinadasid nendel mängudel oma
koduvalda.

Talvepealinn osales
Eesti linnade suvemängudel
27.-28. juunil võttis 32 Otepää sportlast osa
Jõgeval toimunud Eesti linnade 40. suvemängudest. Kokku osales 576 sportlast 17
linnast. Mängude üldvõidu viis koju Rakvere
ja väikelinnadest oli parim Elva. Otepää
sportlaste tulemused andsid kokkuvõttes 9.
koha.
Meie kõige edukamaks alaks osutus
petank, milles saavutati alavõit Tõrva ja Rakvere ees. Võiduvõistkonda kuulusid Kaarel
Tigane, Avo Vutt, Helle Tallo ja Silvi Ainsoo.
Hästi läks ka juhtide võistlusel, kus Meelis
Mälberg oli kolmas.
Orienteerumises võideldi välja viies koht
ja meie parimatest olid oma vanuseklassis
teine Anti Parik, kolmas Siiri Sotnik, viies
Liivi Parik ja kuues Rauno Põldsepp.
Kergejõustiklaste parimate tulemuste eest
vastutasid meie noorema grupi meesveteranid. Raido Mägi võitis kuulitõuke (13.12),
kettaheite (42.32) ning sai kaugushüppes
teise koha (5.87). Tõnu Ainsoo oli 100 meetri
jooksus teine (12.78), kaugushüppes kolmas
(5.12) ja kettaheites viies tulemusega 24.32.
Noormeeste 1500 meetri jooksus saavutas
Siim Lehismets ajaga 4.55,79 teise koha
ning naistest Gerli Müür 800 meetri jooksus
kolmanda koha (3.12,66). Kuuenda koha
punktid tõid Otepääle Maiken Vähi neidude
100 m jooksus (14,59) ning Raul Lehismets
meeste kuulitõukes (10.96). Osaleti veel
naiste võrkpallis, milles jäädi 12.kohale.
Linnade suvemängudel ei osalenud võrkpallimehed, kes pääsesid eelturniirilt edasi
samal ajal toimunud Eesti valdade XVII suvemängudele Kohilasse, mängides seal välja
12. tulemuse. Edukasse võrkpallimeeskonda
kuulusid Reijo Ainsoo, Toomas Raak, Toomas Tiidt, Enno Kurvits, Kristjan Fedossejev,
Margus Mooses, Joel Põhja, Hardi Kuimets,
Heiki Ernits ja Siivo Sokk.
Suur tänu kõigile osalenud sportlastele!
MERLIN MÜÜR

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Veelkord prügiveost
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lates 1. juulist kehtib Otepää
vallas korraldatud jäätmevedu. Jäätmevedajaks on
konkursiga valitud AS Veolia Keskkonnateenused (endine AS Cleanaway). Tänaseks päevaks on AS Veolia
Keskkonnateenused saatnud jäätmeveolepingud ka kõigile kinnistuomanikele.
Igas majapidamises tekivad paratamatult jäätmed. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks ongi hoida
keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad.
Üldjuhul jäätmeveost vabastamist
ei tehta, va kinnistuomanikud, kelle

kinnistutel puuduvad hooned või
on need hooned elamiskõlbmatud.
Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja
erandkorras korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemiseks tuleb esitada
vallavalitsusele.
Ülejäänud juhtudel – näiteks suvilaomanike puhul, vaadatakse kõik
avaldused eraldi üle ning otsustatakse lähtuvalt sellest, kui tihti suvilas
viibitakse. Otsus antakse ka avalduse
esitajale teada. Antud küsimuses on
Otepää vallavalitsusel tihe koostöö
SAga Valga Piirkonnakeskus, kelle
poole vallavalitsus nõu ja abi saamiseks küsimuse lahendamisel saab

pöörduda.
Kui inimesel on vallas mitu kinnistut
või ta elab kortermajas ja käib aegajalt suvilas, siis on võimalik taotleda
nende kinnistutele ühtset lepingut.
Samuti võib ühine leping sõlmida
naabritega.
Vallavalitsusse on laekunud avaldusi
sooviga hõrendada jäätmeveo graafikut. Tühendussagedus on määratud
Jäätmeseadusega ja Otepää valla
jäätmehoolduseeskirjaga ning seda
muuta ei saa. Hajaasustusega aladel on
tühjendamissagedus kord kolme kuu
jooksul, tiheasustusaladel kord kuus.
Täiendav info: 766 4810 (Kristjan
Rõivassepp).
Otepää Vallavalitsus

Otepää delegatsioon külastas
sõpruspiirkonda Toksovot
25.-27. juulil külastas Otepää delegatsioon Toksovot, sõpruspiirkonda
Venemaal. Toimus rahvusvaheline
konverents, millest võtsid osa Otepää,
Toksovo ja Otepää Soome sõpruspiirkonna Vihti valla esindajad.
Delegatsiooni juhi, Otepää vallavolikogu esimehe Jaanus Raidali sõnul
kirjutati konverentsil alla kolmepoolsele koostööd puudutavale raamlepingule, mis paneb aluse piiriülesele
koostööle kolme piirkonna vahel eri
valdkondades. Edaspidi on plaanis teha
koostööd kultuuri, spordi, turismi, ettevõtluse jpm valdkondades, kasutades
erinevate fondide ressursse.
Otepää ja Vihti valla delegatsioonid
osalesid ka Toksovo esmamainimise
509. aastapäeva pidustustel, kus esinesid Toksovo piirkonna isetegevuskollektiivid. Otepää valla delegatsioon
kinkis Toksovo omavalitsuste esindajatele Otepää valla lipu.
Lisaks sellele toimus Toksovos ka
Otepää-Toksovo jalgpallimeeskondade sõpruskohtumine, mille võõrustajad
võitsid tulemusega 3:1.
Külastus sai teoks Põhjamaade
Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja
Toksovo omavalitsuse toel.
Otepää valla ja Toksovo asula
vahelised sõprussidemed ulatuvad
Nõukogude aega. Toskovo (tollase
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LC Otepää

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIÜRITUSED

Augustikuu toob Otepääle Neeme Järvi
Suveakadeemia
Augusti kultuuriürituste kalender Otepääl on
sisutihe, üritusi selles mitmele maitsele. Kuu
algas traditsioonilise Otepää käsitöölaadaga.
Sellele järgneb Jassi Zahharovi kontsert 8.
augustil Otepää Maarja kirikus. Teatrisõbrad
saavad 9. augustil nautida Vaba Baskini Teatri
etendust “Hullem kui Hollywoodis”.
3.-14. augustini on inglise keele huvilistel
võimalik Otepää Kultuurikeskuses õppida
inglise keele vestluskursustel. 12. augustist
algab Otepääl “Viiulimängude” kontserdite
sari, mille lõpetab 14. augustil Neeme Järvi
Suveakadeemia kontsert Otepää Maarja
kirikus.
Augusti lõpp toob rõõmu linetanstuhuvilistele. 29.-30. augustini toimub Otepää
Spordihoones linetantsu hooaja avalöök, kus
kohale tulevad koreograafid otse USA-st ja
Inglismaalt. Lisaks sellele toimuvad augustikuus neljapäeviti ka kinoseansid.
Täiendavat infot kultuuriürituste kohta vaata
Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee.

Muudatused Otepää
Muusikakooli õppetöös

nimetusega Kavgolovo) oli Otepääl
tuntud hea sportimispaigana. Suurte
muutuste ajal suhted jahenesid.
Uus aastasada tõi kaasa sõprussuhete
soojenemise. 2005. aastal käis Otepää
delegatsioon Toksovos, ametlik raamleping kahe piirkonna vahel sõlmiti
2008. aasta augustis. Lepingu alusel
toimuvad kultuuritöötajate ja sportlaste
õppereisid. Eriti aktiivne on õpilasvahetus Otepää Gümnaasiumi ja Toksovo
Keskkooli vahel.

Sõprussidemed on ka Vihti valla ja
Toksovo asula vahel. Aktiivset koostööd on arendanud luterlike kirikute
kogudused.
1. aprillil oli Otepää linna sünnipäev, kus osalesid nii Vihti valla kui ka
Toksovo valla delegatsioonid. Tookord
arutati, kuidas jätkata piiriülest,
heanaaberlikku koostööd, kasutades
rahvusvaheliste fondide ressursse.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Avatud Noortekeskus on
taas hoo sisse saanud
maiustusi. Laada lõppedes katsusid
itmeid kuid kinni olnud
Otepää Avatud Noortekeskus on taas hoo sisse
saanud. Mais taasavatud keskus pakkus
kevadel tegevust ja ajaveetmise kohta
keskmiselt 24 noorele külastajale
päevas. Suvehooaeg on küll võrreldes kevadega vaiksem, sest nagu suvel
kombeks, veedavad noored aega maal,
reisimas või laagris. Statistika kohaselt
on suvekuudel päevas keskmiselt 15
külastajat. Rohkem külastajaid ootame
kooli alates, kui ka kaugemal elavad
noored saavad noortekeskusesse aega
viitma tulla. Enamik külastajaid, kes
keskuses oma aega veedavad, on vanuses 10-15.
Igapäevaselt saab noortekeskuses
lauamänge ja piljardit mängida, söögitegemist, suhtlemist, väljas aja veet-
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mist, arvutis olemist ning vahetevahel
ka küünemaalinguid harrastada.
Tänu aktiivsele igapäevakülastajale Samuel Tarikasele on valminud
ka keskuse koduleht, mille aktiivset
kasutamist ootame nii noortekeskuse
külastajate kui nende vanemate poolt.
Otepää ANK kodulehe leiate aadressilt
www.otpn.webs.com.
22. juulil korraldas Otepää ANK
kultuurimajas Kirbuturu, kuhu olid
oodatud ostma, müüma, vahetama kõik
kodanikud, kellel oli pakkuda midagi
sellist, millele endal enam otstarvet ei
leia, kuid teistele kasulikud võivad olla.
Müüjaid oli kokku 13 ja mõnigi noor
teenis kolme tunni jooksul korraliku
taskuraha.
Letil leidus isetehtud leiba, käsitööd,
kasutatud ja uusi riideid, ehteid ning

pargis ligikaudu 20 noort jõudu erinevates võistlustes. Müüjad jäid üritusega
rahule ning soovitasid seda võimalusel
korrata.
Noortekeskus lõi kaasa ka 2. augustil käsitöölaadal Otepää kultuurimaja
pargis. Noortekohvikus pakuti müügiks
kooke, muffineid, pitsat ja muud.
Nende müük andis tegevust nii lastele
kui ka vanematele ning esimestele taas
võimaluse taskuraha teenida.
Uutele külastajatele tuletame meelde,
et Otepää ANK on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti ajavahemikus 13.00 kuni 20.00.
Ootame ka kõikide uute noorte aktiivset külastust alates kooli algusest ning
soovime OtepääAvatud Noortekeskuse
poolt kõigile ilusat suve jätku.
JANA ROHUMETS

Otepää Vallavalitsuse korraldusega kehtestati Otepää
Muusikakooli õppetasu määrad
ja õppetasu maksmise kord. Otepää Muusikakooli direktori Tuuli Vaheri sõnul muudatusi
õppetasude määrades ei ole. Sisuliselt on
tegemist õppekavade nimetuste korrigeerimisega, mis on tingitud muusikakooli
õppekavade registreerimisest Eesti Hariduse
Infosüsteemis. Õppemaks jääb samaks, mis
eelmiselgi õppeaastal, muutunud on vaid
õppekava nimetus. Alates 1. septembrist
lisandub õppetasule pillirendi tasu.
Pillirendi tasu on 30 krooni kuus kõikidele
muusikakoolist õpilaste kasutusse antud
pillidele, v.a. plokkflööt, kus renditasu on 15
krooni kuus. Otepää Muusikakooli nimekirjas
mitte olevatele kasutajatele on renditasu 50
krooni kuus. Pillirendi-hooldustasu eesmärgiks
on pillide korrasoleku ja säilimise tagamine ka
majanduslikult keerulisel ajal.
Õppetasude määrad:
1.Põhiõpe 250.-,
2. Põhiõpe orkestripillidele (puhkpillid) 175.-,
3. Üldõpe 175.-,
* Täiendavat individuaalset instrumendi
lisatundi soovijatele 250.- (lapsevanema
avalduse põhjal ja muusikakooli õppenõukogu heakskiidul),
4. Huviõpe 175.-,
5. Muusikaline eelkool
5.1.Muusikalise eelkooli rühmatund (1 tund
nädalas) 100.-,
5.2. Muusikalise eelkooli rühmatund ja 0,5
tundi pilliõpetust nädalas 175.-,
5.3. Muusikalise eelkooli rühmatund ja 1
tund pilliõpetust nädalas 250.6. Täiskasvanute instrumendiõpetus 100.-1h

TÄNUSÕNAD
Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil saavutas
Kristiine Aluvee Otepää Gümnaasiumi 7. klassist II koha ja Liis Kangur Pühajärve Põhikooli
8. klassist V koha. Täname õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest Külli Kangurit ja
Anu Metsarit Võrtsjärve Limnoloogiajaamast
ning Margit Turbi Otepää Looduspargist. Suur
tänu!
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli
bioloogiaõpetajad MARGE KAIV, PILLE KANGUR
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Terves kehas terve vaim

Otepää Gümnaasiumi lõpetajad
12.b klass

klassĳuhataja Kerri Rauk
1. Maarja Aigro
2. Merike Ennok
3. Elise Jaaska – kuldmedaliga
4. Triin Jusson –hõbemedaliga
5. Eike Karo
6. Tiit Keldo
7. Marianne Kosk
8. Liina Laiv – hõbemedaliga
9. Lilian Leetsi – hõbemedaliga
10. Raul Lehismets
11. Gerli Luhtaru
12. Liis Matsalu
13. Merit Nigula
14. Rihard Orav
15. Madli Pärnik
16. Helen Raudsepp
17. Grete Roop – kuldmedaliga
18. Rolf-Otto Rootsma
19. Riina Rõõm
20. Heiki Saal
21. Arno Saar
22. Helen Sarv
23. Margot Sepp – kuldmedaliga
24. Stefi Smit
25. Triin Tigane – kuldmedaliga
26. Tõnu Troon

12.a klass

Klassĳuhataja Anu Kikas
1. Matis Eensoo
2. Leila Kroonberg
3. Kristjan Kukk
4. Siim Laikask
5. Kätlin Meema
6. Martin Meema
7. Sam Mononen
8. Kristiina Oras
9. Jane Reha
10. Grete-Ann Tadolder
11. Marta Tammoja
12. Anita Tretjak
13. Kaspar Uibokand
14. Erkki Veidemann
15. Birgit Voolaid

Pühajärve Puhkpillipäevad
tõid Otepääle palju külalisi
23.-26. juulil toimusid Otepääl ja lähiümbruses XII Pühajärve Puhkpillipäevad. Külalisesinejatena osalesid esmakordselt Vihti valla
puhkpilliorkester ja Läti Shady Brass Q.
Pühajärve Puhkpillipäevad on Otepääl 1998. aastast korraldatav
puhkpillimuusikakontsertide sari. Osa võtavad peamiselt eesti puhkpilliorkestrid ja -ansamblid, kuid peaaegu igal aastal on kutsutud
külalisesinejaid ka välismaalt. Peamised esinemiskohad on Otepääl
ja selle lähiümbruses.
Üritust toetavad Otepää, Rõngu ja Palupera vallad, Eesti Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskus.

Ole Kaasas!
arvuti ja ID-kaardi koolitused
Otepääl
Augustis toimuvad
Otepääl Ole Kaasas!
projekti raames korraldatavad arvuti ja interneti
ning ID-kaardi, MobiilID-d ja e-teenuste kasutamist õpetavad tasuta
koolitused.
Koolitusi Otepääl läbiviiva Audentese Spordigümnaasiumi Otepää
filiaali õpetaja Reet Dalbergi sõnul on tegemist väga tänuväärse
ettevõtmisega, mistõttu ta loodab, et juba nüüd, suvel, ning eriti
sügise alguses hakkavad otepäälased neile pakutavat suurepärast
võimalust kasutama.
“Koolituse läbinud on sageli üllatunud, et interneti- ja ID-kaardi
kasutamine tegelikult sedavõrd lihtne on. Tasuta koolitused annavad
vajalikud teadmised ja tõuke nende võimaluste aktiivsemaks kasutamiseks oma igapäevastes asjatoimetustes,” selgitab Dalberg.
Arvuti ja interneti algõppe koolitus toimub 17. augustil Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis aadressil Lipuväljak 14.
25. augustil on ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste kasutamise
koolitus.
Koolitustele registreerida ning täpsemat informatsiooni järgmiste koolituste kohta saab telefonil 6180 180 ning aadressil
www.olekaasas.ee.

Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, Eesti Telekomi,
EMT, Elioni ja Microlinki poolt algatatud inimeste internetti
kaasamise projekt. Projekti eesmärk on korraldada arvutialane
alg- ja täiendõpe 100 000 inimesele ja tuua internetti kasutama
täiendavalt 50 000 peret järgneva 3 aasta jooksul. Koolitusel
osalenutel on projekti raames võimalus osta arvuti ning liituda
internetiühendusega soodushindadega.
Ole Kaasas! koolitusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu
Fond infoühiskonna edendamise meetme raames.
Lisainfo: Reet Dalberg, tel. 5044 916, reet.dalberg@audentes.ee

9.a klass

9.b klass

1. Helen Aluvee – HTM kiituskirjaga
2. Markus Eensoo
3. Elin Hinn
4. Henri Juhkam
5. Jaak Juske
6. Elmar Kapp
7. Marko Klais
8. Meelis Kukk
9. Katrin Helena Kuslap– HTM kiituskirjaga
10. Keidy Kütt
11. Helen Merilo
12. Georg Niit
13. Priit Pihelgas
14. Maiko Plinte
15. Sander Sarv
16. Sven Schneeberg
17. Rasmus Sotnik
18. Maarit Stepanov
19. Kristjan Sõrg
20. Elve Vaher
21. Diana Vähi - HTM kiituskirjaga

1. Mari Anton
2. Grete Gaim
3. Helar Heitur
4. Kristi Ilves
5. Tairi Jõe
6. Heivo Kikkas
7. Priit Kotkamäe
8. Gunnar Kruus
9. Triin Kuusk
10. Leene Künnap
11. Eelika Laikask
12. LyLaur
13. Marju Meema
14. Stella Rein
15. Kaisa Roosbaum
16. Keit Rootsma
17. Liis Selge
18. Kristel Terve
19. Marko Tiigi
20. Andre Tämm

klassĳuhataja Tiiu Sander

klassĳuhataja Kirsti Vuks

5.- 8. augustil viiakse Otepääl ja selle lähiümbruses
läbi projekti “Terves kehas terve vaim”. Tegemist on
Pühajärve Haridusseltsi poolt läbiviidava rahvusvahelise
suvelaagriga neile, kes on üle 50 aasta vanad. Eesmärk
on kaasata vanemaid inimesi aktiivsesse ellu, tutvustada
tervislikke eluviise ja sportimisvõimalusi.
Projekti koordinaatoriks on ENE KELDER

SÜNNID
Paul Pukk
Erik Mootse
Urmo Künnapuu
Keven Andressoo

12. juuni
20. juuni
04. juuli
11. juuli

Ranitsatoetus
Otepää vald maksab ka tänavu ranitsatoetust Otepää
valla lastele, kes astuvad esimesse klassi. Toetus on
1000 krooni lapse kohta.
Esimesse klassi astuja peab rahvastikuregistri järgi
elama Otepää vallas. Taotlusi saab täita Pühajärve Põhikoolis ja Otepää Gümnaasiumis.
Abivallavanem AARE MATT

Seeniorid tahavad muutusi
Seenioride Seltsi rahvas tunneb huvi linnas toimuva vastu.
Meid huvitab kõik: kus ja kes mida ehitab, mis toimub
vallavalitsuse võimukoridorides?
Et mitte rahulduda kuulujuttudega, püstitavad seeniorid
eesmärgi pääseda sügisestel valimistel vallavolikokku.
Seltsi liikmed moodustavad valimisliidu, kuhu ootame
kõiki, kel oma arvamus ja kes ei sõltu mõne erakonna
otsustest.
Kui tahate meiega ühineda, siis Seenioride Seltsi tare
(Pühajärve tee 30) on lahti kolmapäeviti kella 17-st. Telefon
5386 0225.
VELLO SOOTS

LUGEJA KIRJUTAB
Miks ja kui kaua seisab kasutult Pühajärve liivaranda
püstitatud rauast monstrum?
Algselt oli see mõeldud lastele vette laskumiseks. Nüüd on
toru lindiga suletud.
Pühajärve randa püstitatud liurenn ei tööta, kuna selle kasutamine ei ole ohutu ja
turvaline. Samuti esines atraktsiooni töös
mõningaid tehnilisi probleeme.
Puuduste likvideerimine maksab

Otepää turism vajab
konkreetseid tegusid
Mind ajendasid kirjutama viimased jutuajamised Otepää turismiettevõtjatega, kelle
sõnutsi on külastatavus vähenenud majanduskriisi algusest eelmise aastaga võrreldes
umbes poole võrra. Kes on Otepääl ringi
kõndinud, siis seda näitab ka üldine tänavapilt. Valitsevat madalseisu ei saa ajada aga
ainult majandussurutise ja halva ilma kaela.
Juba mitu aastat on märgata konkurentsi
tugevnemist turismisektoris. Enamik turismipiirkondi teeb suuri pingutusi klientide
meelitamiseks. Kes soovib ellu jääda, sellel
tuleb enam panustada arendustegevusse ning
uudsusesse.

Iga omavalitsus ise on oma õnne
sepp
Otepää tugevusteks on olnud spordiüritused ning
aktiivse puhkusega seonduv. Ka talvepealinnaks
olemine on Otepääle tekitanud tähelepanu ja
aidanud tõsta meie mainet. Samas võib öelda,
et mugavaks jäädes ning ainuüksi talvepealinna
tiitlile, MK etapile ning suvisele suverullile lootes
väga kaugele ei sõua. Turismiturul läbilöömiseks
on vaja laiendada ja tõsta pakutava kvaliteeti ning
tagada Otepää hea turismipiirkonna maine.
Mõni aeg tagasi toimunud mõttetalgutel „Meie
Eesti“ käsitlesid osalejad ühe teemana Otepää
ettevõtlust. Kohalolnud leidsid nagu üks mees,
et Otepää tugevuseks on turism ning ettevõtluses tuleks just nimelt selle valdkonna arengut
toetada. Tunnustati Tehvandi keskust, meie
sportlasi ning hästi korraldatud spordiüritusi.
Õhku jäi aga rida vastuseta küsimusi. Siiani
ei ole suudetud käivitada Linnamäe Ajaloo
Teemapargi projekti. Muretsema paneb Väike-

Munamäe taandareng. Talvepealinna senine
formaat vajab uut lähenemist. Kunagise kirutud
rannafestivali asemele ei ole tulnud midagi uut.
Kultuuriürituste kalender on tihe, aga kõlapinda
võiks rohkem olla. Ühiselt leiti, et need ja mitmed
muud turismiga seotud teemad vajavad kõikide
huvigruppide eesmärgistatud tegevust.

Milles peaks väljenduma omavalitsuse panus turismiarenduses?
Kindlasti saavad suure töö ära teha eraettevõtjad ja kolmas sektor. Otepää majutuskohad,
teenindusasutused, turismiteenuste pakkujad on
väga palju panustanud ning teinud suuremahulisi
investeeringuid. Samamoodi peab turismisektori
arengusse suunama jõu ka kohalik omavalitsus ning looma arenguks võimalikult soodsa
pinnase.
Kohaliku omavalitsuse roll on olla suunanäitajaks ning investeerijaks nendesse olulistesse
tegevustesse ja infrastruktuuridesse, kuhu erasektori käsi ei küüni.
Selleks on turismipiirkonna reklaamimine,
turismiinfokeskuse toimimise kindlustamine,
laiemat kõlapinda omavate kultuuri- ja spordiürituste läbiviimise toetamine, mainega seotud
ürituste korraldamine (nt talvepealinn) jms. Seni
on alakasutatud ka mitmed muud tugevused.
Näiteks Otepää kultuuri- ja ajalugu lubaks oluliselt enamat. Sinimust valge rahvus- ja riigilipu
lugu võimaldaks tunduvalt rohkem, kui selleks
on lipumuuseum pastoraadi hoones ning lipu
sünnipäev. Samuti annaks Otepää Linnamäe
teemapargi rajamine ning Otepää püssi teema
(Otepää Linnamäelt on leitud vanim dateeritud
tulirelv maailmas) hulgaliselt võimalusi ning

ligikaudu 150 000 krooni. Kahjuks käib
see tänases majanduslikus situatsioonis
vallale üle jõu. Otsime võimalusi fondide
abil liurenni töökorda seadmiseks.
Abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

tekitaks uutele sihtrühmadele huvi Otepää
vastu. Need on ainult üksikud näited potentsiaalsetest tegevustest. Seega tuleb ülioluliseks
pidada omavalitsuse kui arendaja rolli ning
oskust kaasata projektirahasid, tuua piirkonda
investeeringuid, teha reklaami ning anda välja
positiivseid sõnumeid.

Arengu võtmeks on eesmärgistatud
tegevused ning koostöö
Keeruline ülemaailmne ja üleriigiline majandusolukord eeldab riigi-, omavalitsus- ja erasektori
tihedat koostööd. Enam pole võimalik kellelgi
jääda kõrvalvaatajaks, lootes, et olukord laheneb iseenesest. Nüüd tuleb kõigil pead ja seljad
kokku panna, et ühiselt otsida ja leida väljapääs ning pöörata turismisektor uuele tõusule.
Omavalitsused ei saa enam jätkata passiivses
rollis ja loota erasektori võimekusele.
Tihedam koostöö teiste Otepää turismipiirkonna
omavalitsustega aitaks ressursse paremini kasutada, seda eelkõige ühisreklaami ja ühisprojektide
käivitamisel. Kasutamata reserve on ka Otepää
vallal endal. Kohe on vaja käivitada tegevused, et
saavutada käegakatsutavad tulemused Linnamäe
Ajaloo Teemapargi väljaarendamisega, alustada
Otepää Kultuurikeskuse rekonstrueerimisega,
taastada muusikafestivalide traditsioon, toetada
algatusi, mis on seotud rahvusvahelist ja üleriigilist kõlapinda omavate ürituste korraldamisega, uuendada talvepealinna formaati, teha otsus
jäähalli ja miks mitte ka suusatunneli rajamise
kohta.
Koostöös kirikuga on võimalik palju rohkem
ära kasutada lipuga seotud temaatikat ning eksponeerida meie põhikirikut.
Need ja kõik muud turismisektorit toetavad
algatused ning investeeringud aitavad Otepääl
tõusta uuele kvalitatiivsele tasemele.
Ühist meelt ja koostööd soovides
Otepää Vallavolikogu liige AIVAR NIGOL
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Valimisliit Otepää
Armas otepäälane!
Teeme Otepääst ”Eestimaa Pärli”, mis oleks Eesti Vabariigis eeskujuks oma innovaatilisuse ja
kodanikusõbralikkusega. Kus oleks hea elada nii noorel kui vanal. Et otepäälane olla oleks ”uhke ja hää!”

Majandus- ja arendustegevus
1.Kehtestame Otepää valla üldplaneeringu.
2.Muudame Otepää joogivee kvaliteetseks ja kättesaadavamaks (Euroopa Liidu fondid).
3.Ehitame Otepää keskväljakule purskkaevu ja päikesevarjud (Euroopa Liidu fondid).
4.Kujundame Otepää bussijaama kasutajasõbralikumaks ja bussiliikluse Otepää valla elanikele kättesaadavamaks, arendades ja põimides seda koolibussi liinivõrgustikuga.
5.Linnamäele ja selle ümbrusse ehitame:
- kompleksse teemapargi Otepää Linnamäe jalamile (Euroopa Liidu fondid),
- loodusliku amfiteatri Linnamäe orgu kultuuriürituste ja kontsertide läbiviimiseks (Euroopa Liidu fondid),
- muinaslinnuse ja piiskopi kiriklossi 12. saj. stiilis Linnamäele (Euroopa Liidu fondid).
6.Jätkame Otepää valla teede tolmuvabaks muutmist (Arula - Sihva - Vidrike - Urvaste tee, Vana-Otepää - Kintsli tee, Truuta tee).
7.Toetame Otepää valla külade arendustegevusi.

Koostöö ja välissuhted

Loodus- ja heaolukeskkond

1.Kasutame maksimaalselt ära Euroopa Liidu poolt pakutavaid toetusrahasid.
2.Soodustame ja loome keskkonna välisinvesteeringuteks Otepää valda, millega loome 250 uut töökohta.
3.Arendame piiriülest koostööd naaberriikidega turismi- ja sotsiaalalal.
4.Käivitame naabervaldadega koostöö haldusreformi läbiviimiseks.

1.Reorganiseerime Otepää Looduspargi, et asutusest saaks Otepää vallale võrdväärne partner keskkonnaküsimustes. Looduspark ei tohiks diskrimineerida elanikke.
2.Toetame Otepää kinnikasvanud järvede puhastamist koostöös Eesti Maaülikooli ja Euroopa Liidu fondidega (Neitsijärv, Marguse järv jne).
3.Toetame Eesti Maaülikooli inkubatsiooni-teadusbaasi loomist Otepää valda.

Ettevõtlus
1.Loome Otepää ettevõtjatele soodsama ettevõtluskeskkonna.
2.Toetame Otepää maaomanike arendustegevusi.
3.Loome ja rakendame koostöös Otepää ettevõtjatega “Otepäälase Sooduskaardi”.
4.Toetame alternatiivenergiate toomist ja rakendamist Otepää vallas (energiavõsa, päikeseenergia, tuuleenergia jne)

Haridus ja noored

1.Loome kutseõppefiliaali Otepääle (turismiõpe, loodusteadused, aiandus, autoõpetus ja teenindus).
2.Toetame andekate noorte enesearendamist.
3.Käivitame Otepää Gümnaasiumi staadioni ehitamise Apteekri parkmetsa Otepää Gümnaasiumi vastu.
4.Ehitame noortele ekstreemspordi pargi.
5.Rekonstrueerime korvpalliväljaku Palupera teel.

Kultuur, sport ja vabaajakeskused

Sotsiaalabi ja tervishoid

1.Renoveerime Otepää Kultuurikeskuse kaasaegseks konverentsikeskuseks (Euroopa fondid).
2.Taotleme RMK-lt Apteekrimetsa Otepää munitsipaalomandisse andmist ja kujundame selle ala vabaajapargiks.
3.Toetame Tehvandi Spordikeskuse arengut kaasaegseks multifunktsionaalseks tippspordi- ja vabaajakeskuseks.
4.Muudame Pühajärve ääres Poslovitsa ranna koos sinna rajatavate teenindushoonetega külastajatele avalikult
kasutatavaks. Korrastame Pühajärve “rohelised rannad“ ja teeme nad avalikeks randadeks.
5.Ehitame Otepää Raamatukogu kaasaegseks infokeskuseks.
6.Teeme ettepaneku tuua Otepää-Tartu maratoni finiš Elvast Otepääle.

1.Taastame Töötukassa nõustamispunkti Otepää vallas.
2.Toetame sotsiaalse integratsiooni keskuse rajamist erivajadustega inimestele ja noortele.
3.Maksame Otepää valla elanikele matusetoetust.
4.Rekonstrueerime Otepää Tervisekeskuse hooned, parandades sellega meditsiini- ja hooldusteenuse kvaliteeti.
5.Toetame Otepää valla suurperesid. Laste huvihariduse 100%-line toetus.

Haldussuutlikkus
1.Tõstame Otepää valla avaliku teenuse kvaliteeti ja töökultuuri. Lihtsustame asjaajamist Otepää vallas.
2.Toetame otsedemokraatia rakendamist Otepää vallas (referendumid, küsitlused jne).
3.Me ei toeta valla allasutuste juhtide osalemist vallavolikogu istungite töös (tagamaks täidesaatva ja otsustava
võimu lahusus).

Jäätmemajandus

1.Muudame jäätmemajanduse keskkonnasõbralikuks, ratsionaalseks ja kodanike huve arvestavaks.

”Valimisliit Otepää”
programmi toetavad:

Jaanus Raidal

Jaan Loide
Vello Iir

Liina Mäeste
Georg Stavitski

Aare Matt
Rein Vikard

Viive Reinsoo
Frants Seer

Maie Niit
Peeter Holts

Valdur Siilbek
Arno Uprus

Info ja Teie nõuanded aadressil: jaanus.raidal@otepaa.ee telef 5036 618
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

Palupera ja naaberkülade
ÜMARLAUD

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus:
26.06.2009

Arutleti Palupera valla üldplaneeringu eskiisi üle enne selle avalikustamist. Otsustati lõpetada jäätmemaa kajastamine üldplaneeringus ja seega on päevakorrast maas jäätmejaama võimalik kavandamine Palupera valda. Samas otsustati ka vähendada Palupera
küla kagu osas perspektiivset elamuehituse ala (Punniluha kinnistu
ümbrus) seoses väikelennukite maandumisraja planeerimisega.
Anti põhimõtteline pooldav seisukoht 3 alternatiivenergiat tootvale
tuulikule Kaltsi ja Kaltsi 1 talu maadele. Üldplaneeringu koostaja
Hendrikson & Ko OÜ kajastab ettepanekud planeeringus augustis
2009.
Kehtestati Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord.
Kehtestati Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste
kulude piirmäärad.
Kehtestati Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
Kehtestati Tükipoe kinnistu nr 1244740 katastriüksuse nr
58202:002:0891 detailplaneering, mis ei muuda kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Otsustati loobuda AS Eesti Post pakkumisest Nõuni postijaoskonna hoone osas.
Otsustati jätta algatamata Vabriku kinnistu katastriüksuse nr.
58201:002:0026 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamine, kuna planeeritav tegevus ei ole keskkonnamõjuga
tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse
mõistes.
Võeti teadmiseks Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni
ettekanne ja sõltumatu audiitori aruanne.
Kinnitati Palupera valla 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2008 summas 19 720 850, 71
krooni.
Moodustati kohaliku omavalitsuse vallavolikogu uue koosseisu valimiste läbiviimiseks oktoober 2009 valla territooriumil
üks valimisjaoskond, kuhu kuuluvad kõik Palupera valla 14
küla. Mandaatide ja vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete
arvuks määrati ringkonnas 11. Tulenevalt seadusandlusest lugeda Palupera valla valimiskomisjoni esimeheks vallasekretär Imbi
Parvei. Valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Maimu Noorhani
ja Maire Lemberg, asendusliikmeteks Vaike Viks ja Alfred
Veemees.
Anti ülevaade Tava Mets OÜ kohtuprotsessist ja võeti teadmiseks Advokaadibüroo Rando Antsmäe edasine planeeritud
menetluskäik.
Anti nõusolek Hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks 2009
aastal 100 000 krooni ulatuses.

Palupera vallavalitsuses:
03.07.2009

Väljastati ehitusluba A.P-le Näkineiu kinnistule elamu ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Toidutare kinnistul asuvale Nõuni külaraamatukogu-infokeskusele.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni, üks sünnitoetus 2000 krooni, üks sünnitoetus 1500 krooni lapse 1-aastaseks
saamisel, kümme hüvitist retseptiravimite ostuks kogusummas
5777 krooni, üks sünnipäevatoetus üle 90-aastasele eakale 300
krooni, üks toetus gümnaasiumi lõpetamise puhul 400 krooni ja
kaks toetust kutsekoolis õppijatele a´600 krooni.
Palupera Vallavalitsuse istungil 10.07.2009 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 10 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Üks jäätmevaldaja avaldus
jäeti rahuldamata. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt
rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt
majapidamises elavad jäätmevaldajad lugeda Jäätmeseaduse § 69
lg 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
Nõustuti Hellenurme külas telefonikonteinerjaama aluse maa,
suurusega 135 m², riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil 36 aastaks ja nimetati maa-ala Telefonijaam küks. Kü sihtotstarve ärimaa. Kinnitati kü maa maksustamishind.
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni ja üks toetus kooli lõpetamise
puhul 400 krooni.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Neeruti 10/04kV alajaama
pingeparandusele ja Kivistiku-1 liitumisühendusele.
Väljastati kaeveluba M.J-le Hellenurme külas Veski kinnistul
asuva elamu tarbeks reoveepuhasti rajamiseks.

Lugupeetud
Palupera, Astuvere, Atra ja Miti
külade elanikud.
Kutsume Teid 11. augustil kell 20.00
Palupera Pritsikuuri,
uue Palupera piirkonna arengukava koostamise kooolekule.
Info: 5139 071, Kalev

V

iimastel aastatel on kohalike elanike
huvi kodukandis toimuva vastu märgatavalt tõusnud. Inimestel on tekkinud
soov kaasa rääkida oma valla ja küla arengus.
Sellest tulenevalt on suurenenud vajadus saada
infot vallas toimuva kohta ning ka vallajuhtidel
on võimalus teavitada inimesi vallas toimuvast.
Kuidas kaasata inimesi külaarengusse?
Kevadel toimus Kalev Lõhmuse algatusel
külavanemate koolitus, kus osalesid kõikide
Palupera valla külade esindajad. Koolituse
jooksul külastati mitmeid Eesti valdasid, tutvumaks sealse külaelu korraldusega. Koolituse
lõpparutelul tekkis Palupera, Astuvere, Atra
ja Miti külade elanikel idee viia läbi külakoosolek, kus vahetatakse mõtteid külaelanikega
ning moodustatakse n.ö ümarlaud Palupera
ja naaberkülade aktiivsematest elanikest.
Ümarlaud ühendaks inimesi, kes soovivad
aktiivselt valla arengus kaasa rääkida ning
selleks koostööd teha.
Ümarlaua eesmärgid on:
Ümarlaud oleks esindusorganisatsioon suhtlemisel kohaliku omavalitsusega. Saab otsida
ühiselt lahendusi valla probleemidele ja esitada
oma ideid ja ettepanekuid valla juhtidele.
Kommunikatsiooni tõhustamine: problee-

mi/teabe liikumine külast valda ja vallast info
liikumine tagasi.
Koostöö ja koordineeritud tegevuse arendamine.
Ümarlaud hakkab kokku saama vähemalt
kord kvartalis ning vajadusel osalevad ümarlaua
esindajad ka volikogu istungitel, kui arutlusel
on külaelanikke puudutav oluline teema.
10. juunil toimunud külakoosolekul moodustati
esialgne aktiivgrupp, kuhu kuuluvad: Paluperast
Ilvar Sarapson, Janek Petrov, Marek Uuemaa,
Evelyn Uuemaa; Astuverest Kaja Lokk; Atrast
Vello Siimann, Siina Raudsepp, Ermo Lõoke.
Ümarlaua esimene kokkusaamine toimus 7.
juulil Palupera Pritsikuuris. Esialgsele aktiivgrupile lisandusid Andres ja Imbi Rattasepp
ning Kalev Lõhmus. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi, tutvuti Palupera
valla üldplaneeringuga ning küla arengukavaga
seotud probleemidega.
Järgmine ümarlaua kokkusaamine toimub
13. oktoobril kell 20.00 Palupera Pritsikuuris.
Osalema on oodatud kõik aktiivsed inimesed,
kes sooviksid küla arengus ja probleemide
lahendamises kaasa rääkida.
Mõtteid vahetama on oodatud kõik huvilised!

Palupera valla elanik!
On võimalik sõita ühiselt 14. augustil Leigo
järvemuusika kontserdile. Buss alustab sõitu
Atra bussipeatusest kell 17.00 marsruudil
Atra-Palupera-Hellenurme-Päidla-Nõuni-Lutike. Õhtul tullakse ühiselt ka tagasi.
Edu soovides ja vallaelanike sügav kummardus Leigo pererahvale!
14. august kell 18.00 Leigo Järvemuusika
Festival
Valgus: JÄÄÄÄR “KAUNIMAD LAULUD LÄBI
AEGADE”
Ilusate Eesti lugude projektis osalevad Siiri Sisask, Sepo Seemann, Bonzo ja Evelin Samuel,
Riho Sibul.
Videvik: MAARJA & KAMMERORKESTER.
Koos Maarjaga astuvad lavale Noorkuu ja Villu
Veski.
Pimedus: TRIBUTE TO PINK FLOYD
Solistidena astuvad üles Riho Sibul, Kaire Vilgats, Mikk Tammepõld, Vaiko Eplik ja Bonzo.
LISAKS:
Leigo Järvemuusika ja GoDiscover reisiajakirja
fotokonkursi “Eesti matk” parimad tööd suurel
ekraanil! Fotosid kommenteerib Tiit Pruuli.

Eesti esimene mobiilisümfoonia! Kunstnikud
Eve Arpo ja Riin Rõõs koos Timo Tootsiga
tekitavad Leigo maastikule mobiiltelefonidest
heli- ja valgusmuusika “Leviala”.
15. august kell 17.00 Leigo Järvemuusika
Festival
Valgus: SVEN KULLERKUPP “RONGISÕIT”
Pianist Sven Kullerkupu humoorikas interpretatsioon tuntud laulust laseb sel kõlada täiesti
uudselt. Klaveril kannab teose ette Mihkel Poll.
Kaastegev ETV tütarlastekoor, dirigent Aarne
Saluveer.
5 DIRIGENTI – 5 KAUNIST LUGU
Rahvusvahelise noorte dirigentide meistrikursusel osalejad esinevad klassikapäeva esimesel kontserdil. Griegi ja Mozarti romantilist
loomingut esitab Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri kammerkoosseis.
Videvik: BEETHOOVENI 9. SÜMFOONIA
Üle-eestilist Noorte Sümfooniaorkestrit, koori
ja soliste juhatab Neeme Järvi.
ANNELY PEEBO.
Pimedus: SUUR VAATEMÄNG: WELLINGTONI LAHING
Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi.

Koerte ja kasside pidamisest
Ja jälle on päevakorral koerad ja kassid, kes kõnnivad omapäi ja on
tüliks naabritele. Tuletame veelkordselt meelde „Palupera valla korra
eeskirja“, mille 5. peatükk just seda valdkonda puudutab.
Palupera valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kelle
omandis (edaspidi omanik) on koer ja/või kass.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisel
kannab süüdlane haldusvastutust haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvi 80 või 81
järgi.
Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus,
kinnisel või tähistatud territooriumil või ketis
nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ja
inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks oma pideva ulgumise, näugumise, haukumise või ehmatamisega teisi inimesi.
Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse
jätmine. Koera tohib viia avalikku kohta rihma,
keti vms otsas ja suukorviga, tagades inimeste
ja teiste loomade ohutuse. Koera on lubatud

rihmata, ketita vms välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate õigusaktidega
sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks
õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud
platsil, elamukvartalis ja autoteest eemalasuval
maa-alal, kui sellega ei ohustata inimest või
teist looma.
Koera/kassi omanik on kohustatud:
1. laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme
kuu vanuse koera, hilisemad vaktsineerimised
tegema veterinaararsti määratud tähtajal;
2. asetama eraterritooriumi või muu kinnise
territooriumi sissepääsu juurde informatsiooni kurja koera olemasolust (hoiatussilt «KURI
KOER») ja kindlustama ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumise;
3. rangelt järgima sanitaarnõudeid, laskmata
koertel/kassidel reostada hooneid, teiste õuealasid, majade koridore, trepikodasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti (tekitatud reostuse
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MATKASARJA KOLMAS MATK
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutus korraldab
laupäeval, 15. augustil kell 11.00
matkasarja raames selle aasta 3. matka

– jalgsimatka.
Matk toimub Konguta vallas, Alt-Laari
linnamäe ümbruses. Matkatakse gruppideks
jagatuna VVV retkejuhtide saatel. Matka lõppedes väike kehakinnitus korraldajate poolt.
Matk on sobilik nii suurtele kui väikestele
matkajatele. Matkasarja nelja matka läbijat
ootab sarja lõpus üllatus.
Kogunemine kell 10.45 Alt-Laari linnamäe parklas. Tule koos pere või sõpradega!
Matk on tasuta. Riietuda ilmaoludele vastavalt. Neljajalgsed sõbrad palume seekord
koju jätta!
Osalemiseks vajalik registreeruda
telefonil 5254 172 või triinu@vvvs.ee.
Matka toetab;
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja A. Le. Coq.

PROJEKTID

Avatud Hellenurme Noortekeskuse hoone
renoveerimine ja lähiümbruse korrastamine,
inventari soetamine
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
(EAFRD): Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Toetuste saaja – MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – projektide partner,
avalikust kasutusest huvitatud isik.
Toetused – Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Maaelu arengutoetus, meede 3.2. PPIA käskkirjaga nr 1-3.137/757 (22.07.2009) eraldati noortekeskuse
hoone renoveerimistöödeks (katusekatte,
sokli ja seinte renov.) ja territooriumi heakorrastuseks (vertikaalplaneerimine, piirdeaed,
palliplatsi ja teede katendid) 893 487 krooni.
Projekti omaosalus vähemalt 99 277 krooni.
Leader-meetme raames antav kohaliku
tegevusgrupi toetus. Maaelu arengutoetus,
meede 4. PPIA käskkirjaga nr 1-3.13-7/408
(04.05.2009) eraldati noortekeskuse territooriumile haljastuseks istikute (viirpuud,
elupuud, kontpuud jm) ning inventari (kiik,
prügikastid, kang, jalgrattastatiiv, aialauad,
pargipingid) soetamiseks 88 050 krooni.
Projekti omaosalus vähemalt 9 788 krooni,
sh vabatahtlik töine panus.
Projektide lõpp – 30. november 2009.a.

peab koera/kassiomanik kohe kõrvaldama).
Koerte ja kasside omanikel on õigus:
1. võtta koeri ja kasse kaasa avalikesse
kohtadesse, kindlustades samas kaaskodanike ohutuse. Koerad peavad olema
suukorviga ja rihma otsas, kassid suletud
korvis või kastis;
2. lasta koeral ilma rihma ja suukorvita
jalutada või joosta eraterritooriumil selle
omaniku nõusolekul, kindlustades samas
kaaskodanike ohutuse (koerte jalutamine
– loomade vaba liikumine loomulike vajaduste rahuldamiseks, mängimiseks jne);
3. jätta koeri kaupluste või muude objektide
juurde välja, kindlustades samas ohutuse;
4. ujutada ilma rihma ja suukorvita koeri
avatud veekogudes, väljaspool avalikke
supluskohti.
Koera ja/või kassi omanikul on KEELATUD
viia looma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus, kool jms) või üldkasutatavale
territooriumile valdaja loata, välja arvatud
pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.
Naabrite korduvate märkuste eiramine toob
sageli aga siiski õuele kontrollorganid. Arvestagem ikka enam oma naabritega!

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

PUKA
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DOKUMENTIDE VASTUVÕTT
2009./2010. õppeaastaks toimub Puka Keskkooli
raamatukogus
10. augustist – 28. augustini 2009
kella 8.30–12.30.
Kooli astujatel on vajalik esitada järgmised dokumendid:
1. avaldus,
2. klassitunnistus (X klassi astujatel põhikooli lõputunnistus),
3. sünnitunnistuse/passi koopia,
4. väljavõte õpilasraamatust,
5. terviseleht,
6. õpilaspileti pilt 3x4 cm.
Registreerimisel vajab kool kontaktandmeid õpilase vanemate
(kasvatajate) kohta.
Avaldusele tuleb märkida, millist võõrkeelt õpilane soovib õppida.
Tõnis Mark
Puka Keskkooli direktor

Arenev ja muutuv Puka vald

V

iimaste aastate vallavalitsuse
ja kolmanda sektori koostöö
tulemusel on projekti rahadest
renoveeritud Puka rahvamaja, ehitatud
laululava ja staadion. Nii nagu kirjutas
Valgamaalane 30. juulil ajalehe juhtkirjas,
on Puka vallas tekkimas on omalaadne
doominoefekt – üks langedes haaramas
kaasa kõiki ülejäänuid.
Üks õige otsus on vallandamas järjekordsete sündmuste ahela, õnnestunud
projekt tingimas järgmist õnnestumist. Nii
on tänavu edukate projektide toel toodud
valda arvestatav kogus täiendavat euroraha. Kõik need projektid on sündinud
vallavalitsuse hea meeskonna- ja koostöö
tulemusel. Vallavalitsus on igati abistatud
seltse projektide kirjutamisel ja juhtimisel, et iga hea idee saaks ellu viidud.
PRIA „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse“ meetmest 3.2.
rahastatud Puka Naisseltsi poolt koostatud
Puka Pritsumehe pargi (Puka rahvamaja park) väljaarendamise rahataotlusprojekti kogumaksumus on 473 185 krooni.
Parki rjaatakse kiik, lastele turnimiseks
ronila. Paigaldatakse infotahvlid, prügi-

kastid, istepingid. Rajatakse pargiteed ja
asukoht Puka Pritsumehe monumendile.
Parki istutatakse ka mitusada uut istikut.
Edaspidi on kavas Leader-meetmest
taotleda raha, et korraldada ideekonkurss
Puka Pritsumehe monumendi kavandi
saamiseks.
PRIA meetmest 3.2 on rahastatud Puka
Spordiklubi rahataotlusprojekt summas
571 150 krooni. Projekti raames ehitatakse Puka staadioni välisvalgustus ja
stardimaja.
Projektirahade toel on käivitunud
remonditööd Kuigatsi raamatukogus.
Raamatukogu ruumide remonti rahastas EAS hasartmaksu programmist 369
622 krooniga. Külamaja (raamatukogu) välisaknad ja -uksed taastatakse
mõisaaegsete eeskujul. Projekti kogu
maja akende ja uste taastamiseks esitas
Kodupaiga külaselts. Projekti maksumus
280 279 krooni.
Puka aleviku Ääre tänava elamute
lähedusse ja Aakre küla keskasulasse
rajatakse väikelaste mänguväljakud.
Projekti mänguväljakute ehitamiseks
esitas Puka Naisselts Leader-program-

PLANEERINGUD
Palupera Vallavalitsus korraldab 24. augustil 2009
kell 17.00 vallavalitsuse ruumides Hellenurmes
Vabriku kinnistu, asukohaga Palupera küla
ning Hellenurme mõisa ja Mõisa aia kinnistute
detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud
arutelud. Detailplaneeringute materjalidega on
võimalik tutvuda tööajal Palupera Vallavalitsuse
ruumides ja interneti aadressil www.palupera.ee
või www.planeering.ee.
Vabriku kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse Palupera viinavabriku juurde tehnika paigutamiseks töökoja-laohoone rajamist ning hoovipealse vare taastamist abihoonena. Hellenurme
mõisa ja Mõisa aia kinnistu detailplaneeringu
eesmärgiks on maaküttetorustiku ning laste
mänguväljaku asukoha määramine.

NÕUNI KÜLARAAMATUKOGU
- INFOKESKUSE
pidulik avamine
7. augustil kell 14.00 Nõunis.
Palupera vallavalitsus ja Nõuni külaraamatukogu OOTAVAD KÕIKI meiega koos
rõõmustajaid läbi astuma.

Puka noortekeskuse matk
30. ja 31. juulil käisid Puka noored jalgrattamatkal, mille korraldas noortekeskus.
Matka eesmärgiks oli külastada Puka
alevikust lääne poole jäävaid kultuuri-,
ajaloo- ja loodusobjekte, millest enamik on
kantud ka muinsuskaitse registrisse.
Esimesel päeval kulges meie marsruut
järgmiselt: Svalbemäelt Puka vana kõrtsihoone juurde, siis ohvriallikale, kus varustasime end joogiveega. Edasi liikusime
Rebaste risti ja seejärelAakre suunas.Aakre
ilusast mõisakompleksist sõitsime edasi

vaatama Pühaste ohvrikivi. Järgmisena
möödus meie tee B. Alveri suvekodust
ning imeilusast Andresjärvest, mille järel
tegime mõnusa lõuna Vooremäel. Peale
kehakinnitust jätkasime sõitu ööbimiskoha – Soontaga suunas.
RMK telkimisplatsil jätkus õhtune tegevus aktiivselt ning lõbusalt. Mängisime
palli, erinevaid lauamänge, käisime
ujumas, maalisime nägusid ning tegime
öise jalgsimatka Emajõe äärde.
Tublid poisid Pärt ning Risto valvasid

mile. Projekti kogumaksumuseks on 167
202 krooni.
Puka Aianduse ja Mesinduse Selts esitas
Leader-programmile projekti raha taotlemiseks Puka alevikus nendele kuuluvas
hoones ruumi väljaehitamiseks ning külmkambri ostuks, et osutada matuseteenust.
Projekti maksumus on 102 123 krooni.
EASi rahastatud projekti raames
rekonstrueeritakse Vooremäeleviiv tee,
rajatakse parkla ja ujuvsild. Projektiga
teostatavate tööde maksumuseks on üle
miljoni krooni. See on esimeseks etapiks
Vooremäe puhkeala välja arendamisel.
Järgmiste etappide elluviimiseks on koostamisel Vooremäe puhkeala detailplaneering, mille raames toimusid Vooremäel
arheoloogilised väljakaevamised.

Detailplaneeringuga nähakse ette linnuvaatlustorni, puhkekohtade, puhkemajade
ja matkaraja rajamine.
USA saatkonna humanitaarprojektiga
on käimas läbirääkimised Puka vana
koolimaja katuse remonttööde finantseerimiseks. Tööde käigus asendatakse
lagunenud katusekate uue kivikatusega,
taastatakse katuseaknad ja paigaldatakse
uus vihmaveesüsteem. USA saatkond on
lubanud toetada neid töid 100 000 dollariga. Kogu Puka koolimaja vana ja uue
hoone sise- ja välistööde, elektrisüsteemi,
küttesüsteemi ja ventilatsioonisüsteemi
renoveerimiseks on vallavalitsus esitanud
rahataotlusprojekti KOIT-kavale summas
19 441 980 krooni.
Sügisel on kavas käivitada vallas valla

27. juulil toimus Nõunis, Kullipesa rannas järjekordne
triatlon ümber Nõuni järve. Osavõtjaid oli lähedalt ja
kaugelt, nii päris tublisid spordimehi kui ka päris algajaid. Nõuni võistluse eripära on see, et seda võtavad
hea treeninguna päris ”tipud”, aga samas on see hea
võimalus spordisõpradele teha esimene tutvus sellise
huvitava alaga nagu triatlon ning panna ennast proovile
kolme erinevat spordiala harrastades.
Keskpäeval anti ühine stardipauk ning kõik tormasid
vetelpäästja Ivo Lani valvsa pilgu all ujumisrajale. Peale 100 m ujumist mindi 7 km jalgrattarajale
ümber Nõuni järve. Endise Nõuni kooli juures tuli aga
rattast loobuda ja asuda viimasele alale, kilomeetrisele
jooksule.
Esimesena jõudis uue rajarekordiga 20.19 finišisse
Hegri Narusk Savernast. Järgnesid Andres Kübar
Nõost ja Jüri Viks Nõunist. Naistest võitis Merike
Ennok Nõunist. Tüdrukutest oli parim Liia Lehtmäe,
Merily Viksi ja Angela Kulasalu ees. Poistest võidutses Genno-Gevin Luhtaru Karl Lehtmäe ja Martin
Vaeranna ees. Kõik nad on Nõunist.
Väiksematele osalejatele korraldati duatlon, kus

Õnnitleme Hellenurmest pärit

Liane Pintsaart,
kes krooniti U20 vanuseklassi Euroopa meistriks.
Liane Pintsaar püstitas Novi Sadis peetavatel kuni 20aastaste
Euroopa meistrivõistlustel kolmikhüppes isikliku rekordi 13.89 ja
võitis esikoha. Pintsaare senine isiklik rekord oli 13.65.
Lisaks tuli Liane Pintsaar kahekordseks Eesti täiskasvanute
meistriks: kolmikhüppes ja kaugushüppes.
Palupera vald
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mehiselt tuld ning naisterahvaste und läbi
öö.
Järgmisel päeval alustasime retke
Soontaga jahilossi suunas, kus imetlesime
vaadet Kadajärvele. Tagasiteel möödusime
uhkest Karl XII männist ning ületasime
väärikalt Kuningoja. Siis aga hakkasid
meie peade kohale kogunema mustad
pilved ning algas võidusõit äikesega.
Selles kahevõitluses jäid peale siiski Puka
noored, kes enne esimesi vihmapiisku
finišeerisid võidukalt rahvamaja pargis.
Meie matkale andsid erilise sisu ajaloolane, õpetaja ja koduloo-uurija Aksel
Tiideberg ning Kuigatsi raamatukogu
juhataja ning kodupaiga aktivist Õnne
Paimre, kes oma vabast ajast ei pidanud
paljuks meie toredat matka professionaalselt ning huvitavalt juhtida ning avada
meile meie endi kodukoha väärtusi ning
saladusi. Suur tänu teile!
Samuti täname Aakre kooli töötajaid, kes
samuti oma vabast ajast leidsid võimaluse meie jaoks näidata kooli nii seest kui
väljast.
See matk oli osa noortekeskuse projektist, mis sai toetust kohaliku omaalgatuse
programmist, mida rahastab EAS läbi
Valga maavalitsuse.
Plaanis on korraldada varsti teine samalaadne matk, mis seekord läbiks Pukast
ida poole jäävat ala.
Puka Avatud Noortekeskus
KERSTI SALUJÕE

arengukava muutmise protsess, et leppida kokku tegevused, millele keskenduda
järgmistel aastatel. Kindlasti on palju vaja
veel teha ning korraga kõiki häid ideid ellu
ei vii. Lisaks heale ideele on vaja hankida
elluviimiseks projektidest lisaraha ning
näha ette ka vallaeelarvest vahendeid
omaosaluse katteks.
Vallavalitsus on toetanud igat head ja
jätkusuutlikku ideed. Nii näiteks vajab
väljaarendamist Puka Keskkooli park,
keskkooli hoovis tuleb mitmekesistada
noortele vaba aja veetmise võimalusi
(noorte päraselt skatepark), remontida
Aakre rahvamaja, välja ehitada Vooremäe
puhkeala jne.
Projektijuht ANTS MANGLUS

Mis toimus Nõuni triatlonil?
tuli sõita rattaga ja pärast joosta. Väga tublid olid
kõik, aga kõige kiiremaks osutus kohalik poiss Erik
Lehtmäe.
Kõiki osalenuid tänati diplomiga. Auhinnalaualt,
mille olid katnud Palupera vald ja Klubi Tartu Maraton,
võisid parimad endale meelepärase meene valida.
Lõpuks pakuti ka kosutavat suppi, mille oli keetnud

kultuurimaja perenaine Marika Viks.
Ühises vestlusringis kogunes hinnanguid: võistlusega jäädi rahule. Soovitati ainult ujumisdistantsi
pikendada. Tänati kõiki korraldajaid ja lubati ka
järgmisel aastal osa võtta.
Nõuni kultuurimaja arendusjuht KALEV LÕHMUS

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste Vallavalitsus tänab tublisid sportlasi,
kes osalesid Valgamaa suvemängudel ja saavutasid väikeste
valdade arvestuses väga tubli teise koha.

Valda esindasid Anti Arak, Steve Brügel, Ivan Davõdov, Keio
Kaljumäe, Keven Kaljumäe, Valdo Karavin, Madis Kirt, Sergei
Kurašin, Sulev Kõiv, Kaupo Kõivuste, Kerli Kõrkjas, Rene Levin,
Kalev Linde, Andres Lohuväli, Marko Makke, Rein Männiste,
Lauri Nämi, Tormi Oja, Janek Paramonov, Marjan Pavlovitš, Keijo Puudist, Mati Raudsepp, Sille Roomets, Sander Teder, Kristjan
Tiideberg, Aavo Tiirmaa, Margo Toom, Einar Toomemägi,
Jürgen Varik, Hiie Vähi ja Rainer Väikene.
Hõbemedali võitsid Kristjan Tiideberg kuulitõukes jaAnti Arak
jalgrattakrossis.
Pronksmedali võitsid Sille Roomets jalgrattakrossis, Hiie Vähi
jalgrattakrossis, Sulev Kõiv jalgrattakrossis, Lauri Nämi kuulitõukes ning tänavakorvpalli võistkond koosseisus (Rainer Väikene,
Kalev Linde, Jürgen Varik ja Margo Toom)
Võistkondlikult saavutati järgmised kohad:
3. koht tänavakorvpallis ja jalgrattakrossis, 5. koht laskmises ja
kalapüügis, 6. koht jalgpallis ja petankis, 7. koht kergejõustikus,
8. koht orienteerumises.

Sangaste Vallavalitsus tänab
Tiina Kukke ja Hiie Vähi, kes viisid XVIII Tantsupeole „ Meri“:
Keeni Põhikooli 3.-4. klasside tantsurühma,
Keeni Põhikooli 7.-9. klasside tantsurühma,
segarahvatantsurühma „Kõvvera Kõdara“,
naisrahvatantsurühma „Tanuke“.
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Kevadine pereheitmine lasteaias

L

õppenud õppeaasta oli täis tegutsemis- ja
mängulusti, nakatavat naeru ja kilkeid.
Iga päev lasteaias tõi kaasa midagi uut
ja huvitavat.
Traditsiooniline lõpupidu toimus sel aastal
veidi pidulikumas õhkkonnas – Sangaste lossis.
Täname siinkohal väga Mariana ema küllakutse
eest!
Tänavu saab soovida tuult tiibadesse üheksale
särasilmsele poisile ja tüdrukule. Luuletuste,

laulude ja tantsude kaudu andsid lapsed vanematele, õpetajatele ja külalistele edasi oma mõtteid,
unistusi ja tänu. Kontserdi järel saabus tähtis ja ka
veidike kurb hetk. Lasteaia lõpetajad said kätte
mapid, milles olid nende joonistused ja töövihikud. Lapsed said tunnistused, et nad on läbinud
lasteaia õppekava ja kingituseks raamatu.
Õnnitlusi lastevanematele ja lastele jagas
lapsevanem Randa Undrus. Ta tänas lõpetajaid
ja õpetajaid fotoalbumi ja lilledega.

Juubelispordipäev möödus
käsikäes vihmaga
2. augustil toimus Restu 75. spordipäev.
Pidupäeva puhul heiskasid lipu vallavanem
Kaido Tamberg, spordipäeva taaselustaja Tiina

Kukk ja kohalik ajaloo-uurija Heino Kängsepp.
Heino Kängsepp soovibki lähiajal paigaldada
mälestuskivi spordipäeva algatajale, Arimäe

Suur tänu Ilmar Tiideberg, et Sangaste valda rahvamuusikapeol
edukalt esindasid.
Jõudu ja indu järgmisteks pidudeks ja tantsude õppimiseks!

Seejärel ootas külalisi kõrvalsaalis rikkalik
peolaud suupistete ja puuviljadega, kust ei
puudunud ka suur tort.
Sangaste lossipere! Suur tänu kauni õhtu
korraldamise ja sooja vastuvõtu eest! Aitäh
tänusõnade, õnnitluste, lillesülemite ja kallistuste
eest kõigile, kes meie pisikeste tähtsa päeva
kauniks muutsid!
TAIVI RÄSTAS

Haridusseltsile.
Kavas olid tavapärased kergejõustikualad.
Tänavu oli noori võistlejaid naabervaldadest
rohkem kui omi lapsi, kuid võrkpallivõistlusel
osales seevastu mitu meie valla võistkonda.
Võrkpallivõistkondi oli rekordarv – kokku
seitse.
Soovisime oma juubeliüritusele kutsuda
Aleksander Tammertit, kuid ta võistles samal
päeval Eesti meistrivõistlustel.
Spordipäeva juhtis vaimukalt ja meeleolukalt
Margus Ader, peakohtunik oli Margus Pärsik ja
vanemkohtunik Lembit Leppik. Lisaks medalile
ja diplomile sai esikolmik auhinnalaualt valida
Värska Vee, Liiwi Heliisi sordijook HOPE.
Sanlinnu kanamunade, Laima kommide või
Balbiino jäätise vahel.
Aitäh toetajatele! Samuti toetas spordipäeva
korraldamist Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Abikohtunikena olid taas väljas Keeni Põhikooli
vaprad õpetajad, ilma kelleta jääksid vist küll
spordipeod pidamata.
Võistlus Restu Rammumehe tiitlile pakkus
rõõmu ja rahulolu eelkõige kohalikele elanikele,
sest võitjaks krooniti oma valla jõumees Lauri
Nämi.
Vaatamata vihmasele ilmale ja korraldajate
kõhnenenud rahakotile on täiesti kindel, et Restu
spordipäev on elujõuline sündmus, mis toimub
2010. aastal juba 76. korda.
MERLE TOMBAK

S

SÜNNID
Mattias Kelp
Keron Juhkov

19. juuni
27. juuni

Makaronidest
Tuletan meelde, et EL poolt jagatavast toiduabist võib
iga Töötukassas töötuna arvel olev isik taotleda 3 kg
makarone, 1 kg jahu ja 1 kg kaerahelbeid. Toiduaineid
saab kätte Keenis endisest Sanva kontorist (Mare Liivamägi, 5272 517) ja Sangaste vallamajast (Pille Sikk,
5247 930). Töötukassas arveloleku kohta palun esitada
viimane individuaalne tööotsimiskava, toiduainete kättesaamise kohta tuleb anda allkiri vastavale blaketile.
Kokkusaamise aja palume eelnevalt telefoni teel kokku
leppida.
PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Pensionäride lõbus suvi

angaste valla pensionäride
tantsurühmale „Rõõmurullid“ on see kevad ja suvi
olnud väga teguderohke. Vaevalt
sai Võru Kubijal memme-taadi
tantsupeol käidud, kui tulid külla
Toila eakad. Tutvustasime neile
Sangaste ümbrust ja pidasime ka
väikese peo.
13. juunil ootas ees reis Kihnu.
Ehkki ilm oli vihmalainel ja jahe,
möödus sõit Kihnu ilusti, kuid
mõningate ekstreemsustega.
Laupäevaõhtul andsime Kihnu
väga põneva arhitektuuriga rahva-

Restu spordipäeva võitjad
pallivise; 60 m jooks
kaugush.; kuulitõuge
odavise; 800 m j. 1500 m j.
Tüdrukud kuni 12 a.
pallivise

1.Kadi Kaart
2.Sigrid Saaremäe
3.Tuule Müürsepp

41
31
31

kaugushüpe

Teade lasteaiast!
Hea lapsevanem!
Kui Sul on 1. septembrist lasteaiakoha soov, palun esita avaldus enne 15.
augustit, et saaksime koostööd alustada!
Avalduse blanketi saad lasteaiast.
Juhataja on puhkusel 1. juulist 26.
augustini.
Taivi Rästas

majas kontserdi. Lausvihmast
hoolimata kogunes meid kaema
kenake hulk kihnlasi, nendest vähemalt pooled olid ilusates körtides
naised. Kahetunnist kontserti aitasid sisustada naisrühm „Tanuke“,
Tõrva Tilde humoorikad pajatused ja Merle, kes tutvustas Kihnu
rahvale meid ja Sangastet.
Ringkäiku Kihnul ei saanudki
teha, sest kõikidel olid riided läbimärjad ja mõnelgi ninad nohused ja
kurgud köhased. Kojusõit Kihnust
oli nii tormine, mis meile, mandriinimestele jääb kindlasti elu lõpuni

1.Kadi Kaart
4. 04
2.Sigrid Saaremäe 3.64
3.Tuule Müürsepp 3.00
60 m jooks

1.Kadi Kaart
8,82
2.Sigrid Saaremäe 9,15
3.Tuule Müürsepp 10,16
Poisid kuni 12
pallivise

1.Kaido Kõvask
2.Silver Linde
3.Mehis Uibopuu
kaugushüpe

1.Mehis Uibopuu
2.Silver Linde
3.Kaido Kõvask
60 m jooks

41,6
41,2
37,5
3.63
3.47
3.47

1.Siim Kolga
2.Alan Laul
3.Tormi Oja
1.Kaido Kõvask
2.Silver Linde
3.Taavi Vihmann

9,29
9,68
9,97

Neiud 13-16
kaugushüpe

1.Mari-Liis Jõgeva
2.Kelli Vällo
3.Simone Kolga
kuulitõuge

1.Margit Mumm
2.Mari-Liis Jõgeva
3.Egle Kõvask

4.20
3.54
3.40
7.30
6.66
6.14

odavise

1.Mari-Liis Jõgeva 27.63
2.Kärolin Valge
26.80
3.Marili Vihmann 23.55
60 m jooks

1.Mari-Liis Jõgeva
2.Marili Vihmann
3.Sandra Looskari
800 m jooks

1.Mari-Liis Jõgeva
2.Birgit Kannes
3.Simone Kolga

8,84
9,63
9,73
3.02
3.09
3.16

800 m jooks

Noormehed 13-16
kaugushüpe

odavise

1.Siim Kolga
2.Kaarel Juus
3.Tormi Oja
60 m jooks

1.Siim Kolga
2.Alan Laul
3.Tormi Oja

5.13
5.00
4.62
38.38
32.44
31.31
7,95
8,00
8,29

1500 m jooks

1.Siim Kolga
5.17,6
2.Andreas Kulerkann5.33,8
3.Caspar Ojamägi 5.37,6
kuulitõuge

1.Siim Kolga
2.Kaarel Juus

10.54
8.90

Täiskasvanud
Naised
kaugushüpe

1.Mairi Staškevitš
2.Maive Vill
3.Elen Kurvits
kuulitõuge

1.Maia Looskari
2.Piret Nämi
3.Aivi Paumets

meelde.
Juuni viimasel laupäeval oli
meid kutsutud Lätti, Blomesse, kus
toimus eakate tantsupäev. Oli äärmiselt toredasti korraldatud äritus,
millest meilgi oli palju õppida ja
kõrva taha panna. Nägime kauneid
rahvarõivaid ja läti tantse.
Ees ootab sügis, mil meie tantsurühm tähistab viiendat sünnipäeva. Et pidupäev hästi õnnetuks,
peame juba praegu kõvasti tööd
tegema ja harjutama.
Veidi puhkusetunnet lisas 23. juulil
toimunud ekskursioon Võrumaale,

3.73
3.68
3.,52
8.13
7.66
7.08

1.Mairi Staškevitš
2.Maive Vill
3.Margit Lõhmus

3.08
3.20
3.23

odavise

1.Maia Looskari
23.33
2.Mairi Staškevitš 21.57
3.Anniki Jaama
19.67
60 m jooks

1.Mairi Staškevitš
2.Maive Vill
3.Elen Kurvits

9,44
9,49
9,78

Mehed
kaugushüpe

1.Sander Taukul
2.Andrus Looskari
3.Kristo Kangur

5.55
5.48
5.45

kuulitõuge

1.Andrus Looskari 12.04
2.Lauri Nämi
11.56
3.Jaanus Hiiemäe 11. 22
1500 m jooks

1.Lauri Laats
2.Renee Kilter

5.53,1
6.02,0

1.Kristo Kangur
2.Andrus Looskari
3.Sander Taukul

LEA KORBUN

7,63
7,65
7,71

1.Avo Orav
2.Tõnu Ainsoo
3.Mairo Peterson
1500 m jooks

1.Siimo Kolga

Naisveteranid
kaugushüpe

1.Tiiu Kannes
2.Mall Palm
kuulitõuge

1.Tiina Mõts
2.Anneli Mumm
3.Tiiu Kannes
800 m jooks

1.Tiiu Kannes
2.Mall Palm
3.Beloona Elvet
odavise

1.Tiiu Kannes
2.Tiina Mõts
3.Anneli Mumm
60 m jooks

1.Tiiu Kannes
2.Mall Palm
3.Tiina Mõts

3.60
2.86
7.53
6.76
6.45
2.54
3.49
4.51
19.76
18.75
17.74
9,84
10,84
11,94

Meesveteranid

odavise

kaugushüpe

60 m jooks

kuulitõuge

1.Andrus Looskari 46.50
2.Kristo Kangur
46.42
3.Karl Kadaja
43.68

millest võttis osa 36 eakat Sangaste
vallast. Polegi vaja kaugele minna
– põnevat ja ilu leiab lausa ukse alt:
Nõiariik, Pokumaa, Rõuge ja Suur
Munamägi ning ilus kuppelmaastik
ja käänulised teed.
Eraldi tänu kuulub kindlasti
Otepää bussijuht Kalev Lõhmusele,
kes oli Kihnu ja Võrumaa reisil
suurepärane teejuht. Tegemist on
mehega, kes oskab küll vist igale
küsimusele vastata.
Soovin kõigile ilusat suvelõppu ja
peatse kohtumiseni sügisel!

1.Tõnu Ainsoo
2.Siimo Kolga
3.Avo Orav

4.81
3.65
3.60

odavise

1.Avo Orav
2.Tõnu Ainsoo
3.Siimo Kolga
60 m jooks

1.Tõnu Ainsoo
2.Siimo Kolga
3.Mairo Peterson

9.38
9.22
7.96
7.33,8
34.24
31.40
27.20
7,86
9,34
10,50

Võrkpall
1.Ilmjärve Ilusad
2.Nimetud (Sangaste)
3.Kollased (Sangaste)

Tammeka Cup 2009
Rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Tammeka Cup 2009 võitis
esikoha FC Elva 2002. Võistkonda kuulusid ka Robin Paring
Pukast ning Oliver Kiho ja Joonas Aart Otepäält.
FC Elva 2002. aastal sündinud noormeeste võistkond
osales esmakordselt omavanuste poiste tuniiril. Algust tehti
mainekal Tammeka Cupil, mis tähistas 15. juubelit. Saavutati kindel esimene koht! Poisid näitasid omavanuste seas
terve päeva jooksul väga sisukat ja kindlat mängu. Kuuest
mängust saadi kuus võitu, löödi 25 väravat ja endale lasti
lüüa vaid 3 väravat. Võistkond koosnes Elva-, Puka Nõo ja
Sihva treeningrühmade poistest.
Suur tänu ka toetavatele lastevanematele, kes terve päeva
poisse abistasid, neile kindlust ja tuge andsid.
Treener KRISTJAN MOORAST

Elektroonikaseadmete ostmine internetipoodidest
kätkeb endas teatud riske
Kui müüjal seda dokumenti pole, tuleks seade

I

nternetikaubandus on viimastel aastatel üle
maailma üha suuremat populaarsust võitmas.
Internetipoodide ja -oksjonite eeliseks peetakse mugavust, soodsat hinda ja laia kaubavalikut.
Nõutud kaubaartikliteks on näiteks MP3- ja MP4mängijad, mobiiltelefonid, raadiotelefonid, GPSid,
video- ja audiosüsteemid ning elektroonilised
valvesüsteemid. Sageli ostetakse Internetipoodidest seadmeid, mida Eesti turul ei müüda.
Pahatihti ei teata, et Internetipoodides pakutavaid
elektroonikaseadmeid ei saa kõikjal maailmas edasi
müüa ega kasutada. Põhjuseks on regiooniti erinevad tehnilised nõuded, mistõttu paljusid seadmeid ei
ole võimalik ka Eestis kasutada. Suurim risk kaasneb elektroonikaseadmete ostmisega Euroopa Liidu
väliste riikide Internetipoodidest ja foorumitest.
Sagenenud on juhtumid, kus tellitud elektroonikakaubad jäävad tolli toppama ning nõutu ja nördinud
klient ei oska midagi ette võtta. Tehnilise Järelevalve
Amet ning Maksu- ja Tolliamet soovitavad elektroonikakaupade ostmisel internetipoodidest teatud
olulistele nüanssidele tähelepanu pöörata.

Väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud
kaup läbib esmalt tollikontrolli
Tagumine rida: Robin Paring, treener Kristjan Moorast, Joonas Aart (Otepää poiss).
Keskel: Ottomar, Priit, Karl Artur Kors, Robin Kors, ChrisRobin Kadastik, Kermo Korela, Oliver Kiho (Otepää poiss)
Ees pikali: Karl Tammeorg

Teade

Otepää AMS-i ekskursioon Viljandisse
toimub 28. augustil.
Infot saab tel. 7655 537 või 5650 9770.
Juhatus

Eesti avaveeujumise meistrivõistlused
Võistlus toimub 8. augustil algusega kell 14 Pühajärves. Võistlejate registreerimine algab kell 13.
Distantsi pikkus on ligikaudu 5 km ja see on tähistatud
poidega.

Internetipoodidest tellitud kaup saadetakse Eestisse
postipakkide või kulleriga. Kõik väljastpoolt
Euroopa Liitu tulnud postisaadetised peavad läbima
tollikontrolli. Tollikontrolli üheks osaks on kauba
nõuetelevastavuse kontroll, mis selgitab välja, kas
kaup vastab Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele
või mitte.

Eestisse võib tuua ainult CE märgistusega ning markeeritud elektroonikaseadmeid
Kui tollikontrolli käigus selgub, et saadetises oleval
seadmel puudub nõuetekohane markeering ja
märgistus, ei luba Maksu- ja Tolliamet seda vabasse
ringlusse ning annab sellisest seadmest Tehnilise
Järelevalve Ametile teada. Elektroonikaseadmete
kontrollimisel vaatab Tehnilise Järelevalve Amet
ennekõike seadme markeeringut ja vastavusmärgi

Suveotsa kõnelemised

T

ere suvelõppu, hää kogukond! Aeg on lennanud
ja sügis läheneb kiirrongi
kiirusega. Meie asjad podisevad
vaikselt omasoodu ja siiani pole
ka erilisi tõmbetuuli olnud ei rahaega muudes asjades. Raha tuleb
eelarvesse küll eelnevaga võrreldes vähem, mitte aga niipalju vähem,
kui kartnud olime.
Tasapisi on valmimas Keeni
Noortekeskus. Ehitab seda meie
vana ja hea partner ,,Tõrva Elekter“,
rahastab EU ja kujundab seest meie
oma valla inimene Kristel Vähi.
Ehk õnnestub sügisel avastart teha
ka Keeni staadionil, mida nüüdseks
juba paar aastat on lihvitud.
Tunduvalt vähem vahendeid on
teedeehituseks, kuid püüame teha
hädapärased remondid ja hööveldamised siis, kui ilmaolud lubavad.
Tuleb oodata, et tibagi kuiva annab.
Kuna Siimu karjäär kuulub vallale
ja kaevandajaga koostöölepingu
kohaselt on lisaks rendirahale meile
tagatud ka kindel igaaastane kogus
tasuta ehituskruusa, siis materjalipuudus ei kummita. Raha on vaja
vaid selle transpordiks ja teesse
paigutamiseks.
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Kuna selle aasta lepingulist tasuta
materjali jääb mõnevõrra üle, mõtlesime pakkuda meile sissekirjutatud
kodanikele ja peredele võimalust
saada 1-2 koormat kruusa, ja seda
just maatalu õuetee remondiks
– valla poolt tasuta. Transport jääks
küll kas enda korraldada või vallale
tasumisega, kui see organiseeritakse
meie poolt. Paljulapselised ja üksikud vanainimesed võivad saada
transpordi abikorras, kui kaalutud
otsus on selline. Asjast huvitatutel
palume ühendust võtta meie uue
abivallavanema Priit Arenguga
(5299 058). Kuna, kus ja kui palju
täpselt, saab teada pärast tegeliku
vajaduse selgumist. Taotleda saavad
asulatest väljaspool elavad hajaasustuse maamajapidamised, teised
vaid erijuhtudel. Eelkõige saavad
teenindatud lastega pered ja abistajateta eakad inimesed.
Muu eluga on nagu varemgi. Lapsed
saavad ka sel sügisel kooli sõidutatud ja söödetud, kool ja lastead on
tööks valmis ja õpetajad-kasvatajad
peavad ohates oma puhkuse lõpetama. Hoiame sidet oma ettevõtjate ja
põllumeestega, et teada, kuidas neil
läheb ja millised mured vaevavad.

Ilma nendeta poleks ju siin midagi
teha! Olevat neil raske, aga enamik
lubas ellu jääda. Jõudu igal juhul!
Prügimajanduse toimima saamisega on olnud segadust, aga tasapisi
hakkavad asjad laabuma. Eks tuleb
veel igasugust segadust ette, sest uus
asi on enamasti ikka pisut segane
asi. Palju kirgi kütnud prügijaama
saaga on hetkel vaikelus, sest veel
pole keegi vallale mingitki taotlust
ses osas esitanud, kuigi keskkonnamõju uuring on ammu tehtud. Seda
infoks.
Varsti saabub ka pisut lõbusam aeg,
sest ümberringi ja ka meil tulevad
valimised. Siis saab nii mõndagi
näha ja kuulda ning värvilisi lehtigi
lugeda. Ennast kiita võib ikka, aga
ehk saaks seejuures teisi laitmata!
See oleks suur samm korralike
lauakommete poole. Kui juba on
kombed, siis saab ehk viisakama
menüüga laudagi istuda. Meil siin,
Sangastes pole lauakommetel senini
viga olnud. Aitäh, volitatud mehed ja
naised vallavalitsusele hea töökeskkonna loomise eest!
Edasiseks, armsad naabrid ja
kallis Sangaste kogukond – ikka
päikest palgeile ja viljapõldudelegi
ses viimases suvekolmandikus enne
sügisvärve!
Sangaste vallavanem
KAIDO TAMBERG

CE olemasolu. CE märk on tootjapoolseks tõenduseks, et seade on valmistatud vastavalt Euroopa
Liidu nõuetele. Kergesti eemaldatavat kleebist,
millele on trükitud tähekombinatsioon „CE“ ei
loeta nõuetekohaseks märgistuseks. Kui tootel
puudub CE märk või see on lohakalt paigaldatud,
võib see tähendada, et toode on ohtlik ja tootja ei
tunne tootele esitatavaid nõudeid. Markeering peab
võimaldama seadet ja selle tootjat identifitseerida
seadme tüübi või mudeli numbri järgi. Lisaks peab
tootja välja andma vastavusdeklaratsiooni.
Nõuetele mittevastavaid seadmeid Eestisse ei
lubata ning need kas hävitatakse või saadetakse
tagasi saatjale.

Enne tellimist tuleks müüjalt kauba
kohta võimalikult palju informatsiooni koguda
Internetipoodides saab kaubaga tutvuda ainult
fotode ja lühikirjelduste abil. Elektroonikaseadme
tutvustus peaks kindlasti lisaks seadme põnevaid
funktsioone reklaamivale tekstile sisaldama infot
tüübi, mudeli numbri, tootja nime ja Euroopa nõuetele vastavuse kohta. Tutvustuses sisalduv kirje
„CE approved“ või „CE certified“ ei pruugi veel
tähendada, et seade on vastavuses Euroopa Liidu
nõuetega. Seetõttu tuleks enne ostu sooritamist
müüjalt üle küsida, kas väljavalitud seade vastab
ikka Euroopa Liidu nõuetele ning on varustatud
CE vastavusmärgistusega.

Paljud elektroonikaseadmed sobivad
kasutamiseks ainult regioonides, kus
neid toodetakse
Ameerika ja Aasia Internetipoodides müüdavad
seadmed on üldjuhul mõeldud kasutamiseks just
nendes piirkondades, mistõttu on oluline müüja
väited seadme vastavusest Euroopas kehtivatele nõuetele kindlasti üle kontrollida. Kui kauba
müüjalt saadud info tundub kahtlane, siis tasub
küsida seadme vastavusdeklaratsiooni (Declaration
of conformity). See on dokument, milles tootja
deklareerib oma toote vastavust Euroopa nõuetele.

I

ostmata jätta.
Raadioseadmete tellimisel tuleb arvestada sellega,
et raadiosageduskasutus ja muud olulised parameetrid on maailmas regiooniti erinevad. Sellest
tulenevalt põhjustavad Eesti sageduskasutusega
mittesobivad raadioseadmed häireid teistele
seadmetele, samuti on nende endi kasutamine
häiritud. Siit ka põhjus, miks ei või Eestisse tuua
ja siin kasutada näiteks Ameerika Ühendriikide
Internetipoodides pakutavaid jahikoerte kaugjälgimisseadmeid, koerte treenimisseadmeid, juhtmeta
telefone, raadioseadjaid, beebimonitore ja teisi
sarnaseid seadmeid.
Mobiiltelefonid, mis on toodetud kasutamiseks
teistes regioonides, ei vasta Euroopa nõuetele ning
ei pruugi siinsetes võrkudes korralikult töötada.
Selliste telefonide kasutamisel võivad pakutavad
teenused jääda kättesaamatuks ja tekkida häired
mobiiltelefonivõrgu töös. Operaatoril on õigus
häireid tekitava telefoni kasutamist piirata.
Tormakad ja hetkeemotsioonist ajendatud ostud
Internetipoodidest võivad ostjale pettumuse
valmistada ja kahju tekitada. Kahtluste tekkimisel
Internetipoodides pakutavate elektroonikaseadmete nõuetele vastavuse osas soovitame esmalt
küsida müüjalt seadme kohta lisainformatsiooni, nõuete kohta selgituste saamiseks pöörduda
Tehnilise Järelevalve Ameti poole (www.tja.ee).
Elektroonikaseadmetega seotud tolliprotseduuride
kohta annab selgitusi Maksu- ja Tolliamet (www.
emta.ee).
Tehnilise Järelevalve Amet soovitab elektroonikaseadmete tellimisel Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide Internetipoodidest veenduda, et:
-seadet võib importida Euroopa Liitu,
-seadet võib kasutada Euroopa Liidus,
-seade vastab Euroopa Liidu nõuetele ning
kannab CE märki,
-lisaks CE märgile on seadmel mudeli/tüübi
number ja tootja nimi,
-Euroopa nõuetele vastavust tõendava teabe
puudumisel on müüjal seadme kohta vastavusdeklaratsioon,
-tegemist ei ole võltsitud seadmega.
Tehnilise Järelevalve Ameti avalike suhete
peaspetsialist ANU VÕLMA

Vabatahtlikuna Austrias

gas päevas on midagi uut ja enneolematut!
Lugu sellest, kuidas on võimalik teha pööraselt õpetlikke asju ja tegusid vaid headest
niidiotstest kinni haarates.
Euroopa Vabatahtlik Teenistus (www.euroopanoored.ee) on avatud igale 18-30aastasele
noorele, kellel jätkub natukenegi pealehakkamist ja tegutsemisindu. Pole vaja palju vaeva
näha. Saatvaid organisatsioone Eestis on palju
ning igaühel on võimalus leida endale sobilik,
et projekt 100%-liselt õnnestuks. Mind toetas
Eesti liikumine Kodukant, kes oli nõus andma
omapoolse panuse. Projekti (vastuvõtva organisatsiooni) leidmine andmebaasist pole just
lihtne, kuid meeles tuleb pidada, et tähtis pole
see, kus oleme, vaid see, mida teeme. Edasi
tuleb ainult nautida ja võtta kogemusest kõik,
mis võtta annab.
Mina töötasin organisatsioonis, mille nimeks
Esperanza, hispaania keeles lootus. Tegemist
on riigile kuuluva asutusega, kus tegeletakse
riskinoortega. Minuga koos elasid 7 erinevatel
põhjustel sotsiaalabi vajavat noort, vanuses 1317. Täiskasvanuikka jõudes peavad kasvandikud
talust lahkuma, kuid kedagi ei jäeta üksinda
– aidatakse otsida korter ja ei puudu ka igakülgne
toetus. Meie majapidamise juures mängisid
kõige suuremat osatähtsust loomad. Need
suured ja väiksed nelja- ja kahejalgsed annavad sotsiaaltöötajatele võimaluse jõuda noorte
probleemideni ja neid ka lahendada. Esperanza
pakub kõigele lisaks veel võimalust loomapidaja

väljaõppeks, samuti leidub erinevaid praktika
võimalusi töötutele noortele.
Olles nüüd juba kaks kuud tagasi Eestimaal
– kõik on muutunud ja kõik on sama. Kodumaa
uskumatu hingus ja maastik annavad jõudu.
Sõbrad, sugulased, tuttavad on veelgi kallimaks
muutunud ja need, kes on mingil põhjusel
omateed läinud võivad minugipoolest rahulikult
oma rada jätkata. Mina olen liikumas just nimelt
sinna, kuhu tõeliselt minna soovin.
„Sõprus saab edasi olla ka siis, kui kolid teise
riiki. Sest võib teha sellise traditsiooni, et olete
alati sõbrad.“ (Sebastian, 9 „Lapsesuu, sõprusest“) Just sellise traditsiooni olen mina teinud
oma sõpradega Austriast, Saksamaalt, Türgist,
Hispaaniast ja mujalt maailmast. Me oleme
üksteisel olemas ja ootame järgmist võimalust
kuskil, olenemata kohast ja ajast, kokku saada.
Olgu see siis kuu, aasta või mitmekümne aasta
pärast. Muidugi on vahest raske, kui unenägudes
käivad meenutused ajast, mil olin Austrias oma
lemmikfarmis noorte, eeslite ja hobuste keskel,
kuid tean, et õige varsti külastan neid jälle.
Edasi, ikka edasi! Nüüd ei saa seisma jääda.
Tuleb õppida ja täiendada ennast alal, mille avastasin just oma vabatahtliku teenistuse käigus
– teraapiad. Minu ja ka Eesti arengueeldused
antud valdkonnas ei vaja pikemat arutamist.
Hirm sulgeb paljud uksed! Usaldagem iseennast ja õppigem seda tundma ning olemegi juba
ühe sammu võrra kartustest ees!
KAIJA KÕIV
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Muudatused
tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas
Muudatused tervisevaldkonnas
* Muutus haigus- ja hooldushüvitiste
maksmise kord. Uus kord kehtib haigusja hoolduslehtedele, mille töövabastuse
algus on 1. juuli 2009 või hiljem.
* haigushüvitist hakatakse kindlustatule
maksma alates haigestumise 4. päevast
(praegu makstakse alates 2. päevast);
* haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70%
töötaja viimase kuue kuu keskmisest
töötasust;
* alates haigestumise 9. päevast maksab
haigushüvitist haigekassa. Hüvitis on
70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva
keskmisest tulust). (Kuni 1. juulini maksab
hüvitist haigekassa alates teisest päevast.
Hüvitise suurus ühe haiguspäeva eest on
80% eelmise aasta ühe kalendripäeva
keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud
tulust);
* raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast; hüvitis on 70%;

* alla 12-aastase lapse põetamisel
makstakse kindlustatule hooldushüvitist 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva
keskmisest tulust (senise 100% asemel).
Hooldushüvitisi maksab jätkuvalt vaid
haigekassa.

kontrollile. Registreerimise kohustus
tuleneb tööturuteenuste ja toetuste seadusest: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=13147705. Kuidas registreeruda
vaata siit: http://www.sm.ee/meie/avalikud-teenused/renditoojou-vahendajad.
html.

Muudatused töövaldkonnas

Muudatused sotsiaalvaldkonnas

* Jõustus töölepinguseadus. Uus seadus
viib Eesti tööõiguse kooskõlla eraõiguslike printsiipidega ning muudab õigusruumi selgemaks. Mitu seni kehtinud
seadust asenduvad ühe tervikliku
õigusaktiga, võimaldades tööandjal ja
töötajal lihtsamalt aru saada, millised on
nende õigused ja kohustused. Kaotatud
on tööõiguse formaalsed sätted ja vähendatud halduskoormust.
* Alates 1. juulist peavad renditööjõu vahendajad olema registreeritud
majandustegevuse registris. Vastasel
juhul ei ole neil enam tegutsemisõigust.
Renditöö mõiste tuleb uuest töölepinguseadusest. Sellega lepitakse kokku,
et töötaja teeb tööd, alludes kolmanda
isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja

* Muutus matusetoetuse saajate ring.
Riiklikku matusetoetust makstakse
ainult valla- või linnavalitsusele matuse
korralduse kulude osaliseks katmiseks.
Valla- või linnavalitsus korraldab inimese
matust juhul, kui lahkunu on tundmatu
või omasteta. Matusetoetust eraisikutele
enam ei maksta.
* Muutus lapsevanemate õppelaenu
kustutamine. Seni kustutas riik osaliselt
õppelaenu vanematel, kes kasvatasid
kuni 5-aastast last. Lapsevanemad, kes
on vastava taotluse teinud enne 1. juulit
2009, kustutatakse laen osaliselt. Peale
1. juulit esitatud õppelaenu kustutamise
taotluse esitamisel õppelaenu enam ei
kustutata.

Rahvusvaheline lennuliiklus alustas Tartus hoogsalt

T

artus käivitub lühikese vahega
tervelt kaks rahvusvahelist regulaarlennuliini, mis ühendavad
Tartut Riia ja Stockholmi kaudu terve
maailmaga. Riiga on esimesed lennud
juba toimunud, Stockholmi liin alustab
lendudega augusti lõpus.
Juba 3. juuli õhtul tegi oma esimese sõidu Riia-Tartu liinil Air Baltic
oma 46kohalise lennukiga Fokker 50.
Järgmise päeva hommikul võttis lennuk
suuna jälle Riia poole. Lennud Riia ja
Tartu vahel hakkavad toimuvad neljal
päeval nädalas. Tartust väljub lennuk
esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja
laupäeviti. Riiast Tartusse saab esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti.
Lend kestab kõigest 50 minutit.
Alates 24. augustist lendab Tartu ja
Stockholmi vahet Estonian Air samuti
neljal korral nädalas. 33kohaline Saab
340 teeb lennu kahe linna vahel esmaspäeviti, neljapäeviti, reedeti ja pühapäeviti
ning lennuks kulub tund ja 30 minutit.

Tartu linnapea Urmas Kruuse hinnangul
on rahvusvaheline lennuliiklus Tartule
vägagi oluline ja Tartus ning ka Tartu
külaliste poolt juba ammu oodatud.
„Kasvõi see, et Tartus õpib ja töötab üle
paarikümne tuhande üliõpilase ja õppejõu nii siit kui mujalt maailmast ning siin
toimub pidevalt arvukalt rahvusvahelisi

konverentse ja seminare, tähendab seda,
et Tartut võib pidada igati rahvusvaheliseks linnaks,“ sõnas Kruuse.
Viimane regulaarliin Tartu Lennujaamast
sõitis lühikest aega Tartu ja Helsingi vahel
2000ndal aastal. Tartu Lennujaam on
olnud kasutusel tšarterlendude ning
õppelendude tegemiseks.

Lennud Tartu-Riia liinil alates 3. juulist:
Väljumine

Saabumine

Esmaspäev, pühapäev BT051

Riia

19:20

Tartu 20:10

Esmaspäev, neljapäev BT052

Tartu

05:45

Riia 06:35

Riia

23:00

Tartu 23:50

Tartu

09:05

Riia 09:55

Kolmapäev, reede BT051
Teisipäev, laupäev BT052

Lennud Tartu-Stockholmi liinil alates 24. augustist:
Väljumine

Saabumine

Esmaspäev, reede OV672

Stockholm

17:10

Tartu 19:40

Esmaspäev, reede OV671

Tartu

20:05

Stockholm 20:40

Neljapäev, pühapäev OV672

Stockholm

11:35

Tartu 14:05

Neljapäev, pühapäev OV671

Tartu

14:30

Stockholm 15:05

Korraldajad tänavad tegijaid
13. rahvakultuuri- ja käsitööpäev Otepää kultuurikeskuses ja
laadamelu pargis on möödas. Korraldajad ja külastajad on oma
hinnangud andnud – suurüritus on igati korda läinud. Kauba
valik müügipunktides oli mitmekesine. Suures saalis käsitööde
näitus varasemast ajast tänapäevani, Põltsamaalt rooside
tutvustus. Muusikat ja tantsu kogu päevaks puhkpilliorkestrilt ja
rahvamuusikutelt. Esineti vihma trotsides ja meeleolukalt.
Oma kaupa pakkuma tuldi Lätist ja Leedust, Tallinnast ja Saaremaalt, Pärnust ja Raplast, Lõuna-Eestist rääkimata.
Täname südamest kõiki, kes ühel või teisel moel kordaläinud
suurüritusele kaasa aitasid: õpitubade korraldajaid, rahastajaid,
puhkpilli- ja rahvamuusikuid, lauljaid ja rahvatantsijaid, helitehnikut, tänukirjade trükkijaid ja kirjutajaid, tehnilise abi (supikatel
Valgast, telgid) andjaid, näituse korraldajaid, kõiki-kõiki müüjaid
lähedalt ja kaugelt!
Aitäh ostjatele ja külastajatele!
Kohtumiseni järgmisel – 14. laadal!

OTEPÄÄ NAISSELTS
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Seoses sellega, et asutuse töökoormust vähendatakse,

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
suletud järgmistel kuupäevadel

on

(iga kuu kahel viimasel reedel):
21. ja 28. august,
18. ja 25. september,
23. ja 30. oktoober,
20. ja 27. november,
11. ja 18. detsember.
Täpsem info KMA teenindusüksuste lahtiolekuaegadest on kättesaadav
KMA koduleheküljel www.mig.ee või klienditelefonil 666 2722.

Õnnepank aitab
Õnnepank kasvas välja rahvaalgatusest
„Teeme ära 2008”, mis andis kogemuse ja
usu, et on asju, mis lihtsalt tuleb ära teha.
Ükskõik kui võimatud nad alguses ka ei
tunduks. Uue ettevõtmise eesmärk on
muuta inimesi õnnelikumaks. Õnnepank
lähtub oma tegevuses sellest, et igaühel
meist on oskusi ja teadmisi, millega me
saame üksteisele kasulikud olla ning et
andes võimalusi neid väljendada, võime
oma elu rikastada heategudega.
Abipakkujate ja abivajajate kokkuviimiseks on loomisel Õnnepanga veebiportaal, heategude vahendamise turvatud
keskkond, kus kasutajad saavad avada
oma isikliku konto – õnnekonto. Lisaks
pakkumiste või vajaduste avaldamisele
saab sellele koguda ja kasvatada heade

tegude kapitali, sest iga heateo eest saab
selle tegija Tänutähe.
Õnnepanga üleriigilise võrgustiku
loomine on käivitunud. Võrgustikku on
vaja luua kõikidesse maakondadesse ja
linnadessevaldadesse ning eeskätt nende
inimeste jaoks, kel pole võimalust internetti kasutada. Seetõttu ootab Õnnepank oma
tegusasse meeskonda Valgamaa kohalikke
õnnepealikke.
Õnnepealikuks sobib hästi nii igapäevaselt sotsiaaltööga seotud inimene kui
ka lihtsalt oma kogukonda hästi tundev
ja aktiivne liige.
Huvilised, kes tunnevad, et soovivad
Õnnepanga tegevusse oma panust anda,
võivad lahkesti ühendust võtta: Renno
Pukk 5638 3227, renno_5@hotmail.com.

Lastetoetuste maksmisest
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni
16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele 2009.
aastal on 300 krooni kuus ning pere
kolmandale ja igale järgmisele lapsele
900 krooni kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta
ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus
lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse
toetust õppeaasta lõpuni. Kui laps pärast
16aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal
ka õigust lapsetoetusele.
Nii lõpetati lapsetoetuse maksmine
alates juulikuust väga paljudele tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja
vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab
õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti

Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või õpilaspileti
või õppeasutuse teatise esitamist elukohajärgsele pensioniametile makstakse
suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse
19aastaseks saamiseni.
Kui 16aastane laps asub õppima välisriiki,
siis Eesti Hariduse Infosüsteemis selle kohta
andmeid ei ole ja Sotsiaalkindlustusametil
puudub alus lapsetoetuse maksmiseks.
Seega toetuse saamiseks peab lapse Eestis
elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi,
millest selguks, et laps jätkab õpinguid.
Tuletame ka meelde, et alates 2009.
aastast enam ei maksta lastele kooliaasta
alustamiseks koolitoetust.
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete
juht ELVE TONTS

Tehvandil algasid rekonstrueerimistööd
EASi juhatus kinnitas otsuse, millega SA
Tehvandi Spordikeskus sai 59,5 miljonit krooni toetust üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja
turismiobjektide väljaarendamise programmist. Kokku 70 miljonit krooni maksva
projekti raames kujundatakse Tehvandi
staadion multifunktsionaalseks aastaringse
kasutusega rahvusvaheliseks spordi- ja turismikompleksiks.
„2010. aasta lõpuks peaks Tehvandi staadion olema välja arendatud rahvusvaheliste
suurvõistluste korraldamise nõuetele vastavaks kompleksiks, mis suudab kvaliteetselt
teenindada vähemalt tuhandet külastajat
ööpäevas,“ ütles EASi ettevõtluskeskkonna
divisjoni direktor Monica Hankov.

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamist kaasrahastab Euroopa
Regionaalarengu Fond. Programmi eesmärk
on tõsta Eesti kui turismisihtkoha rahvusvahelist konkurentsivõimet, muutes piirkonnad
atraktiivsemaks külastajate, investorite ja
kvalifitseeritud tööjõu jaoks.
Tehvandi staadion ei vasta veel eri spordialaliitude rahvusvahelistele nõuetele ja vajadustele, mis takistab võistluste ja treeninglaagrite
läbiviimist ning sportlaste, spordiorganisatsioonide ja turistide head teenindamist.
Rekonstrueerimistööd hõlmavad suusastaadioni, sh peahoonet ja tribüüne, parklaid ning
kommunikatsioonide rajamist (side, elekter,
vesi, küte, kanalisatsioon). Samuti spordiväl-

jakuid – palliväljakud, heiteringid, jooksurada
ja kaugushüppekast. Rekonstrueerimise käigus
tuuakse suusastaadioni peahoonesse ka Otepää
suusamuuseum.
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BOILERITE

Korstnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents olemas.
Telef. 5345 9606

PAIGALDUS

hooldus, müük.

OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldus, kaevetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783

SAN.TEHNILISED
TÖÖD

TAVAHIND

SOODUSHIND
SÄÄSTUKAARDIGA

Tel. 5624 4357

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

TEIE SÄÄST

Esimest korda LEKTOORIUM
Otepääl!

Küttepuud. Tel 5666 6900

Teemaks tervis, loodusseadused
ning keha ja vaimu koostöö seoses
tervenemisega.

Müüa heitveemahutid- ja septikud 2-50 m3. Hinnad soodsad,
tähtajad lühikesed. Transpordi
võimalus! 5620 7378

Vaatame tunnustatud kirjaniku ja
terapeudi L. Hay filmi “Sina oled oma
elu tervendaja”.
Kohtume 25. augustil, kell 18.00
Lipuväljak 9, II korrusel. Sissepääs 75

Müüa kits koos talledega. Tel.
5198 8652

krooni.

Lektor: Sille Jõgeva.

Info ja eelregistreerimine: 56 152 958;

Müüa lõhutud küttepuid 350.ruum. Vedu hinnas. 5159 286

www.lektoorium.ee.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
330 kr/rm, kask 380 kr/rm). Hind
koos veoga, koorem 6 rm. Tel.
5394 6271.

Otepää päevakeskus kutsub

ekskursioonile Setumaale
teisipäeval, 18. augustil.
Väljasõit 8.30 Merle lillepoe juurest.

Müüa 95. a. Ford ESCORT 1,4,
bens., ülevaat., kindl., 5 ust, hall
+ naelkummid. Tel. 5624 1637

Tutvume Setumaa huviväärsustega, külastame Seto Talumuuseumit ja
lisaks annab väikese kultuurielamuse folklooriansambel Kuldatsäuk.

Reisihind 50.-,Otepää Pensionäride Ühenduse liikmetele 40.Võimalus einestada Tsäimajas (vajalik ettetellimine)

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Palun andke oma soovist teada 14. augustini telef. 5516418 või

7668592 Helle Kuldmaale

LAIAS VALIKUS HEA HINNAGA

Ostan kasvavat ja virnastatud
võsa ning väheväärtuslikku metsa. Samas teen noorendike ja
kultuuride hooldusraieid. Kontakt 5253 126

KOOLIKAUPU

Anda üürile Otepääl ahiküttega
korter (2 tuba + köök, dušš). Tel.
5621 9682, 5648 9230.
Heinamüük. Tel. 5399 8661.
Üüritakse 1-3toal. korter. 5158
137
Hoonete haldus ja hooldus,
muru niitmine, suitsuandurite
paigaldus, elektri- ja nõrkvoolutööd. www.mano.ee. Tel. 5208 970

Otepää

KOMMIPOOD

suur valik

Kauplus-LADU

avatud

Otepää aedlinnas Saare 12.

maiustusi,
laste mängutuba,

värvil. ja must-valge paljundus
kuumad ja külmad

joogid

AVATUD T-L 10-15
(Lipuväljak 5A, Swedbanki kõrval)
Meeldivate kohtumisteni! HelpEST OÜ

Info telefonil 5631 7380

Otepää
Lihatööstus Edgar OÜ

OSTAB Vana-Otepääl

kupatatud seeni.
Kokkuost toimub teisip.,
kolmap., reede kell 8-11.
Hind kokkuleppel.

Info 7654 280, 7655 824.

1800

Heinamaade niitmine jäätmaaniidukiga. Tel. 5076 791

SAADAVAL

erinevaid tööriistu ja palju muud tehnikakaupa.
Saksa võtmekomplektid,
abrasiiv- ja lihvmaterjalid,
keevitustarvikud, puuripadrunid ja palju muud
kaupa.
Varuosade tellimine traktoritele,
mitmesugustele tarvikutele.

Avaldame TÄNU

SA Otepää Tervisekeskuse
juhataja Kai Irdile, doktor Kaja
Aidlale, osakonna õdedele: Mari
Treufeldt, Triinu Aaliste, Mallis
Pahapill, Meeli Pukk, Kaja Vainula, hooldajatele: Ülle Kaarna, Lea
Pihelgas, Leidi-Reet Mägisoo,
Maie Kroon, Heli Elbson, kes
olid abiks ja toeks meie armsa
ema, ämma, vanaema
VEERA FELDMANNI hooldamisel.

Teostame

kaevamistöid EKSKAVAATORIGA
– vee- ja kanalisatsioonitrassid,
- mitmesugused kaevamised.
Ott-Abistaja OÜ,
Saare 12 Otepää

Tel. 5147 833, Sulev Kõrran

Kanalisatsiooni- ja veetorustike
ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee- ja reoveesüsteemi. Töid
teeme üle Eesti. www.jyritoru.
ee, email: jyritoru@jyritoru.ee
Tel: 5814 5117, 5151 985.

12. augustil algusega kell
18.00 toimub Otepää
Kultuurikeskuses II korrusel

kes on kohusetundlikud

9.augustil algusega kell
11.00 toimub Otepää
Maarja kirikus

ning sihikindlad ja

kuldleer.

huvitatud oma eduka äri

Täiendav info tel. 5052 199
või 7655 281
Helle Mölder.

äritutvustus inimestele,

loomisest.

Tänu avaldab Kalju perega.

VEERA FELDMANN

TOIVO MOORITS

10.11.1928 - 26.06.2009

Südamlik kaastunne Kailile
perega armsa ema

ENDLA LILJENTAL
surma puhul.

Eti, Ruth, Eha

Ema on Jumala abiga Looja,
andes elule alguse.
Mõte emast ka siis annab sooja,
kui aeg viib ta silmist valguse.

Kallid Toomas, Aita, Elisabeth,
Siim ja Evi.
Siiras kaastunne

ADELINA SIBULA
kaotuse puhul.
Elsa, Tõnu ja Lea.

Sügav kaastunne Ainole ja
Terjele kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

IVAR-MIKK TEDERI

surma puhul.
Elve, Virve K., Eda, Leili,
Renate, Milvi

01.03.1943 - 20.06.2009

Tiiu ja Faadme!
Südamlik kaastunne kalli tädi

VEERA

Kalju perega.
Südamlik kaastunne kalli ema,
ämma, vanaema

VEERA FELDMANNI

surma puhul.

surma puhul.

Majaelanikud

Kannistiku 4 elanikud

JOHANNES VISSAK

IVAR-MIKK TEDER

Avaldame sügavat kaastunnet
Küllile ja Svenile kalli ema ja
ämma

Tunneme kaasa Avole tädi ning
Viivile ja Vaikele kalli õe

14.09.1941 - 08.07.2009

07.12.1936 - 30.06.2009

ENE LÕO

ELVI KAARNA

kaotuse puhul.
Kersti, Kunnar, Aivo, Sigrid ja
Merike perega.

kaotuse puhul.
Helju ja Silvia perega.

Vaikis valu, lõppes vaev...

Avaldame südamlikku kaastunnet abikaasale ja tütrele perega

ENDLA LILJENTALI

6. VII 1924-29. VI 2009
kaotuse puhul.
Perekonnad: Tõld, Rohtla, Ernits,
Puura.

Mälestame kallist ema

MAI KIIVIT

16.9.1948-13.7.2007

Mõnd kallist südant kaotasin,
mil järel nuttes leinasin.
Aeg annab kõik meil tagasi
ei ema südant iialgi...
(L.Koidula)

2. surma-aastapäeval.
Lesk, tütar ja poeg peredega.

Aeg mure ja leina kord kergemaks muudab,
kuid mälestust Emast, aeg võtta ei suuda!

VEERA FELDMANN
10.11.1928-26.06.2009
Leinab poeg perega.
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Pühajärve triatlon – selle suve suurim
triatlonivõistlus – toimub 8. augustil
Otepääl
väljakutse vastuvõtmisest huvitatud kolmikuid.
Kahtlemata suurim pretendent üldvõidule on
võistkondade seast kolmik nimega Ässad,
milles teevad kaasa Andrus Veerpalu, Jaan
Kirsipuu ja Sixten Sild.”
8. augustil peetakse Pühajärvel Baltikumi
suurim triatlonivõistlus Pühajärve triatlon
2009. Võistlus toimub pool-raudmehe distantsil (1,9 km ujumist, 90 km rattasõitu, 21 km
jooksu) ning välja selgitatakse ka 2009. aasta
Eesti ja Läti meistrid triatloni poolpikal distantsil. Põhivõistluse start antakse Pühajärve Spa
Hotelli taga Pühajärve ääres kell 11.00.
Pühajärve Triatlon on triatleet Ain-Alar
Juhansoni poolt ellu kutsutud võistlus, millel
on kaks olulist eesmärki. Esiteks, tutvustada
triatloni kui spordiala harrastussportlastele ja
näidata ala sobivust aktiivsetele inimestele.
Teine oluline põhjus võistluse korraldamiseks on tuua igal aastal Eestimaale maailma triatlonitippe Eesti harrastussportlastele
eeskujuks.
Stardis on eelmise aasta poolpika triatloni
Eesti meistrivõistluste võitjad – meestest
Kirill Kotšegarov ja naistest Alma Sarapuu.
Meistritiitli ja Pühajärve Triatloni üldvõidu
osas tuleb meeste seas Kirill Kotšegarovil
kindlasti tugev rebimine Priit Ailtiga ja AinAlar Juhansoniga, kes tänaseks on samuti
registreerunute nimekirjas. Suulise nõusoleku
osalemiseks on andnud Sydney olümpiamän-

gude hõbedamees Stephan Vuckovic. Naiste
arvestuses pakub Alma Sarapuule tugevat
konkurentsi üldvõidu osas Rachel Joyce
Suurbritanniast, kes oli tänavusel Lanzarote
Ironmanil naistest teine ning Lõuna-Aafrika
Ironmanil kolmas. „Mitmed nimekad mehed
ja naised pole veel lõplikku osalemise otsust
langetanud, kuid kohe kui “jah” sõna antud,
anname sellest teada“, kirjeldab võistluste
korraldaja Ain-Alar Juhanson hetkeseisu.
„Võistlejaid on saabumas Jaapanist, Marokost,
Iirimaalt, Hispaaniast, Lätist, Soomest,
Venemaalt, Suurbritanniast jm. Aga eriti
hea meel on selle üle, et stardis on rekordarv harrastussportlasi Eestist ja tunneme,
et meie põhiline eesmärk – inimeste spordi
ja triatloni juurde toomine, on õnnestumas“,
lausus Ain-Alar Juhanson.
Tipp-triatleet lisas veel: “Kindlasti tasub
sellel aastal hoolega jälgida ka võistkondi,
sest kümme minutit hiljem rajale minevatel
võistkondadel on võimalik esimesena lõpetamise korral napsata Pühajärve Triatloni
kiireima lõpetaja eriauhind. Täna on kirjas
27 kolmeliikmelist võistkonda, kuid usume, et
järele jäänud aja jooksul tuleb välja veel hulk

On kujunemas uhke vaatemäng, mida kutsume
vaatama kõiki spordisõpru koos peredega.
Parimad paigad sportlaste ergutamiseks on
raja raskeimad kohad – Pühajärve tõus ja
Mäe tänav.
Lisaks kaasaelamisele saab osa võtta triatloniteemalisest fotokonkursist (parimatele
auhinnad), teha häid tehinguid võistlusalal
toimuval mini-expol, saada elamusi põnevatel atraktsioonidel ning loomulikult nautida
ilusat suvepäeva Pühajärve ääres. Rohkem
infot võistluste kohta saab Pühajärve Triatloni
koduleheküljelt: www.puhajarvetriatlon.ee.

Liikluskorraldus
Pühajärve triatloni ajal
8. augustil toimub Otepääl, Pühajärvel rahvusvaheline Pühajärve triatlon 2009 (vaata ka www.
puhajarvetriatlon.ee). Ajavahemikus 8.30–19.00
on sellel päeval Otepääl ja selle ümbruses liikluse
ümberkorraldused, mille tegemisel on korraldajad
püüdnud elanike ja külaliste liikumist võimalikult
vähe takistada (vaata kaarti). Tasub olla kannatlik,
tähelepanelik, jälgida jagatavat infot liikluskorralduse kohta ning samuti jälgida hoolikalt liiklusmärke ja reguleerijaid.
Küsimuste korral saab pöörduda korraldajate
poole telefonil 56 642 647 (Uko Paasik).

Otepää kesklinnas on 8. augustil ajavahemikus 10.00–16.00 põhivõistluse rattasõidu ajaks liikluseks suletud Mäe tänav. Otepää aedlinnas on
ajavahemikul 8.30–9.30 laste- ja lühivõistluse rattasõidu ajaks suletud
Tamme pst (Pühajärve tee - Kolga tee) ja Kolga tee (Tamme pst. rollerirada). Ajavahemikul 8.30–10.30 on laste- ja lühidistantsi jooksu
ajaks ning ajavahemikul 12.30-19.00 põhivõistluse jooksu ajaks suletud
Kesk tn (Tennisevälja - Tamme pst). Ajavahemikul 12.30 – 19.00 on
põhivõistluse jooksu ajaks suletud Tamme pst, (Kesk tn - Kolga tee) ja
Kolga tee (Nuustaku pubi teeots - rollerirada). Maanteedel, millel kulgeb
rattarada, on kiiruspiiranguks 70 km/h.

