
Asutatud
1932

Reede, 2.  juul i  2010     Nr  11 (299)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Võidupüha tähistati Otepääl 

traditsiooniliselt

Võidupüha tähistati 23. juu-
nil Otepääl traditsiooniliselt 
jumalateenistuse ja pärgade 
asetamisega Vabadussõja 
mälestussamba jalamile.

Otepää volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Aare Matt panevad pärja Vabadussõja mälestussamba juurde. Leigo kontserdid 
2010

Toimus Võidupühale pühendatud 
jumalateenistus Otepää Maarja 
kirikus, teenis EELK Otepää 
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Maarja koguduse õpetaja kt Marko 
Tiirmaa. 
   Vabadussamba juures seisid valves 
Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää 
Üksikkompanii liikmed. Piduliku tse-
remoonia ajal asetati Vabadussamba 
jalamile pärjad.
   Sõna võtsid Otepää volikogu esimees 
Aivar Nigol ja vallavanem Aare Matt. 
Volikogu esimees Aivar Nigol aval-

das tunnustust Otepää Gümnaasiumi 
noortele ja riigikaitse õpetajatele, kes 
on osanud noortes äratada huvi isa-
maalise kasvatuse vastu.
   Vallavanem Aare Matt sõnas, et ko-
dumaa-armastus väljendub mitmeti: 
relv käes võitluses või oma igapäeva-
seid kohustusi täites nii tööl kui ka ko-
dus.
   Otepää koguduse õpetaja kt Marko 

Tiirmaa pidas lühikese palvuse Vaba-
dussõjas langenute mälestuseks.
   Õhtul oli kõigil soovijatel võimalik 
osa saada Võidutulest, mille tõi maa-
konda Kaitseliidu Valgamaa Maleva 
Otepää Üksikkompanii pealik, vanem-
seersant Aleksander Mõttus.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA

Ajavahemikul 16. juuli kell 12.00 kuni 18. 
juuli kell 15.00 on Otepää linna liikluses 
järgmised muudatused:

Valga mnt on liikluseks suletud (va 
ühissõidukid) Konsumi poest kuni Mäe ja 
Valga tn ristumiseni. Samuti on suletud 
Munamäe ja Koolitare tänavate Valga mnt 
poolsed otsad. Tehvandi tänav on täies 
pikkuses liikluseks suletud.

Palume kohalikelt elanikelt ja suvitajatelt 
kannatlikkust ning mõistmist Otepääl ja 
selle ümbruses liiklusmuudatuste ajaks.

Vaata ka skeemi 8. leheküljel.

Rally Estonia 2010 korraldustoimkond

Liikluspiirangud 
Otepääl Rally 
Estonia 2010 ajal

6. august – “Öö liigub läbi meist” 

17.00 Väikesel järvel – Juhan Viidingu 
luule ja laulud. Esitavad Juhani suguselts-
lased Jaagup Kreem ja Indrek Tarand. 
Pillidel Taavi Langi ja Tiit Kikas. 
18.30 Väikesel järvel – Sergei Manukjan & 
Avicenna. Legendaarne 1980-1990ndate 
pop-jazz ansambel Avicenna eesotsas 
Sergei Manukjani ja Villu Veskiga anna-
vad Leigol üle aastate taas kontserdi. 

20.00 Suurel järvel – vanameister Uno 
Loop ja Estonian Dream Bigband. Külalis-
tena Heidy Tamme, Ott Lepland ja Lenna 
Kuurma.

22.00 Suurel järvel – Tõnis Mägi ja band: 
Öö liigub läbi meist. Külalistena Tõnise 
tütar Lydia, Birgit Varjun ning Chalice).

7. august – Neeme Järvi meistri-
klassi lõppkontsert

18.30 Väikesel järvel – Igihaljaid Itaalia 
laule. Kammerorkester. Solistid Pille Lill ja 
Aare Saal.

20.30 Suurel järvel – Kuulsaid ooperi-
koore. Eesti Noorte Sümfooniaorkester, 
Segakoor Latvija, Neeme Järvi. Bizet 
„Carmen“; Wagner „Tannhäuser“; Puccini 
„Madame Butterfly“; Verdi „Aida“ jm.

22.00 Suurel järvel – Tuleetendus 
Wagneri ja Raveliga. Eesti Noorte Süm-
fooniaorkester, dirigeerib Neeme Järvi. 
Richard Wagner – „Lohengrin“ 3. vaatuse 
sissejuhatus. Avamäng ooperile „Tann-
häuser“ (kooriversioon), Maurice Ravel 
– „Bolero“.

Mad-Croc Rally Estonia sõidetakse Lõuna-Eesti teedel 16.-18. juulil, tegu on tänavuse 
aasta ainsa võistlusega, mis on kantud Rahvusvahelise Autoliidu FIA kalendrisse. 
Hooldusala ja Otepääl Tehvandi suusastaadionil. Linnakatse Valga/Valka kesklinnas.

Programm

Reede, 16. juuli 
16.30   start Otepää Tehvandi suusastaadionilt
18.00   Valga/Valka linnakatse asfaldil pikkusega 2.5 km,
  2 kiiruskatset kruusal kogupikkusega 44.6 km

Laupäev, 17. juuli 
  9.33   3 kiiruskatset kruusal kogupikkusega 54 km
12.00   hooldusala 60 min
14.08   3 kiiruskatset kruusal kogupikkusega 54 km
19.00   Sky Plus meelelahutusprogramm
23.00   Rallipidu ja afterparty

Pühapäev, 18. juuli 
10.03   3 kiiruskatset kruusal kogupikkusega 36.5 km
12.30   poodium ja auhinnatseremoonia Otepää Tehvandi suusastaadionil

Rallipass – 195 EEK. Eelmüügis Statoil jaamades ja Sportland kauplustes üle Eesti. 
Pääs hooldusalasse, kõikidele kiiruskatsetele, Sky Plus meelelahutusprogramm – ralli-
pidu ja afterparty.

Rallipass –250 EEK. Müügil hooldusalal ja kiiruskatsetel.
Service pargi pilet – 100 EEK. Müügil hooldusala sissepääsudes.
Kiiruskatse pilet – 100 EEK. Müügil hooldusalal ja kiiruskatsetel.
Lastele alla 12 eluaasta tasuta.

Vaata igapäevaselt lisainfot www.rallyestonia.ee

Mad-Croc Rally Estonia – 2010. 
aasta Eesti MV 3. etapp 

Järgmine Otepää Teataja ilmub 
13. augustil.

Soovime kõigile lugejatele 
ilusat suve!

Toimetus
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Otepää vallavolikogus

 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 
22.11.2007. a määrust nr 7 „Otepää valla 
külavanema statuudi kinnitamine“.
 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 

poolt kehtestatud määrused.
 Kehtestati Otepää vallas Otepää külas 

asuva Kirikumõisa 1 kinnistu detailplanee-
ring.
 Kehtestati Otepää vallas Sihva külas asuva 

Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja, 
Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailp-
laneering. 
 Kehtestati Otepää vallas Vidrike külas 

asuva Kantso I kinnistu detailplaneering.
 Kinnitati Otepää valla 2009. aasta majan-

dusaasta aruanne, mille bilansimaht on 142 
068 000 ning tulem 9 879 000 krooni. 
 Otsustati eraldada vahendeid reservfon-

dist.
 Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni esi-

meheks Rein Vikard.
 Valiti spordikomisjoni aseesimeheks Aivar 

Nigol.
 Kinnitati Otepää Vallavolikogu komis-

jonide koosseisud alljärgnevalt: 
 1. majandus- ja eelarvekomisjon: 8 lii-

get, esimees Aivar Nigol, aseesimees Valdur 
Siilbek, liikmed: Külli Uibo, Rein Vikard, 
Jaanus Raidal, Kalle Kuusik, Rein Pullerits 
ja Silver Eljand;
 2 maaelu- ja keskkonnakomisjon: 8 liiget, 

esimees Peeter Holts, aseesimees Külli Uibo, 
liikmed: Enn Sepma, Ene Vahter, Valdur 
Siilbek, Voldemar Tasa, Margo Krüünvald 
ja Arvo-Annes Jägel;
 3. spordikomisjon: 6 liiget, esimees Alar 

Arukuusk, aseesimees Aivar Nigol, liikmed: 
Toomas Liiva, Andres Arike, Silver Eljand ja 
Tiimar Laine;
 4. kultuurikomisjon: 5 liiget, esimees 

Luule Saar, aseesimees Margo Krüünvald, 
liikmed: Mari Mõttus, Terje Aasaroht ja 
Kerli Adov;
 5. õigus- ja korrakaitsekomisjon: 10 lii-

get, esimees Rein Vikard, aseesimees Enn 
Sepma, liikmed: Jaanus Kokkonen, Meelis 
Lill, Aleksander Mõttus, Neeme Nurmoja, 
Jaan Toots, Neinar Seli, Aivar Pilv ja Aivo 
Pärn;
 6 haridus- ja noorsootöökomisjon: 6 liiget, 

esimees Aivo Meema, aseesimees Külli Uibo, 
liikmed: Merike Mändla, Silver Rõõmussaar, 
Merlin Müür ja Silver Eljand.
 Otsustati alustada läbirääkimisi MTÜga 

Valgamaa Omavalitsuste Liit. Moodustati 
läbirääkimiste komisjon koosseisus Aivar 
Nigol, Peeter Holts, Aivar Pärli, Aare 
Matt.

Otepää vallavalitsuses 

 Anti Rally Estonia OÜle luba korraldada 
Otepää Valla haldusterritooriumil 16.07 - 
18.07.2010 avalik üritus Mad-Croc Estonia 
rahvusvaheline autoralli, Eesti MV rallispor-
dis 3. etapi läbiviimiseks.
 Anti Samm Tulevikku OÜle luba kor-

raldada Otepää valla haldusterritooriumil 
22.06.2010. a algusega kell 20.00- 24.06.2010 
lõpuga kell 04.00 toimumiskohaga Pühajärve 
rand, laululava ja asfaltparkla avalik üritus 
Pühajärve Jaanituli.
 Anti MTÜle Probalis luba korraldada 

Otepää Valla haldusterritooriumil toimumis-
kohaga Nüpli küla, Kolga talu 02.07.2010.a 
kontsertetendus Moskva-Odessa. 
 Anti MTÜle Otepää Pensionäride 

Ühendus luba korraldada Otepää Valla 
haldusterritooriumil toimumiskohaga 
Otepää Kultuurikeskuse park 24.06.10 kell 
19.00 – 24.00 avalik üritus jaanipäev.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 13. augustil.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

SÜNNID

 Määrati võistluste korraldamise toetust.
 Jagati Lipuväljaku katastriüksus ja anti kinnistule 

nimi.
 Peeti võimalikuks Otepää vallas Vidrike külas 

asuva maaüksuse nimetusega Kati, pindalaga 3,02 
ha riigi omandisse jätmine.
 Väljastati kasutusluba Hotelli Murakas juurdee-

hitusele asukohaga Valgamaa Otepää vald Otepää 
linn Valga mnt 23a.
 Väljastati kirjalik nõusolek Jaan Laulule väikee-

hitise püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli 
küla Uibomäe maaüksus.
 Väljastati kirjalik nõusolek Maive Pullesele abi-

hoone püstitamiseks asukohaga Otepää linn Pedaja 
tee 4.
 Määrati kohanimed Otepää valla väikekohtadele 

ja liikluspinnale.
 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks perioodiks 16.06.2010 - 30.09.2010 
kaheksa taotluse esitanud füüsilist isikut.
 Anti luba Uus Maa Tartu büroole paigaldada 

reklaam suurusega 1x1,5 m², Tartu maantee ääres 
alates 15. juunist 2010.a.
 Määrati koolilõputoetust 95le Otepää valla koo-

lilõpetajale.
 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks ajavahemikus 01.07.2010 - 01.07.2011.a 
neli taotluse esitanud füüsilist isikut, ja kaks taotluse 
esitanud füüsilist isikut.
 Määrati lapse sünnitoetust neljale vallakodani-

kule.
 Määrati ühekordne toidusoodustus Otepää valla 

lasteaedade Pähklike ja Võrukael lastele 2010.a mai-
kuus kokku summas 5232.- krooni.
 Määrati ühekordset abiraha juunikuus 23-le 

Otepää valla elanikule.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse mää-

rused. 

AMETLIK INFO

17. juunil toimus Otepää vallavolikogu istung, 
kus muude küsimuste seas otsustati ka Valgamaa 
Omavalitsuste Liidus osalemist.
   Eelmisel aastal otsustas vallavolikogu Valgamaa 
Omavalitsuste Liidust välja astuda. Valgamaa 
Omavalitsuste Liidu põhikiri näeb väljaastumise 
korral ette 6kuulist etteteatamise aega. Seega osa-
les Otepää vald sisuliselt viimase kuue kuu jook-
sul omavalitsuste liidu töös. Maikuuga sai 6kuuline 
etteteatamisperiood läbi. 17. juunil toimunud val-
lavolikogu istungil otsustas volikogu alustada lä-
birääkimisi Otepää valla osalemiseks Valgamaa 
Omavalitsuste Liidus. Selleks moodustati ka vas-
tav komisjon.

   “Meie jaoks on väga oluline osaleda Valgamaa val-
dade koostöös, soovime seda ka edaspidi jätkata ja 
arendada,” ütles volikogu esimees Aivar Nigol.
   Samuti otsustati volikogu istungil muuta kehti-
vat külavanema statuuti. Muutunud on külavanema 
ametisoleku aeg – külavanem valitakse endise viie 
aasta asemel neljaks aastaks ning kõik külavanema-
tega läbiviidavad toimingud teostab volikogu asemel 
vallavalitsus. Külavanema statuudi ja selle muuda-
tustega saab tutvuda Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee rubriigis Otepää vald -> Haldusjaotus/kü-
lad. Hetkel on Otepää vallas 21 küla.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Volikogu istungil arutati Valgamaa 
Omavalitsuste Liidus jätkamist

Ajutiselt on Sihva postkontor suletud järgmis-
tel perioodidel: 19.07.-01.08.2010; 16.08.-
30.08.2010. Selleks ajaks on postiteenuste 

saamiseks järgmised võimalused:
   I Tellida kirjakandja tasuta koju. 
Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta tel-
lida kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kes elavad/
asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kau-
gemal kui 5 km. Maapiirkonnaks on küla, aleviku 
või alevi territoorium. 
  Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmiseid 
teenuseid: kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine; rahakaartide saatmine; perioo-

Postiteenuse osutamine Otepää vallas
dikatellimuste vormistamine; maksete teostamine;  
postimaksevahendite müük; pensioni ja muude sot-
siaaltoetuste kättesaamine. 
   Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti klien-
diinfo telefonil 1661. Tellimusi võetakse vastu E–L 
kella 9–18.
   II Külastada lähimat postkontorit.
Sihva postkontorist umbes 9 km kaugusel on 
OTEPÄÄ POSTKONTOR (Lipuväljak 24, 67403 
OTEPÄÄ). Postkontor on avatud: E-R 9:00-18:00,L 
9:00-12:00.
   Küsimuste puhul palume pöörduda Valga piirkond-
liku juhataja Tiina Aedmaa poole, tel. 522 1081.

Ats Oskar Eensalu 28. mail
Maarja All    5. juunil
Stella-Kaisa Kolde   7. juunil
Ken Eerik Keemu 15. juunil
Henrik Soots  15. juunil
Tristan Viks  17. juunil
Grettel Hansing  18. juunil

Vigade parandus

Eelmises Otepää Teatajas on juhtunud kahet-
susväärne eksitus. Palume vabandust!

Õige on:
Marili Lemmik  19. mail 
Kadili Lemmik  19. mail

SA Otepää Tervisekeskuse info

PUHKUSEPERIOODIL REGISTRATUUR 
SULETUD 07.07-03.08.2010

Etteregistreerimine erialaarstidele:

Hambaravi  766 8565
Psühhiaater 782 1011
Silmaarst 766 1518 

Esmaspäev -  8-17
Teisipäev - 8-12
Neljapäev -  8-15
Reede -  8-12

Günekoloog  registreerimine alates 03.08. 
  tel: 766 8568

14. juunil toimus Otepää vallavalitsuses Otepää piir-
konna mootorsaaniradade arengukava avalik aru-
telu, mis tõi kokku asjast huvitatud isikud ja naa-
bervaldade esindajad. Avalikul koosolekul arutati 
mitmeid mootorsaaniradade loomise kitsaskohti. 
   Kavandatav Otepää piirkonna mootorsaaniraja 
võrgustik hõlmab peale Otepää ka veel Palupera, 
Puka, Sangaste, Rõngu, Urvaste, Sõmerpalu, Kanepi 
ja Valgjärve valdasid. Plaanis on luua saaniradade 
võrgustik kogupikkusega 600 km. Eeskujuks on 
võetud Põhjamaade saaniradade mudel. 
  Arengukava koostamist konsulteerinud Advisio 
OÜ esindaja Raido Roobi sõnul on Otepää piirkond 
saaniradade arendamiseks parim valik. Otepääl on 
välja kujunenud vajalik turismiinfrastruktuur, are-
nenud on muud talialad, lumeolud on suhteliselt 
head ning maastik on olemuselt sobilik.
   Lisaks naabervaldade esindajatele ja maaoma-
nikele võtsid koosolekul sõna ka Keskkonnaameti 
esindajad. Kuna kavandatav saanirada kulgeb läbi 
Otepää looduspargi territooriumi, kerkis küsimus, 
kuidas see sinna sobib. Praegu kehtiv looduspargi 
eeskiri ei toeta saaniradade rajamist, kuid koosta-
misel on uus eeskiri. Keskkonnameti esindajate sõ-
nul toetatakse pigem saaniradade rajamist avalike 
liiklusteede äärde. 
   Maaomanikele tegi kõige rohkem muret mootor-
saanidega kaasnev müratase ja mootorsaanisõitjate 
võimalik omavoli saanirajal. Kavandatav mootor-
saaniradade võrgustik ei ole kindlasti sportimiseks, 
vaid on mõeldud eelkõige maastikusõiduks ja turis-
miatraktsiooniks. 
   „Seda valdkonda on vaja kindlasti reguleerida, 
vastasel juhl tekitab see kõige rohkem problee-
me,“ kinnitas vallavolikogu esimees Aivar Nigol. 
„Püüame mootorsaaniradade temaatikat koostami-
sel olevas valla üldplaneeringus käsitleda.“

   Otepää Vallavalitsus esitab mootorsaaniradade 
arengukava ja materjalid naabervaldadele ja riigiasu-
tustele ametliku seisukoha saamiseks. Seisukohad 
lisatakse arengukavale. 

Eestile kõige lähem suuremahuline mootorsaanira-
dade võrgustik asub Põhjamaades. Soomet, Rootsit 
ja Norrat ühendav võrgustik nimega „Arctic Trail“. 
Maailma suurim mootorsaaniradade võrgustik asub 
USA-s. Hetkel on Eestis rajatud ainult üks ametlik 
ja kõikidele soovijatele avatud mootorsaanirada – 
Otepää-Kuutsemäe, kogupikkusega 18 km. 
   Otepää Vallavalitsus sai 2009.a suvel üle 400 000 
krooni toetust Norra ja EMP finantsmehhanismi-
de fondist projektile “Otepää regiooni lumesaa-
niradade arendamine”. Projekti eesmärgiks on 
Põhjamaade mudeleil baseeruva lumesaanivõrgus-
tiku väljaarendamine Otepääl ja selle lähiümbruses. 
Arengukava materjalide ja kaartidega on võimalik 
tutvuda Otepää valla veebileheküljel www.otepaa.ee 
rubriigist “Areng ja planeerimine” -> “Projektid”-> 
“Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Mootorsaaniradade arengukava 
avalik arutelu tõi välja kitsaskohad

Otepäälase kaart on käivitunud

Alates maikuu lõpust käivitus edukalt otepäälase 
kaart, millega otepäälased saavad tarbida teatud 
teenuseid soodsamalt. 
  30. juuni seisuga on selle kaardi saanud 140 val-
laelanikku. Oma teenuseid pakuvad soodsamalt 
16 ettevõtet. Värskeim liituja on Kääriku Puhke- ja 
Spordikeskus.
   Vaata infot: www.otepaa.ee

MONIKA OTROKOVA
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KULTUURIÜRITUSED

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Kontsertetendus 
Moskva - Odessa
Pühajärve ääres Kolga 

poolsaarel. 

2. juulil kell 18.00. 
Rongiga sõidavad Ann Kuut 
- Andrus Lehes - Jaan Sööt 
- Stanislav Bulganin - Tarvo 

Jaaksoo ja Aapo Ilves. 1a klass   1b klass
1. Karoliina Kutsar  7. Karl Gustav Krüünvald
2. Barbara Luts  8. Lauren Mae
3. Erik Sume  9. Romek-Andreas Reigo
4. Susann Vahrušev 10. Kadi Ruukel
5. Kaur Veere  11. Heidi Soonberg
6. Anders Veerpalu 12. Meeli Brigit Tadolder

2a klass   2b klass
13. Liisi Kukk  19. Helen Kikkas
14. Hanna Mägi  20. Janetta Lukk
15. Carmen Piho  21. Yoko Nicola Lüdimois
16. Marit Maribel Pulles 22. Bärbel Moros
17. Enelin Terav  23. Kerstin Ojavee
18. Aavo Tilga

3a klass   3b klass
24. Annela Jürgenson 28. Katre Krüünvald
25. Greta Maria Kivi 29. Pille-Riin Merilo
26. Ketrin Kivimaa
27. Martin Kotkamäe

4a klass   4b klass
30. Artti Aigro  33. Jarliin Metsis
31. Isabel Mae  34. Kevin Padar
32. Maris Turb  35. Sigrit Soe
   36. Kaarin Eva Unn
5a klass   5b klass
37. Laura Danilas  43. Karoliina Kruusmaa
38. Markus Punnar 44. Eneli Schneeberg
39. Johanna Rehelem 45. Kärolyn Maranik
40. Kenno Ruukel
41. Gerly Zujev
42. Helen Tiisler
6a klass   6b klass
46. Marje Jõearu  51. Diandra Must
47. Silvia Luup  52. Laura Rääts
48. Kerli Toom  53. Maris Sala
49. Maria Kristin Trumsi  
50. Kristin Vähi

7b klass   8a klass
54. Katrina Ojavee  55. Kristiine Aluvee
56. Mattias Jõgi  
57. Kaija Põldsepp  

8b klass   10 klass
58. Lauri Rauk  59. Helen Aluvee

11b klass
62. Reti Anmann

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

HTM kiituskirjaga tunnustamine

Võttes aluseks õppenõukogu 03.06.2010 otsus nr 
2010-3/1 annan haridusministeeriumi kiituskirja 

väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest 
2009/2010 õppeaastal järgmiste õpilastele:

Soovist koos veeta jaaniõhtut kogunes 
kultuuripargi rohelusse hulgaliselt põli-
sotepäälasi. Tulijad põhiliselt valgepäis-

ed memmed ja taadid, kes mitte väga kauges 
minevikus olid ise töö- ja ilutegijad.
  Õhtu juhatasid sisse kaks kultuurilembelist 
otepäälannat: Helle Kuldmaa ja Ene Pooland. 
Mõned soojad sõnad, päevakohane luuletus ja 
kontakt publikuga oli loodud. 
   Kõigile tuntud rahvalike laulude, vestelugude, 
meie kandi kirjaniku Mats Traadi murdekeel-
sete luuletuste meisterliku esitamisega vallutas 
laulumeister Voldemar Kuslap kõigi meeled. 
Koos maestroga laulis kõik see rahvas. Sündis 
nagu uus kohalik otepäälaste rahvuskoor.
   Särtsakalt tantsiskles Hellenurme naisrühm 

“Mathilde”, võludes publikut väga kaunite ja 
stiilsete kostüümidega. 
   Lahked ja nobedad pannkoogimeistrid 
Otepää Naisseltsist tõid soojad koogid lausa 
istuvate kuulajate kätesse. Maheda häälega alt-
laulja ansamblist “Lucille”rõõmustas kuulajaid 
ja tantsijaid hiliste õhtutundideni.
   Paljudele meenusid kauged ajad, mil samas 
kultuuripargis toimusid regulaarsed suveõhtu-
sed üritused, milledel osales tavaliselt kogu lin-
narahvas, nii noored kui ka vanad. Seekordsel 
õhtul ei viibinud noori ega tegusaid otepäälasi, 
volikogulasi ega vallavalitsejaid. 
   Käesolevaga julgen kõigi osalejate ni-
mel tänada ühte ja ainsat volikogulast Helle 
Kuldmaad, kes võttis vabatahtsi oma õlgade-

le kogu rahvusliku jaaniõhtu teokssaamise. 
Suur tänu sulle, Helle, rahva ühtelõimimise 
eest. Igal ajal on oma peod ja kombed. Meie 
põlvkond teab, et noorust ega minevikku ei saa 
mitte keegi meile tagastada. Ja pole tarviski. 
Aga vahest tasub ka minevikust võtta kaasa 
ilusat ja head. Selle õhtu rahvalähedane kor-
raldus andis otepäälastele ühise rõõmutunde 
meie olemasolemise vajalikkusest. Ja hakka-
masaamisest.
   “Me saame hakkama vaid siis, kui eliit on 
eliit vaimses mõttes, aga mitte selles tähendu-
ses, et keegi kunstlikult ülejäänud ühiskonnast 
eraldub ja teistesse inimestesse alaväärtusli-
kult suhtub.” Selle väärt mõtte lausus meie pre-
sident Toomas Hendrik Ilves äsjamöödunud 
Võidupüha kõnes Viljandis. 
   On, mida mõelda!

VALVE PURI

Otepäälaste jaanirõõm

Pühajärve kooli 
lõpueksamitest
Eesti keele eksami sooritas väga hästi 8 
õpilast, hästi 12 ja rahuldavalt 1 õpilane. 
Matemaatikaeksamil said väga hea tulemu-
se 8 õpilast, häid tulemusi oli 8, rahuldavaid 
hindeid oli 4 ja üks õpilane ebaõnnestus. 
Valikeksami tulemused: 9 väga head hin-
net, 11 head ja 1 rahuldav tulemus. Oleme 
oma õpilaste eksamitulemuste üle uhked ja 
loodame, et nende head teadmised võimal-
davad neil teha õigeid valikuid.

Tänuavaldus
Tänan südamest 24. juunil jaanipäeva läbi-
viimisel abiks olnud Ene ja Märt Poolandit, 
Riita Aaderit, koogiküpsetajaid Asta Kervi, 
Helve Matvejevat, Hele Saulepit, Mare 
Kalevit ja Ene Raudseppa.
Üritust toetas Kohaliku omaalgatuse pro-
gramm.

Otepää Pensionäride Ühenduse nimel 
HELLE KULDMAA

2. juuli. Pühajärve ääres Kolga poolsaarel, kell 18.00. 
Kontsertetendus Moskva – Odessa. Rongiga sõidavad 
sõidavad Ann Kuut - Andrus Lehes - Jaan Sööt - Stanislav 
Bulganin - Tarvo Jaaksoo ja Aapo Ilves. Kohapeal avatud 
rongijaama puhvet. Pilet 100.- krooni, otepäälase kaardiga 
75.- krooni. Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses ja 
kohapeal.

2. juuli. Leigo talu, Palupera vald, kell 20.00. Kontsert: JÄÄ-
ÄÄR. Pilet: eelmüügis 75.-, kohapeal 100.-. Piletid müügil 
Piletilevi www.piletilevi.ee müügipunktides, s.h. Otepää 
Turismiinfokeskuses.

3. juuli. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, algus 
kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi stiil-
selt! Esineb Margit Tali koos ansambliga. Kontsert prii.

6. juuli. Otepää Maarja kirik, kell 20.00. Jassi Zahharov & Margus 
Kappel – LAUL TEEB RINNA RÕÕMSAKS. Pilet 175.-, 
sooduspilet pensionärile 150.-; Pensionäri sooduspilet kehtib 
koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 
Piletid müügil Piletilevi www.piletilevi.ee müügipunktides, 
s.h. Otepää Turismiinfokeskuses.

10. juuli. Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse park kell 10.00-15.00. 
Öko- ja loodustoodete laat. 

10. juuli.  GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, 
algus kell 19.00. 

Pühajärve restorani suvegurmee: Naudi stiilselt! Esineb 
MARGUS VAHER. 

Suvine terrassikontsert koos 3käigulise gurmee-õhtusöögi ning 
pokaali veiniga. Hind: 395.- inimene (lapsed alla 4a. tasuta). 
Vajalik kohtade ettetellimine! Info: www.clubhotel.ee; tel 799 
7000, 501 0504

15. juuli. Otepää kirik kell 20.00 „Klaver tuleb külla. 2 ÜHEL“. 
Rein Rannapi ja Mihkel Mattiseni klaverikontsert. Pilet 195.-
/125.- ( Laps kuni 7a, õpilane, pensionär. Üliõpilasele ei kehti). 
Info ja piletid www.piletilevi.ee (Otepää TIK) 

17. juuli. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, 
algus kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi 
stiilselt! Üllatusesineja. Kontsert prii.

19.-21. juuli. Otepää Kultuurikeskus. 24. Pärnu filmifestival 
Otepääl. 

Filmifestival, mis toob vaatajateni mitmeid tõsielufilme maailma 
rahvaste kommetest, elustiilides ja rituaalidest.

20. juuli. Otepää kirik kell 20.00. „Lahked laulud“ Bonzo, Riho 
Sibul ja Alari Piispea.

 Pilet 150.-. Info ja piletid www.piletilevi.ee

22.-25. juuli. Otepääl ja lähiümbruses. Pühajärve 
Puhkpillipäevad. Pühajärve Puhkpillipäevad on Otepääl 1998. 
aastast korraldatav puhkpillimuusikakontsertide sari. 

24. juuli. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, 
algus kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi 
stiilselt! Esineb Triin Norman. Kontsert prii.

31. juuli. Otepää Naisseltsi 20. aastapäeva tähistamine

31. juuli. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, algus 
kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi stiil-
selt! Esineb Margit Tali koos ansambliga. Kontsert prii.

1. aug. Otepää Kultuurikeskuse pargis kell 10.00. Pähklilinna 
14. käsitöö- ja rahvakunstipäev. Traditsiooniline käsitöölaat 
Otepää kultuurikeskuse pargis. Kultuurikeskuse terrassil esi-
nevad rahvamuusikud, huvilistele on avatud käsitöö õpitoad. 

5. aug. Otepää kirikus kell 20.00. Eesti Noorte Orkestri-ja keel-
pillikursuse õppejõudude kammermuusika kontsert. Kavas 
Tšaikovski Keelpillisekstett ja Bruch Keelpillioktett, esine-
vad Arvo Leibur, Elar Kuiv (viiul), Mikhail Zemtsov (vioola, 
Holland),Teet Järvi, Marius Järvi (tsello), Oskari Hannula 
(kontrabass, Soome) jt.

6. aug. Otepää kirikus kell 19.00. Neeme Järvi rahvusvaheline 
dirigentide meistrikursuse lõppkontsert. Esineb üle-eestiline 
Noorte Sümfooniaorkester, dirigeerivad kursuse õpilased ja 
maestro Neeme Järvi.

7. aug. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, algus 
kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi stiil-
selt! Üllatusesineja. Kontsert prii.

14. aug. GMP Clubhotell, Pühajärve restorani suveterrass, algus 
kell 20.00. Pühajärve restorani suvekontserdid: Naudi stiil-
selt! Üllatusesineja. Kontsert prii.

Spordiüritused
3. juuli. Otepää Cup 2010 turniir: jalgpalliturniir Otepää valla jalgpallihuvilistele ning FC 

Otepää endistele ja praegustele liikmetele. 

4. juuli. Otepää matkade sarjas Annimatsi-Otepää matk. 

10. juuli. EMT Järvejooksude sari: 29. jooks ümber Pühajärve, Mayeri järvejooks. 

11. juuli. Deloitte Rahvatriatloni 2. etapp - Pühajärve Rahvatriatlon. 

11. juuli. Otepää Cup 2010 turniir: U8 jalgpalliturniir algus kell 10.00. 

11.-24. juuli. Tour de LatEst’i maratonmatk. Kogupikkus on 1000 km. Maratonmatk algab 
11. juulil Siguldas. 

16.-18. juuli. Mad-Croc Rally Estonia, Otepää, Valga/Valka. Eesti meistrivõistluste ja karika-
sarja 3. etapp. 11 kiiruskatset, 185 kilomeetrit.

18. juuli. Otepää Cup 2010 turniir: U10 jalgpalliturniir algus kell 10.00. 

18. juuli. Otepää matkade sarjas Hobusemägi-Otepää matk. 

6.-7. aug. Otepää rahvusvaheline poolpikk triatlon distantsil 1-100-10. Pühajärve triatloni 
võistlus nimetatakse ümber TriStar111 Estonia. 

8. aug. Otepää matkade sarjas Vana lasketiir-Savimägi-Võru mnt-Otepää matk. 

9.-13. aug. Eesti Jalgpalliliit ja FC Otepää koostöös jalgpalli suvelaager 7-11aastastele laste-
le Aedlinna Arenal. Täpsem info: www.jalgpall.ee/summercamp.php ja www.fcotepaa.ee

Eesti linnade 41. suvemängud Rakveres lõp-
pesid võõrustajate võiduga. Väikeste linnade 
esikoht kuulus Elvale 206 punktiga. Teise 
koha saavutas Tõrva 189 ja kolmanda Jõgeva 
185,5 punktiga. Otepää kogus 177 punkti ja oli 
neljas.
   Otepää võistkond oli naiste võrkpallis ja 

orienteerumises viies, mälumängus kuues, 
meeste võrkpallis, tennises ja petangis ühek-
sas ning kergejõustikus kolmeteistkümnes.
   Kergejõustikus võitis meestest veteranide I 
grupis 3 esikohta Raido Mägi (kuulitõuge, kau-
gushüpe ja kettaheide). Samas grupis sai Tõnu 
Ainsoo esikoha 100 m jooksus ja kolmanda 

kaugushüppes. Naiste 800 m jooksus oli kol-
mas Merit Nigula. Meesveteranide vanemas 
grupis võitis odaviske Andres Tobre. Orientee-
rumises võitsid 2. koha Kristiine Aluvee (N16) 
ja Andres Saal (M16). 
   2011. aastal toimuvad Eesti linnade ja valda-
de ühised suvemängud taas Rakveres. 

Otepää oli linnade suvemängudel neljas

Mahetoidust
EMASeasy projekti avalik seminar ma-
hetoidust ja keskkonnajuhtimissüsteemi-
dest turismisektoris 10. juulil kell 13.00-
15.30 Pühajärve Spa & Puhkekeskuses.
Päevakavas on: 

Mahetoit, selle tootmine ja tulevik Eestis. 
Mahetoidu kogemused Pühajärvelt. 
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakenda-
mine Euroopa  turismisektoris. 

Kell 10.00 algab ökolaat Pühajärve 
Puhkekeskuse pargis.



2. juuli  2010

Palupera vallavolikogus
21. juunil 2010 

 Algatati Kaljumäe kinnistu nr 106540 
katastriüksusele nr 58202:003:0260, asukohaga 
Lutike küla, detailplaneeringu koostamine ees-
märgiga määrata ehitusõigus puhke-turismi-
kompleksi rajamiseks. Ehitiste arv orienteeruvalt 
– kolm puhkemaja, parkla, juurdepääsutee ca 275 
jm ja järv ca 1300 m².
 Võeti teadmiseks Palupera vallavolikogu revis-

jonikomisjoni ettekanne ja sõltumatu audiitori 
aruanne 2009. majandusaasta aruandele.
 Kinnitati Palupera valla 2009. aasta kon-

solideeritud majandusaasta aruanne seisuga 
31.12.2009 bilansimahus 30 333 206, 43 krooni 
ja eelarve täitmise aruanne summas 20 096 947, 
13 krooni.
 Võeti vastu Palupera valla üldplaneering vas-

tavalt üldplaneeringu seletuskirjale ja joonistele. 
Kuulutati välja üldplaneeringu avalik väljapanek 
järgnevalt - avaliku väljapaneku kestuseks on 20. 
juuli 2010. a kuni 19. august  2010. a ja kohaks 
Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nõuni küla-
raamatukogu/kultuurimaja ning Palupera valla 
kodulehekülg.
 Nimetati Palupera vallavalitsuse uueks liik-

meks Külliki Reim.

Palupera vallavalitsuses 
11.06.2010

 Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni, 
üks sünnitoetus 2000 krooni, üks õppetoetus 
600 krooni ja kolm küttepuude toetust á  1000 
krooni.
 Väljastati T.M. T-ele ehitusluba Leigo kinnis-

tule puurkaevu puurimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Eesti 

Energia Jaotusvõrk OÜle Päidla külas Näkineiu 
kinnistu elektrivarustusega liitumise projektee-
rimiseks.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Palupera Vallavalitsus teatab, et 20. juulist 
kuni 19. augustini 2010 toimub Palupera 
valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu kesk-

konnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande 
avalik väljapanek.
   Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu 
toimub 20. septembril 2010 algusega kell 17.00 
Palupera vallamaja saalis (Hellenurme küla). 
   Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja 
planeeringu kehtestaja on Palupera Vallavalitsus/-
volikogu, Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 
Valgamaa, tel 7679 502, palupera@palupera.ee; 
üldplaneeringu koostaja ja keskkonnaekspert 
on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 
Tartu, hendrikson@hendrikson.ee
   Palupera valla üldplaneering hõlmab kogu 
Palupera valla territooriumit. Koostatava üldp-
laneeringuga kujundatakse ruumilise arengu põ-
himõtted, määratakse maa- ja veealade üldised 
kasutamis- ja ehitustingimused, täpsustatakse 
detailplaneeringu koostamise kohustusega ala 
piire ja juhtusid, seatakse väärtuslike põllumaa-
de ja maastike kaitse- ja kasutustingimused jne. 
Üldplaneeringuga tagatakse planeeritava ala si-
dusus üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi 
erinevate alade ja ka üldplaneeringust väljajäävate 
piirkondade vahel. 
   Väljakujunenud asutusstruktuuris suuri ja olu-
lisi muudatusi üldplaneeringuga ei kavandata. 
Keskkonnaväärtustest ning olemasolevast tehni-
lisest ja sotsiaalsest infrastruktuurist tulenevalt, 
tihenevad ja laienevad juba väljakujunenud piir-
kondlikud keskused – Hellenurme, Palupera, vä-
hemal määral Nõuni ja Päidla. Mujal vallas säilib 
hajaasustus. Üldplaneeringuga on antud võimalu-
sed eluasemekoha rajamiseks ka elamumaa funkt-
siooni mitteomaval maa-alal (põllu- ja metsama-
jandusmaal) hajaasutuses. 
   Ettevõtluskeskkonna elavdamise eesmärgil on 
kavandatud täiendavalt äri- ja tootmismaad. Uute 
eraldiseisvate ja suurt territooriumit vajavate toot-
misalade kasutuselevõtmisel tuleb arvestada piir-
konna kultuurilis-ajaloolist ja rekreatiivset iseloo-
mu. Ettevõtluse arendamisel on prioriteet võtta ka-
sutusele eelkõige endised tootmisterritooriumid 
logistiliselt sobivad kohas, mida vajadusel saab lai-
endada. Kasutusest väljas olevad tootmismaad, 
kui need asuvad asustuse vahetus läheduses, võib 
kasutusele võtta nt elamu- ja/või puhkealadena või 
suunata sinna avalik funktsioon. Suurõnnetuse 
ohuga (kemikaaliseaduse alusel) ettevõtete ja jäät-
mekäitlusettevõtte rajamist valla territooriumile 
üldplaneeringuga ei kavandata. 
   Üldplaneering näeb perspektiivis ette kergliiklus-
teede rajamise valda läbivate suuremate maanteede 

äärde, et tagada turvaline liikumisvõimalus. 
   Puhkealade määratlemisel on oluliseks peetud 
arvestada juba piirkonnas  olemasolevate traditsi-
ooniliste puhkekohtadega ning piirkonna loodusliku 
ja kultuurilise omapäraga.
   Valla looduslähedus, mitmekesine ja atraktiivne 
maastik, veekogude ja metsade rohkus ning laiema-
le avalikkusele tuntud mõisakompleksid, Leigo talu 
puhkekompleks ja mitmed vaatamisväärsused, loo-
vad suurepärased võimalused puhkuseks ja vaba aja 
veetmiseks.    Tulenevalt valla looduslikust ja rekre-
atiivsest omapärast on Palupera valla üks prioriteet 
puhke- ja turismimajanduse edendamine, parenda-
mine ja arendamine, sh puhkeotstarbeliste hoonete 
ja rajatiste rajamine piirkonna eripära arvestades.
   Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi 
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille 
eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasne-
vate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, 
mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning lee-
vendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete 
mõjude vähendamiseks. Riigipiiriülest keskkon-
namõju Palupera valla üldplaneeringu koostamise 
ja elluviimisega ei kaasne.
   Üldplaneeringu ja KSH aruande materjalidega on 
võimalik tutvuda 2. juulist kuni 20. septembrini 
2010 järgmiselt: 

1.Palupera vallamaja kantseleis tööaegadel 
E, K ja R kell 8.30-16.30;
2.Palupera valla veebilehel: www.palupera.
ee ning Hendrikson&Ko veebilehel: www.hen-
drikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid/
Valgamaa 
ja 2. juulist 31. augustini 2010 
3.Nõuni külaraamatukogu konverentsiruumis 
E ja N kell 8.00-11.00 
ja 1.septembrist kuni 20. septembrini 2010
4.Nõuni külaraamatukogus E, T, N ja R kell 
9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning K kell 12.00-15.00 
ja 16.00-19.00. 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada üldpla-
neeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku joo-
ksul 20. juulist kuni 19. augustini 2010 kirjali-
kult üldplaneeringu kohta Palupera Vallavalitsusele 
(Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa, 
tel 7679 502, e-posti aadress palupera@palupera.
ee; kontaktisik: vallavanem Terje Korss, tel 7679 
501, 5174 740; e-posti aadress terje@palupera.ee) 
ning KSH aruande kohta keskkonnaekspert OÜle 
Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-
posti aadress hendrikson@hendrikson.ee; kontak-
tisik: Marika Pärn, tel 7409 802, 5221008; e-posti 
aadress marika@hendrikson.ee).

Palupera valla üldplaneering

Hea spordisõber!

Järjekordne Nõuni järve rahvatriatlon 
toimub 14. augustil algusega kell 12.00 

Kullipesa spordiplatsil.
Info: 513 9071 või www.palupera.ee

Teade
Pakkume tööd piletimüüjatele 16.-17. 
juulil toimuval rallil. Info tel. 513 9071või 

palubuss@gmail.com

24. juunil süüdati Neeruti külas jaanituli, kogu-
nes ligi 250 inimest. Kõige arvukamalt oli esin-
datud Neeruti, Nõuni ja Lutike, jaanipäevalisi 
oli tulnud ka Tõrvast, Raplast, Kohtla- Järvelt, 
Tallinnast, Saaremaalt, Hiiumaalt ja üle lahe 
Soomest. Külastajate arv on liikunud iga aastaga 
tõusujoones.
   Päeva alustas sõnavõtuga külavanem Anti 
Kulasalu. Lipu heiskasid Aili Keldo, Anti Kulasalu 
ja Tarmo Märss. Mängudele tegi sissejuhatuse kü-
lavanem Anti „Külavanema kolmikvõistlusega”. 
Lastele pakkusid rõõmu pallimängud. Mehed ja 
naised said osaleda nn. paadisõidus. Naiste sõidud 
lõppesid viigiga. Meestel tuli teha ka finaalsõit. 
Õhtu kavas oli ka köievedu, milles osalesid naised 
meeste vastu. Võitjateks said seekord naised. 
   Enne õhtust muusikalist etteastet oli väike keha-
kinnitus, menüüs toorsalat, morss ja tükike BBQ-
siga. Söögi eest hoolitses Lande Grillikoda. Ilmselt 
polnud see küll traditsiooniline, aga siiski – ansam-
bel Mesipuud oli soojendama tulnud Mr. Tim ja 
Ansu oma modernse räpiga (nii nad oma stiili ni-
metasid). Traditsiooniline või mitte, aga lavaesine 
täitus rahvaga ja kaasaelajaid jagus küllaga.
   Nagu kombeks saanud, süütas Jaan kell 20.00 

küla jaanitule. Kui tuli süttis ja hakkas sooja and-
ma, tuli esinema ansambel Mesipuu, kes lõbustas 
muusika ja lauludega rahvast varajase hommiku-
tunnini.
   Tänan kõiki Neeruti küla elanikke, kes olid abiks 
nii nõu kui ka jõuga. Tänu lähevad veel Nõuni 
Maanaiste Seltsile ja Lande Grillikojale. Kõige 
suuremad toetajad olid ja selle eest suurim tänu 
Kohaliku Omaalgatuse Programmile ja Palupera 
Vallavalitsusele.

MTÜ Neeruti Külaselts

Neeruti küla jaanituli

LEIGO KONTSERDID 2010

6. augustil – “Öö liigub läbi meist”. 

7. augustil – Neeme Järvi meistriklassi 
lõppkontsert.

NB! PALUPERA VALLA KODANIKUD.
Sel aastal on võimalus kontsertidele prii sis-
sepääs saada vaid ette registreerides, andes 
sellega nõusoleku oma nime registreerimis-
lehele kandmiseks. Saada oma soov e-meilile 
palupera@palupera.ee või helistades 767 
9502. Nimekiri suletakse 4. augustil kell 
16.00. 
Ürituse ajal võta kindlasti kaasa isikut tõen-
dav dokument. 

Lustimisest koos tõsise 
mõtisklusega jaanitule 
kumas
Jõulud ja jaanipäev on eestlaste aastaringis 
kaks tähist, mis on ühteviisi olulised ning 
oodatud. Puu kõneleb jaaniööl puuga, lilledki 
ajavad lilledega juttu. Taimedes on nii palju 
elujõudu, et inimenegi püüab sellest osa 
saada. Jaaniööl tuli koguda kõiki arstitaimi, 
sest hiljem kaotavad taimed oma raviva 
toime. Heinategu pidi alustama enne jaani, 
sest see on õige peremees, kelle pere juba 
jaanilaupäeval saab lakka värskete heinte 
peale magama. 
   Ja eks ole see ju jaaniöö, kus loodetakse 
leida sõnajalaõit või imelist jaanimardikat. 
Jaanitule tegeminegi on eestlaste vana 
komme. Eks ole see tore õhtu, kus külarah-
vas, pered ning head sugulased, tuttavad ja 
sõbrad kokku saavad. Nii Nõuniski. 
   Jaanihõngulise kontserdi andsid meie 
kultuurimaja väikesed ja suuremad lauljad-
tantsijad. Lustakaid rahvalikke „jõukatsumisi“ 
jätkus lõkketule valgel südaööni. Lapsed 
viskasid topsikut, parim oli Gerili tulemusega 
5,70. Naised ja mehed viskasid kummikut, 
parimateks osutusid Angela tulemusega 
15,05 ja Ralf - 22,16. Palju elevust tekitas 
sangpommi viskamine. Mis sest, et võistlus 
sai kuulutatud välja meestele, sekkus õige 
pea ka õrnem pool võistlusse. Tublimad tule-
mused viskasid 24kilose pommiga Liia 2,91 
ning Taavi 7,02. 
   Tantsujalga keerutati ansambli „MartBand“ 
saatel. Jaanipäev on eestlastele olnud olu-
line. Me hoiame oma kombestikus jätkuvalt 
jaaniõhtut ja jaanipäeva nii lustimise kui ka 
tõsise mõtisklusega jaanitule ääres. 

MARIKA VIKS

Laupäeval, 3. juulil kell 10.00
Nõuni küla palliplatsil

võrkpalliturniir 

PÕRSAS CUP VI 2010
Tule võistlema või kaasa elama!

Registreerimine pool tundi enne algust või tel. 

5344 1380, Ruta.
Üritust toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm ja

 

Palupera Vallavalitsus

Palupera põhikooli 
2010. aasta lõpetajad

1.Hallika, Aivar
2.Jõesaar, Jargo
3.Kreela, Steven
4.Käos, Raikko
5.Lehtmäe, Liis
6.Lohk, Janek
7.Lokk, Krista
8.Mandel, Revo
9.Merjel, Rando
10.Riivik, Paavo
11.Palgi, Leelo
12.Puul, Siiri
13.Põldsalu, Siim
14.Vau, Liilyka

Palupera põhikooli kuldlend 2010
1. Evi Juhkam
2. Malle Kajak
3. Mati Kalinin
4. Aavo Kiisler
5. Niina Krjukova
6. Elle Koik
7. Ellen Käppa
8. Laine Leesik
9. Hilja Lõhmus
10. Triinu Rebane
11. Leo Rei
12. Anne Ressaar
13. Ülo Saaroja
14. Arno Sarapuu
15. Laine Sillaste
16. Jüri Süldre
17. Hiie Uibo
18. Linda Vaher
19. Jaak Poimo

Pühapäeval, 4. juulil jätkub Elva jooksusari 4,7 kilo-
meetrise Elva järvedejooksuga. Start ja finiš paik-
nevad paisjärve paisu juures. Avamine toimub kell 
12.00, lastedistantsid (300 ja 500 m) alates 12.20st, 
põhidistants 12.50. Joostakse kaks ringi ümber 
paisjärve ja Vaikse järve. Auhinnad kiirematele ja 
loosis õnnelikele, lõpetajaid ootab jook ja supp. 
   Toetavad A. Le Coq, Elva linnavalitsus, Marepleks, 
Maxilla, Nike, Nupu keskus, Olerex, RPM, Sport-
land, Vapper Mäger, Partnerid ja Kolmas Eesti. 
   Elva jooksusarjas on tulekul veel 8. augustil Vap-
ramäe jooks, 5. septembril Elva rannajooks ja 31. 
oktoobril Elva tänavajooks. Lisainfo www.elvajoo-
ks.ee.

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

www.puka.ee

AMETLIK INFO

10. juuli  kell 15.00 esineb saksofoni  
 kvartett Quattro „Kuuvalgel“ ja  
 kohalikud taidlejad

11. juuli  kell 15.00 esineb segaansambel  
 Elvast Juta Tigase juhtimisel   
 „Horoskoobi laulud“
 
24. juuli kell 15.00 esineb Elva Segakoor  
 „Ave“

05. august kell 15.00 esineb J.F. Steinfeldt

Unustatud mõisad:
PALUPERA MÕIS VALGAMAAL

„Iga inimese jaoks on oluline teadmine, et teda 
vajatakse, hoitakse ja armastatakse.“

Puka vallas on aastate vältel välja kujunenud 
ilus traditsioon – lusikapidu. Tänavu toimus 
see üritus 30. mail, kus andsime aasta jooksul 

sündinud lastele vallakodaniku tunnistuse. Kutsutud 
oli kakskümmend kaks peret, rõõm oli tõdeda, et 
enamik peredest tulid kohale.
   Sissejuhatuseks laulsid Puka Keskkooli õpilased 
Sille Lõõndre juhendamisel paar ilusat temaatilist 
laulu. Vallavanem Heikki Kadaja andis igale lap-
sevanemale esimese tõsise tööriista – graveeritud 
lapse nimega lusika, allakirjutanu õnnitles tublisid 
lapsevanemaid lilledega.
   Lusikapidu lõppes ühises koogilauas ja lubadus-
tega kohtuda jälle uuel aastal. 

2008. aastal sündis Puka valda 14 uut maailmako-
danikku, 2009. aastal oli neid 20. Meeldiv tõdeda, 
et Puka valda võib pidada pereeluks ja laste kas-
vatamiseks üha enam sobivamaks elukohaks.

Lapsevanematele teadmiseks, et alates 1. juu-
list 2010 jõustuvad uus Perekonnaseadus ja 
Perekonnaseisutoimingute seadus. Enam ei anta 
sünnitunnistusi, vaid väljastatakse kinnitatud 
sünnitõend. Lapse sünni registreerimiseks tuleb 
esitada avaldus ühe kuu jooksul lapse sünnist. 
Ametnikul on aega 7 tööpäeva avalduse menet-
lemiseks. 
   Puka vallavalitsus ootab esimesse klassi astujate 
vanematelt ranitsatoetuse avaldusi. Ilusat suve!
 

Lastekaitse vanemspetsialist Marika Uibo

Lusikapidu Puka vallas 

6.00   Kalapüük (Õhne jõgi)
 
10.00-10.30  Mandaat (Suislepa Lasteaed-Algkool)
10.45   Kogunemine mängude avamiseks (Õhne jõe jalakäijate silla juures)
11.00   Mängude avamine, lipu heiskamine (Suislepa staadion)
11.30   Laste pendelteatejooks (Suislepa staadion)
  Täiskasvanute pendelteatejooks (Suislepa staadion)
12.00   Kergejõustik (Suislepa staadion)
  Paariskanuusõit eelsõidud – (Õhne jõgi)
  Rannavõrkpall – naised (Suislepa staadion)
  Võrkpall – mehed (Suislepa staadion)
  Minijalgpall – poisid (Suislepa staadion)
  Petank (Suislepa park)
12.00-16.00   Palkidest pargipinkide valmistamine (Lõkkeplatsi ümbrus)
14.00   Vallajuhtide mitmevõistlus (Suislepa)
  Rahvastepall – tüdrukud (Suislepa staadion)
15.00    Köievedu
16.00   Paariskanuusõit finaalid – (Õhne jõgi)
17.00   Mälumäng (Suislepa laululava)
18.30   Mängude lõpetamine  
19.00   Valdade ühiskontsert (Suislepa laululava)
21.00   Ansambel “Kondor“ (Suislepa laululava)

XXXIX Võrtsjärve suvemängud
Tarvastus, 3. juulil

TEADE

Puka Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Aakre 
rahvamaja koristaja alates 1. septembrist. Avaldus 
ja CV saata või tuua Puka Vallavalitsusse kuni 20. 
juulini.

Lp.  Nõuni kooli vilistlane
Soovime kokku kutsuda nn. 

„PROOVIKOKKUTULEKU“,

mille eesmärgiks oleks jõuda selgusele, 
kas kõiki põlvkondi haaraval traditsioonili-
sel kokkutulemise taval oleks elujõudu ning 
alustada Nõuni kooli kroonika jätkamist.

Saame kokku laupaäeval, 10. juuli 
keskpäeval, saabumise algusega kell 12-13 
Nõuni rahvamajas. 
Mis edasi saab, selgub kohapeal.

Vaike Kõll-Viks, tel. 765 7333 või 5301 5271
Marika Peemot-Viks, tel. 5346 5648
Aivo Saar, tel. 554 0146

Olete oodatud ja tere tulemast!

Teade
Seoses töötaja puhkusega on Puka raamatu-
kogu külastajatele suletud:

5. - 23. JUULI
16. AUGUST - 3. SEPTEMBER

Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad 
lahkuvad kiirustades ja jätavad lahtised, pinge 
all olevad juhtmed ripakile, mida lapsed võivad 

hiljem niisama uudishimust näppima minna. On 
teada mitmeid juhtumeid, kus alajaamadesse sisse 
murdnud vargad jätavad lahkudes alajaamade uksed 
lahti, mis meelitab lapsi ohtlikusse alasse. Hiljuti oli 
üks selline juhtum, kus viidi minema terve alajaama 
rauduks koos piitadega. 
   Elektriseadmete vargused on põhjustanud eluoht-
likke olukordi ka varastele endile. Eesti Energiale 
on teada näiteks üks selline juhtum, kus alajaamast 
vaske varastades võtsid vargad  pinge all olevast 
esemest kinni, mille tagajärjel üks varastest huk-
kus. Üks teine teadaolev õnnetult lõppenud juhtum 
tulenes sellest, et tööriista kasutamiseks elektrit va-
rastama minnes läksid vargad ekslikult kõrgepinge 
all olevate juhtmete kallale ja said selle tagajärjel 
üsna tõsiseid  tervisekahjustusi. 
   Lisaks on vargad läinud jõutrafode kallale. Metalli 
saamise soovis lammutatakse seade ja seadmes 
olev õli valgub laiali, millega võib kaasneda otse-
ne reostusoht keskkonnale. 
   Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu aga ainult 
otsese Eesti Energiale tekitatud kahjuga. Esiteks 
kaasnevad vargustega enamikel juhtudel ulatusli-

kud elektrikatkestused, mis loomulikult tekitavad 
meie klientides suurt pahameelt. Teiseks võivad 
elektrikatkestuste tõttu otsest kahju saada ka meie 
kliendid ise. On selliseid näiteid, kus Eesti Energiale 
tekitatud otsese kahju number on väike, kuid märki-
misväärset kahju on kannatanud kliendid. Näiteks 
tekkis ühest alajaamast varastatud 1500kroonise 
vasejupi tõttu olukord, kus rikki läinud elektrisüs-
teemist tulenevalt purunes ümbruskonna majapi-
damistel umbes 200 000 krooni eest olmeelektroo-
nikat. Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal Eesti 
Energiale otsest kahju rohkem kui pool miljonit 
krooni. 
   Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et vargus-
ed üha hoogustuvad, mis on suure tõenäosusega 
tingitud muu hulgas töötuse kasvust. Viimasel ajal 
on Lõuna-Eestis sagenenud õhuliinide vargused, 
mida pole juba ammu juhtunud. Üllatusrohke võib 
olla kevadine külaskäik suvekodusse, kui ilmneb, et 

voolu pole ning juhtmed on varastatud. Soovitame 
külma närvi säilitada ja Eesti Energiat elektri puu-
dumisest kohe teatada. Kindlasti tuleks meid tea-
vitada ka sellest, kui näete suvilapiirkondades 
elektriobjektidega seotud kahtlast tegevust.
   Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud 
tänu sellele, et juhuslikud pealtnägijad on varaste 
tegevustest Eesti Energiat või politseid teavitanud. 
Näiteks on nähtud lahtisi alajaama uksi või öisel 
ajal erariietes inimeste kahtlast tegevust avatud kil-
pide juures ja meile sellest teada antud. Kahtlane 
võib olla igasugune väljaspool tööaega ja pimedas 
toimuv tegevus Eesti Energia elektriobjektidel. 
Lisaks peaks kahtlust äratama see, kui inimesed 
on erariietes ja eraautodega, sest kui tegu on Eesti 
Energia töötajate või meie lepingupartneritega, 
kannavad töötajad alati spetsiaalset, logodega mär-
gistatud tööriietust ja sõidavad logoga märgistatud 
autodega. Lisaks on nendel volitatud inimestel alati 
kaasas töötõendid, mida võib vajadusel ette näita-
miseks küsida. 
   Seetõttu palub Eesti Energia taolistest, kahtlase-
na tunduvatest tegudest esimesel võimalusel tea-
vitada kas Eesti Energia rikketelefonil 1343 või 
politseinumbril 110. Teie telefonikõne võib ära 
hoida mõnegi elektriga seotud õnnetuse või pääs-
ta inimelu. 

Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna juhataja 
JAANUS TIISVEND

ETTEVAATUST, elektriseadmete vargad!
Elektriseadmete vargad on põhjustanud eluohtlikke olukordi nii elektrivaras-
tele endile kui ka mänguhoos varaste poolt rüüstatud paikadesse sattunud 
lastele. 

Kergejõustikualadest on kavas:

Noormehed 18 ja nooremad: 100 m jooks, 1500 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (6 kg).

Mehed 19-39 aastat: 100 m jooks, 1500 m jooks, kaugushüpe, kuultõuge (7 kg) 

Meesveteranid 40-49 aastat: 100 m jooks, 1500 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (7 kg).

Meesveteranid 50 ja vanemad: 60 m jooks, 800 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (6 kg).

Neiud 18 ja nooremad: 100 m jooks, 800 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (3 kg).

Naised 19-34 aastat: 100 m jooks, 800 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (4 kg).

Naisveteranid 35 ja vanemad: 60 m jooks, 500 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge (3 kg).

   
Kes soovivad veel osa võtta, siis on võimalik registreerida 2. juulil Puka Valla-

valitsuses Anita Kallis juures, tel 766 9412.

Puka vallavolikogus 
29. ja 30. juunil

 Kinnitati Puka valla 2009. aasta majandusaasta 
aruanne.
 Kinnitati muudatused  Puka valla 2010. aasta 

vallaeelarves.  
 Kinnitati Puka Kunstikooli õppemaksumääraks  

alates käesoleva aasta 01. septembrist 75.-  krooni 
kuus.
 Kooskõlastati Rõngu valla ja Võrtsjärve piir-

konna üldplaneeringut muutev detailplaneering 
.Detailplaneeringu ala hõlmab Tartu maakonnas 
Rõngu vallas Karjamaa külas endise Kubja kinnistu 
maa-ala, millest on jagamise teel tekkinud Lumise, 
Masti, Kamari, Loskini, Tüübli, Kakura, Tuska kin-
nistud. Planeeringuala suuruseks on ~ 56 ha.

Puka vallavalitsuses
 Nõustuti järgmiste vabade põllumajandusmaade 

– Vaardi külas asuvate Männi (7,89 ha) Korbioja 
(2,96 ha) ja Korbipõllu (12,52 ha) , Pedaste külas 
asuvate Purtsipõllu (10,74 ha), Kaerapõllu (9,22 ha) 
ja  Kaera ( 42 549 m2), Soontaga külas asuvate Räägu 
(13,61 ha) ja Käo (13,82 ha), Aakre külas Rukki (37 
301 m2), Palamuste külas Odra (7,12 ha) kasutus-
valdusse andmisega.
 Otsustati rahuldada hajaasustuse veeprogram-

mis osaleva kahe isiku taotlused – Ruusa ja Saviaugu 
kinnistute omanike taotlus salvkaevu tegemiseks, 
veetrassi rajamiseks, veepumpamisseadmete ja 
puhastusseadmete paigaldamiseks.  

Puka vallavalitsus soovib valla-
elanikele KAUNIST SUVE!
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Suveüritused Sangaste vallas
10. juulil Sangaste Lossis. Sangaste Rukis 135. Eesti Rukki Selts 10 

23. juulil Sangaste Seltsimajas kell 21.00. SUVINE 
KOHVIKKLUBIÕHTU”. Külas Glamuurbänd „Kasemahlake” 
Tartust .Tantsumuusikat pakub „The Stor”. Pilet 35.-

25. juulil Sangaste Lossis
12.00 Sangaste kihelkonna päev
13.00 Kolme valla eakate suvepäev
Korraldajad MTÜ Sangaste Kihelkonnamuuseumi Selts, Sangaste PÜ 

„Härmalõng”.

30. juulil Sangaste lossis kell 19.00. Armastuslaulud Sangaste 
lossis – Hedvig Hanson ja Andre Maaker. Pilet 150.-, sooduspilet 
125.- (sooduspilet kehtib lapsele, õpilasele ja üliõpilasele koos 
soodustust tõendava dokumendiga, nõutav kohapeal). Piletid 
müügil Piletilevi www.piletilevi.ee müügipunktides, s.h. Otepää 
Turismiinfokeskuses.

1. augustil Restu staadionil 76. Restu spordipäev
9.00  Registreerimine
10.00 76. Restu spordipäeva algus
14.00 „Restu Rammumees 2010” võistlus
 Külas Kaitseliidu Valgamaa malev oma eksponaatide ja programmiga.

11. augustil Sangaste lossis Suveõhtu romantika. Tanja Mihhailova 
(laul), Lauri Liiv (laul), Alen Veziko (laul ja kitarr) ning Olav Ehala 
(klaver). Pileti hind 150.-, sooduspilet 125.- (sooduspilet kehtib pensionärile ja õpi-
lasele vanuses 7-12 a.). Piletid müügil Piletilevi www.piletilevi.ee müügipunktides, s.h. 
Otepää Turismiinfokeskuses.

14. augustil SANGASTE RUKKIMAARJAPÄEV
Kavas:
Rukkihundi Rahvajooks koos kepikõnniga (9,1km, Sangaste lossi juu-

rest Sangaste alevikku). Registreerimine stardipaigas kella 10st. 
Start kell 11 Sangaste lossi eest. Startdipaugu annab ERKI NOOL.

Rukkimaarjapäeva laat 
Leib, leivakõrvane, käsitöö jmt maalähedane kaup
Karaski konkurss 
Lastele tegevusala “Õlemaa”
Käsitöö õpitoad
Meelelahutusprogramm
KIHNU VIRVE PEREANSAMBLI kontsert
Päeva juhib CONTRA
Laadale on kauplema oodatud käsitöö, leiva- ja leivakõrvase, aiasaa-

duste, hoidiste, ökokaupade, vanavara jmt müüjad! Müügikohad 
tasuta.

Info: Kati Velner, MTÜ Kodukant Sangaste. Tel. 53 706 151, 
kodukant@sangaste.ee

Toetavad: Kohaliku Omaalgatuse Programm, Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp, Sportinfo.ee.

6 S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

Taolist jaanipäeva korraldamist koge-
sin esmakordselt, mil pidime pidupä-
eva hommikul vajalikud otsused vastu 

võtma ning kiiresti kogu peo ümber organi-
seerima. Kahe ööpäeva vältel maha sadanud 
vihm muutis Restu külaplatsi nii pehmeks, 
et oleksime seal saanud mudamaadlust teha, 
mitte aga jaanituld nautida. 

   Õnneks ilmataat nii palju halastas, et õh-
tul saime ilma vihmata hakkama. Siinkohal 
tänusõnad Aavo Vällole ja Aivar Ojale, sest 
ilma nende abita oleks Sangaste valla jaa-
niõhtu korraldamata jäänud. Jaanipäeva ette-
valmistamine Restu küla aktiiviga sujus aga 
ülihästi. Väga oluline on tunda, et sul on abi-
vägi, kes nõu ja jõuga aitab. Teisiti ei olekski 

võimalik. Loodan, et saame restulaste kü-
laplasti kasutada järgmisel aastal, sest minu 
arvates on plats künkal koos külakiigega 
ideaalne suviste rahvakalendritähtpäevade 
pidamiseks.
   Hea vallarahvas! Käesolev suvi on Sangas-
tes erakordselt sündmusterohke. Lähim 
suursündmus on Sangaste rukki juubeli-
päev, mida tähistame 10. juulil.
   Päeva tippsündmuseks kujuneb loodeta-
vasti etendus „Rott rukkis”, kus lööb kaasa 
ka paar Sangaste valla naisnäitlejat. Etenduse 
autor ja lavastaja on Margus Möll. 
   23. juulil korraldame suvise kohvikklu-
biõhtu, kuhu on tulemas kireva programmi-
ga glamuurbänd „Kasemahlake” Tartust” 
(vaata www.kasemahlake.ee). 
   Augustis on traditsiooniline Restu spordi-
päev ja Restu rammumehe võistlus ning ruk-
kimaarjapäev, kuhu on oodata Kihnu Virvet, 
Contrat ja Erki Noolt. Lisaks pakub mitmeid 
ilusaid üritusi ka Sangaste Loss. Info on nii 
valla kui ka lossi kodulehel. 
   Jälgige reklaami ja pange vaim valmis. 
Kultuurne suvi tuleb teile koju kätte.

MERLE TOMBAK

Jaanipäevaks kõrgeks kasvas 
rohi ja vihm tuli kaela

Täname jaaniõhtu toetajaid-aitajaid: AS Silva Agro ja Rukki Maja Pood, AS Sanlind, AS Sanwood, 
FIE Raul Nämi, AS Sangaste Linnas, Trepi pood, Otepää Lihatööstus Edgar, Valga Lihatööstus.

Pildil süütab jaanituld Ivan ja teda aitavad kaks mustlastantsijat. 

Sangaste kirikus 

9. juulil kell 16.00
Koori- ja orelimuusika õhtu

Osalevad EELK Sangaste ja 
Otepää kirikukoorid

Sangaste pansionaadi uus kuub
Ilmselt on paljud märganud, et Sangaste pansionaadi hoones 
käib vilgas ehitustegevus. Selleks on EAS abiga saadud eurora-
hadest toetust. 
   Kokku maksab ehitus ligi 6 miljonit krooni, millest alla miljoni 
tuleb valla eelarvest. Hoone uuendatakse täielikult: ehitatakse 
lift-tõstuk, uus küttesüsteem, ventilatsioon jne. Ehituse riigihan-
ke võitsid ja töid teostavad AS Tõrva Elekter ja AS Brick, kellega 
meil on juba eelnenud ajast meeldivad koostöökogemused. 
   Ehitus lõpeb septembris, misjärel kolitakse pansionärid 
vastvalminud uutesse ruumidesse, kus on osaliselt juba uus 
varustus ootamas. Kõik tööd teostatakse vastavalt projektile, 
normidele ja riigihanke tingimustele, mis on ette antud ja mida 
muuta suurt ei saa. Loodame, et saame suurepärase ja muga-
vaima väikepansionaadi siinkandis.

KAIDO TAMBERG

10. juulil Sangastes

SANGASTE RUKIS 100
EESTI RUKKI SELTS 10

10.00 Sangaste kalmistul
 Krahv Fr. v Bergi uuendatud hauaplatsi avamine
11.00 Sangaste Lossis
 Pidulik koosolek „135 aastat Sangaste rukki sorti ja 
 10 aastat Eesti Rukki Seltsi”
13.30 Sangaste Lossis
 Leiva ja jahulaada avamine
14.00 Sangaste Lossis
 KOHTUMINE RUKKIRÄÄGU KULTUURIAUHINNA 
 LAUREAATIDEGA
 Mats Traat – kirjanik
 Anu Raud – tekstiilikunstnik
 Voldemar Kuslap – laulja
 Mati Narusk – ajakirjanik
15.00 Voldemar Kuslapi kontsert

17.00 „ROTT RUKKIS” esietendus Sangaste Lossis
 Lavastaja Margus Möll, osades Sangaste ja Otepää  
 rahvas.

Sündmuse korraldajad: Eesti Rukki Selts; Sangaste Vallavalitsus; 
Eesti Leivaliit; Eesti Põllumajandusmuuseum

Keeruline ja huvitav on ajalugu meie 
ümber ja inimesed selles ajakulus. On 
asju, millest arvame end palju teadvat 

ja asju, millest me tegelikult ei tea midagi või 
vaid piskut. Üks taoline ajaloolugu oli minu 
jaoks ja on ilmselt nii mõnelegi meist on 
väljarändelaine Venemaale Tveri oblastisse 
meie aladelt 17. sajandi lõpust. Aga fakt on 
see, et enne revolutsiooni elas Toropetsi lin-
nas ja lähiümbruses ca 22 000 eestlast, kelle 
esivanemad olid sattunud sinna siitkandist 
ja Tartumailt, s.h. just toonasest Sangaste 
kihelkonnast ja suures osas selle naabrus-
kondadest. Mindi siit 1860ndatel perede- ja 
suguvõsade kaupa, sest tsaar seda soosis, 
andes maad ja lootust parematele võimalus-
tele. 
   Venemaal lõppenud pärisorjus jättis paljud 
mõisad motiveeritud tööjõuta ja eestlastes 
nägi Suur Isake seda õiget kapitalistlikku 
alget ja ettevõtlikkuse sädet. Ta ei pidanud 
pettuma. Mõisaid renditi ja osteti üles, talud 
laienesid ning uue sajandi alguses oli Toro-
pets peaaegu ainult eestlaste järeltulijatest 
koosnev kakskeelsete poesiltidega linn. Linn 
oli jõukas ja kuulus ning Moskva suhteline 
lähedus ning kaubateede tihedus toitsid nii 
kaubandust, poode kui ka põllundust. Siis 
tuli revolutsioon, Eesti Vabariigi sünd ja kut-
se koju naasta, mida ka uutes, ebakindlates 
punavõimu oludes ohtralt kasutati. 
   Mõni aeg püsis pisut stabiilsemaid olusid, 
kus ka Venemaa parim tootmiskolhoos asus 
just nimelt siin, neil mail. Seejärel 1937. aas-
ta küüditamislaine. Nüüdseks on iidses ja 
väga ilusas, sõjas purustamata jäänud linnas 
umbes 17 000 elanikku, neist hinnanguliselt 
kolmandik eestijuursed. Esineb veel eesti 
nimesid (näiteks on linna prokurör Jõgioja-
nimeline mees) ja pisut ka eesti keele oska-
jaid. Palju nimesid venestati repressioonide 
hirmus ja aeg assimileeris eri rahvusi. Ometi 
on elanikkond oma juurtest teadlik ja selle üle 
uhke. Paljudel on oma sugupuu teada ja ka 
kontakt sugulastega Eestis ja mujal olemas. 
   Linnas oli ka Luteri kirik, mille kogudus 
hiilgeaegadel küündis 12 000(!) inimeseni. 
Just see oli üks ajenditest, miks Eesti Mui-
nsuskaitseselts ja Eesti Saatkond Moskvas 
tulid abiks aktiivsetele Toropetsi kogukonna 
järeltulijatele Eestis ja Rootsis, et korralda-
da kohapealne temaatiline ümarlaud ning 
paigaldada mälestustahvel siiani säilinud 

ja praegu spordisaalina kasutatava endise 
kiriku seinale. 
  Niisiis asus juuni alguses teele 12liikmeline 
delegatsioon, milles oli väljarännanute järel-
tulijad, ajaloolane Muinsuskaitseseltsist ja 
siinkirjutaja praeguse piirkonna esindajana. 
Teel väisasime Velikie-Lukit (mis muide ei 
tähenda suuri sibulaid, vaid suuri luhtasid), 
kus linnamuuseum võttis meid soojalt vastu 
ja tutvustas oma ekspositsioone. Üleüldse 
oli suhtumine eestlastesse väga soe ja küla-
lislahke. Selles linnas mängis rolli ka üldine 
teadmine, et Eesti Korpus kandis teise maail-
masõja ülirasketes lahingutes põhirolli linna 
vabastamisel sakslastest. Võidupäeval, 9. 
mail kanti paraadil teiste seas ka sinimust-
valget lippu austusest meie rolli eest linna 
ajaloos. 
   Eestlastel lisandus veel teadmine, et ligi 
7000 punaarmee poolel langenud kodumaa 
pojale lisandus ka teisel pool sõdides hulk 
hukkunud rahvuskaaslasi selles meie jaoks 
vennatapusõjas. Pahatihti on ajaloos see 
meile tavaline kokkusattumus, kus ei loe 
kellegi tahe, vaid määravad on olud. Polegi 
tähtis, kelle poolel oma kodumaale mõtlev 
Eesti mees sõdis ja langes, sest südames oli 
tal kodumaa, ent võõras sund relvile toonud. 
Kummardus kõigile mõlemal poolel hukku-
nutele. Puudutab see väga paljusid meie 
peresid. Suure-võimsa memoriaali graniit-
blokid langenutele ja ka saksa kalmistu mä-
lestusplaadid on eesti nimedest täidetud.
   Saabumine Andriapoli linna ja kohtumi-
ne sealsete kogukondade järeltulijatega 
oli südamlik ja soe. Ka kohalik rajooniülem 
(Ukraina päritolu Nikolai Barannik, tema 
naine omakorda eestijuurne) võttis meid 
vastu väga sõbralikult. Ta on olnud varemgi, 
erinevalt Toropetsi võimudest, koostööaldis 
ja abistav. Kuna väliseestlasest Sangastest 
pärit Peeter Luksepa eestvõtmisel on asja 
juba enne mitu aastat aetud ja uuritud ning 
kohalikud sugulasedki ammu leitud, käidi 
usinalt külakorda, kus laual maitsev söök ja 
ka … khm. Aeti juttu, joodi teed ja teekõr-
vast, vaadati vanu albumeid. 
   Peab ütlema, et ka praegustes oludes on 
eestipäritolu elanikel enamasti head tööko-
had ja suhteliselt jõukad kodud. Vastuvõtt 
kõikjal muidugi erakordselt soe. Kummaline 
tunne on keset Venemaad külastada kal-
mistuid ja lugeda haudadelt eesti nimesid. 

Sealhulgas kohata ka surnuaeda, kus ongi 
vaid eesti nimed. Minul avaliku võimu es-
indajana oli meeldiv kohustus olla kohaliku 
võimu külaline. Alustasime ettevõtete külas-
tamisest, kus siira huvi ja sooja vastuvõtuga 
kaasnes alati ka ,,rjuumotška”… või paar. 
Mis teha, selline on tava ja ka meid saatvad 
armsad saatkonnadaamid soovisid lihtsalt 
jõudu rahvaste sõpruse koorma kandmisel. 
Üldjoontes tulime sellega toime. 
   Võimas ööläbi kestev õhtusöök ja -jook 
kuulub vaieldamatult vene külalislahkuse 
juurde ja kuna seltskond klappis, korrati seda 
veel ka järgmisel päeval koos meiega liitu-
nud naaberrajooni juhiga. Sai palju kuuldud 
ja kogetud. Ega tavaline vene inimene meist 
kaugeltki nii mustalt ei mõtle, kui meie oma 
ajakirjandus püüab vahel näidata. On siiras 
huvi praeguse elu vastu meil, nostalgiline 
lugupidamine NSVL-aegsest kooselust, kul-
tuursest ja töökast rahvast ning igati austav 
respekt meie iseolemise suhtes. Pronksme-
hest teavad paljud ja see asi vajas lihtsalt 
küsimustele vastamist ja seletamist. Üldiselt 
heaks ei kiidetud, aga öeldi, et mis oli, see oli 
ja tuleb edasi minna.
   Nüüd on meenutada elu imeilusa loodu-
sega kandis (ikkagi Valdai äärealad) ja inime-
sed, kes seal elavad. Mälestustahvlit kohali-
ke pappide vastuseisu tõttu seekord panna 
ei õnnestunud (,,panete alguses tahvli, siis 
ehitate kiriku, tuleb pastor jne”). Asjatund-
jate väitel vene kiriku kõrgem juhtkond seda 
ilmselt lubaks. Meie aga kogesime endistest 
parteitöötajatest pappideks saanute nüri 
hirmu, mis süvenenud katoliku kiriku kiirelt 
kasvavast mõjust Moskva näitel. Rahva hul-
gas on see kohalik otsus kuuldavasti juba 
põhjustanud pahameelt ja mittemõistmist. 
Loodame, et selline jabur põhjendus langeb 
ära ja plaat saab paigaldatud. Seniks jääb 
plaat Sangaste kirikusse oma aega ootama. 
Mujal on taolised üritused päädinud õigeusu 
ja luteri kiriku ühisõnnistamisega. Toropet-
si juhtum on erandlik ning tuleneb ilmselt 
mõnede kodanike kitsarinnalisusest . 
   Avanenud on väga huvitav ja lai uks kogu-
konna ajaloos, mille tegemiste- ja uurimis-
töödega teid, kallid kaaskondsed, üritame 
kursis hoida. Asjast sügavamalt huvitatud 
saavad ka meilt kontaktid. See puudutab 
paljusid meist Sangastest, Otepäält. Pukast, 
Tõllistest ja mujalt. Uurigem juuri!
   Edu meile ja meie vanale ,,asumaale” Tveri 
oblastis!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Teekond teise koju



2. juuli  2010 7K U U L U T U S E D

RoheValge OÜ

EELK Otepää Maarja kogudus 
mälestab kauaaegset kaastöötajat 

KAAREL TIGAST 

ja avaldab kaastunnet 
omastele.

EDGARI POOD

Südamlik kaastunne omastele

SULEV KÕRRANI
kaotuse puhul.

Raudsepa Auto OÜ kollektiiv

Meie südamlik kaastunne 
Tiinale, lastele peredega 
abikaasa, isa ja vanaisa

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Harry, Peeter ja Toomas perega

Meie südamlik kaastunne Tiina 
Tigasele ja ta lähedastele armsa 

abikaasa

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 35. lend

KAAREL TIGANE
Tunneme südamest kaasa 

Tiinale, Airele, Taivole ja Tarvile 
peredega abikaasa, isa, vanaisa 

ja äia kaotuse puhul.

Vello, Aivo ja Ando peredega

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Ei ole sõnu, mis leevendaks leina…

Südamlik kaastunne Tiinale ja 
lastele perekondadega kalli 

abikaasa, isa, vanaisa, äia 
kaotuse puhul.

Väino, Maila, Mait, Willy

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab.
Ei ole keegi kaitstud lõpu eest.

Su minek meile kaua tunda annab,
hell mälestus jääb kestma südames.

KAAREL TIGANE
Kallist klassivenda mälestab 

ja avaldab sügavat kaastunnet 
omastele XXXIII lend ja klassi-

juhatajad.

Avaldame kaastunnet 
Lille Haljandile

venna
surma puhul.

Laulurõõmu ja Tantsurõõmu 
naised.

KAAREL TIGANE
27.11.1940-26.06.2010

KAAREL TIGANE 

Mälestan endist töökaaslast.
Südamlik kaastunne omastele.

.
Aivo Piho perega.

Langetame pea

KAAREL TIGASE 
mälestuseks.

Perekond Steinbach

AS Parmet PAKUB:
○ Ruukki katuseprofiilid ja vihmaveesüsteemid
○ Alumiiniumist ripplaed
○ Ehituseks vajaminevad profiilid – U,Z,C-profiilid ja termoprofiilid
○ Fassaadikatted
○ Postikatted 
○ Perforatsioonitööd

Infot toodete kohta AS Parmetwww.parmet.ee Tehvandi põik 3
67403 Otepää

Tel. (372) 76 60 044, (372) 56 483 746

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

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

www.mapomets.ee

VAJATAKSE 

vaarikakorjajaid 
juulis, augustis.

Asukoht Otepäält 
Valga poole 12 km.

Info ja registreerimine 

Raivo Teder

5698 5765

Maastikuhooldustööd:

muru niitmine, võsa ja 

puude lõikamine, 

väikeste tiikide 

puhastamine. 

SEPATÖÖD.

Tel: 517 4148
mart.salumaa@mail.ee

Otsime Edgari poodi 

müüjat!
Kandidaadilt eeldame:

kohusetundlikkust,
kiirust,

täpsust.

Infot saab tel: 766 6550,   
 5343 4705.

Rohumaade niitmine. Tel. 5666 
6900

Elektritööd, väravaautomaatika, 
digi-TV ja antennide, õhk-soojus-
pumpade müük ja paigaldus. Jä-
relmaksuvõimalus. www.mano.ee 
Tel. 5208 970

Küttepuud. Telef. 5666 6900

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 390 
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos 
veoga, koorem 6 rm. Telef. 5394 
6271

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Arvutite hooldus ja remont, sat TV 
ja digibokside paigaldus. tel. 524 
5514

Müüa maja Otepää äärelinnas, tel. 
5551 6179

Heinamaade niitmine hooldusnii-
dukiga. Samas ostetakse kasutatud 
suurt eterniiti. Tel. 507 6791

Korstnapühkija. Tel. 5392 9445, 
www.tahmatont.ee

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 
5093 453; 7654 300.

Müüa kruusa, liiva, mulda, kivi ja 
killustikku. Tel. 5291 256

Müüa haava- ja okaspuupinnud 3,0 
m ja 50 cm.Veo võimalus. 505 6107

Otepääl müüa maja. Tel. 5591 1491

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kaeve-
tööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783

KU U LU T U S E D

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb…

Sügav kaastunne Tiina Tigasele 
ja tema perekonnale abikaasa, isa, 

vanaisa

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul

Oja, Siiman, A.Ladva, R.Ladva, 
Villemsoni pered ja Maimu.

Mõni hetk on valusam kui teine. 
Mõni hetk on kohe väga valus.

(J.Tätte)

Südamlik kaastunne Tarvile 
perega kalli isa, vanaisa ja äia

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Lapsepõlve- ja mängukaaslased 
kodutänavalt

Südamlik kaastunne omastele 

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Perekond Kets

Otepää Seikluspargi kollektiiv 
avaldab kaastunnet Taivo perele 

isa ja vanaisa 

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

On leinahetkeist saanud aasta, 
kuid pisar palgelt kuivand pole veel.
Me ühist rõõme miski eal ei taasta, 

sest Sina oled igaviku teel.

Armast abikaasat, 
isa, äia ja vanaisa

IVAR MIKK TEDERIT
mälestavad 1. surma-aasta-

päeval lesk ja lapsed peredega.

Südamlik kaastunne Taivo 
perele

KAAREL TIGASE
surma puhul.

Perek. Pulles

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Airele, Taivole ja Tarvile perega 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Mälestavad Heido, Signe, Piret 
ja Veiko peredega.

Sügav kaastunne Tiinale ja 
Taivole perega kalli 

KAAREL TIGASE 
kaotuse puhul.

Perekond Kautlenbach

Südamlik kaastunne Vellole, 
Astale ja Tiinale perega 

KAAREL TIGASE 
surma puhul.

Perek. Pilv, Taukar ja Ester

Mälestus viib meid kallile kalmule, 
kus mulla põues puhkab kallis emake.

Seal vaikselt vilgub küünlaleek ja unelaulu laulab mahe tuuleke.

Mälestame kallist ema

MAI KIIVIT 
16.9.1948 – 13.7.2007

3. surma-aastapäeval. Lesk, tütar ja poeg perega.

Puhka rahus, kallis emake.

Mälestame spordiveteran

KAAREL TIGAST
Avaldame kaastunnet 

omastele.

Otepää Spordiklubi

Mesinikud!
Laupäeval, 3. juulil algusega kell 11 
toimub ARULAS Ants Tiirmaa mesilas 
piirkondlik

MESINDUSPÄEV.
Loengud, konsultatsioonid, mesilas-
emade ja ravimite müük
Üheskoos Arulasse sõiduks koguneda 
kell 10.30 Otepääl Merle Lillepoe juurde.

Otepää AMS mesindussektsioon

Reakuulutus  - 20 krooni rida (26 tähemärki)

Leinakuulutus - 40 krooni

Leinakuulutus luuletusega - 60 krooni

Leinakuulutus pildiga - 100 krooni

Hindadele käibemaksu ei lisandu. 

Kordusreklaami avaldamisel on 
soodustus 10%.

2010. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg   290x380 mm 5 000 kr

½ lk           142x380, 290x190  2 500 kr

1/3 lk         290x130, 93x380  1 750 kr

 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 1 300 kr

1/8 lk         93x144, 142x95, 290x46     700 kr

1/12 lk       93x95, 190x46, 44x190    500 kr

1/24 lk       93x46, 44x95    300 kr

1/48 lk       44x46   150 kr

Lehes saab avaldada  kuulutusi ja reklaameKIRSTUDE ja 
MATUSETARVETE MÜÜK
WWW.PUUSARGID.EE
Tel. 5568 3531

5805 5488
OÜ Puusärgid

Tartu

22.-25. juuli. Otepääl ja lähiümbruses. 

Pühajärve Puhkpillipäevad.
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 310.

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(III ja IV kvartalis: 6. ja 20. juuli, 3., 17. ja 31. august, 
14. ja 28. september, 12.  ja 26. oktoober,
9. ja 23. november, 7. ja 21. detsember)

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

11.00 Seminari avamine, osavõtjate registreerimine ning tutvustamine.
11.20  Kaugtöökeskused – uut moodi mõtlemine, uut moodi töötamine. Priit Sibul, Põlva  
 maavanem. 
11.50  Kohustuslik filmiprogramm „Jussi ema kaugtöö“.
12.00  Tööotsimine kaugtöövormis, iseendale tööandjaks olemine ning 
 efektiivne töötamine. Kadri Seeder, Eesti Kaugtöö Ühing.
13.00  Kohvipaus.
13.30  Kaugtöö olemus, näited (s.h. Kanepi kaugtöökeskuse rajamise kogemustest) ja  
 rakendamise võimalus Urvaste piirkonnas Enn Ruusmaa Kanepi Kommuni-
 katsioonikeskus.
14.15  Kaugtöö vallavanema pilgu läbi – Vahur Jaakma, Puhja Vallavalitsus.
14.45  Edulood – linnast maale elama tulnud inimesed.
15.15  Seminari lõpetamine.
   

Seminari läbiviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Info: Anne Klaar, 529 2373

Olete oodatud 5. juulil Urvaste seltsimajja 
kaugtöö seminarile

Juba teist aastat pakub MTÜ Muusikasõprade 
Selts suviti kammerkontserte koostöös „Unus-
tatud mõisate“ projektiga. Järgmistel mõisapä-
evadel 10. ja 11. juulil toimub üle Eesti 10 kont-
serti, neist kaks ka Valgamaal. Laupäeval, 10. 
juulil kell 13.00 esineb Hummuli mõisas ning kell 
15.00 Palupera mõisas saksofonikvartett Quat-
tro Quarti kavaga „Kuuvalgel“.
   Saksofonikvartett on muusikaajaloo perspek-
tiivis üpris hiline nähtus ning originaalrepertuaar 
seetõttu võrdlemisi piiratud. Kuid selle fantasti-
liselt homogeense koosseisuga sobib ideaalselt 
esitada seadeid barokiajastust kuni tänapäevani. 
Kava on valitud põhimõttel, et vaatamata teoste 
valmimisajale mõjuksid need mõisaatmosfääris 
suviselt ja kergelt. Kindlasti pakuvad paljudele 

äratundmisrõõmu Debussy kuulus meeleolupala 
„Kuuvalgus“ ja Piazolla meeleline „Adios Nonino“, 
lisaks tuleb ettekandele ka J.S.Bachi, D. Scarlatti 
ning G. Gershwini igihaljast loomingut.
   Quattro quarti on välja kasvanud EMTA sakso-
fonikvartetist ja on veidi varieerunud koosseisuga 
tegutsenud aastast 2005. Praegusesse eranditult 
naistest koosnevasse ansamblisse kuuluvad Jan-
dra Puusepp, Eve Neumann, Liis Mäevälja ja Ma-
ret Melesk. Kõik nad on hiljuti lõpetanud EMTA 
klassikalise saksofoni erialal ning täiendanud 
ennast EMTA magistrantuuris ja välismaal. Hetkel 
tegutsetakse tegevmuusikute ja õpetajatena.
   Sarja kohta saab lähemat infot veebileheküljelt 
www.kammermuusika.ee.

Kammerkontsert Palupera mõisas

7. augustil Pühajärve ääres Otepääl aset leidval 
rahvusvahelisel triatloni võistlusel lööb kaasa 
suur hulk maailmakuulsaid triatleete – nii maail-
mameistreid kui ka Euroopa parimaid nii meeste 
kui naiste arvestuses.
    Võitlusel on kohal sellised nimed nagu: Chris 
McCormack, kes on 2006. ja 2007. aasta maail-
ma parim triatleet, samuti Hawaii Ironman võitja; 
Björn Andersson – maailma triatleetide seas kõi-
ge kiirem ujuja ja ka üks kiiremaid rattureid;  Tiina 
Boman – Lanzarote Ironman võitja aastast 2007.
a.; Jürgen Stilgenbauer – Saksamaa noor staar, 
viimasest neljast poolpikast triatlonist võitnud 
kolm, viimati võitis Linz 2010 triatloni; Thomas 
Hellriegel – legend „Hell on wheels“, esimene 
mitte-ameeriklasest Hawaii Ironman võitja aas-
tal 1997.a.; Nicholas Ward Munoz – Hawaii saarte 
meister 2010, UK Ironman 4.koht 2010.a.; Desi-
ree Ficker – väga mitmekülgne sportlane, Hawaii 
Ironman 2.koht 2006.a.; Philip Graves – Suurbri-
tanniast pärit aegade noorim täispika triatloni 

võitja – 21aastaselt võitis UK Ironmani; Nicole ja 
Lothar Leder – abielupaar, kes professionaalidena 
on võitnud mitmeid täispikki triatlone.
   Samuti löövad triatlonil kaasa mitmed teiste 
spordialade esindajad nagu soomlane Jarmo 
Rissanen, kes võitis 2009. aastal Soome jalgratta 
meistrivõistlused eraldistardist sõidus. Triatloni 
meeskonnavõistlusel löövad kaasa sellised nimed 
nagu meeskond „3 Venda“ (Märt, Olavi ja Jaak 
Israel), meeskond „Craft“ (Kärt Kokk, Erki Pütsep, 
Kaspar Kokk), meeskond „Suusamehed“ (Andrus 
Veerpalu, Raul Olle, Jaak Mae), „Albe“ team (Asko 
Kuusalu, Kalle Kriit, Ants Einsalu), „Rattaässad“ 
(Allan Oras, Jaan Kirsipuu, Raido Kodanipork).  
   TriStar111 Estonia võistluse näol on tegemist 
varasema Pühajärve triatloniga, mis liitus  rah-
vusvahelise võistluse sarjaga TriStar Series. 
Võistlusdistants on 1 km ujumist, 100 km jalgrat-
tasõitu ja 10 km jooksu, mis on kogupikkuses 111 
km. Registreerimine on avatud kodulehel www.
tristar111estonia.com.  

Maailma parimad triatleedid tulevad Eestisse

24.-27. juunil toimus Salzburgis, IBU (Internatio-
nal Biathlon Union) peakorteris korralduskomi-
teede esindajate kohtumine, kus tehti möödunud 
hooajast kokkuvõtteid ja hinnati võistluspaiku. 
   Kohtumisel anti ülevaade hooaja õnnestumis-
test ja ebaõnnestumistest ning hinnati võistlus-
kohtade hakkamasaamist võistlustega. Otepääl 
viidi 2010. aasta märtsis läbi U26 Euroopa meist-
rivõistlusi laskesuusatamises. 
   „Osalenud võistkondade esindajate tagasiside 
Otepääst oli positiivne,“ rääkis Eesti Laskesuus-
atamise Föderatsiooni president Aivar Nigol. 
„Näiteks kiideti väga meie transpordikorraldust 
ja võistluste tehnilist läbiviimist.“
   Aivar Nigol avaldas tänu ja tunnustust kõigile 
Otepää U26 Euroopa meistrivõistluste korralda-
misega seotud isikutele. „Kõik, kes oma panuse 

Rahvusvaheline biatloni liit tegi kokkuvõtteid 
möödunud hooajast

andsid, tegid seda suure pühendumisega, mis ka-
jastus võistluste kõrgetasemelises korralduses,“ 
ütles Nigol. 
   Otepää kaugem eesmärk on talvise laskesuus-
atamise MKetapi ning miks ka mitte MM-i korral-
damine. Kõne alla saab see tulla aga alles 2014. 
aastast. Kuni selle ajani on võistlused rahvusva-
helise alaliidu poolt ära otsustatud.
   Et saada jalga nö. ukse vahele, on kõigepealt 
vajalik A-litsentsi olemasolu ning sooviavaldus ja 
valmisolek MK talvise etapi korraldamiseks. Kon-
kurents MKetappide ja MMi saamiseks on väga 
tihe.
   2007.a korraldati Otepääl edukalt MMvõistlused 
suvebiatlonis, 2008. a. viidi läbi IBU CUP-i suve-
biatlonis. 

MONIKA OTROKOVA

1. jaanuaril jõustus põllumajandusministri 18. 
detsembri 2002 määruse nr 88 muudatus, mis 
kohustas loomapidajaid hiljemalt 1. maiks 2010 
ka kõik mesilad (üks taru kuni mitu) PRIA põllu-
majandusloomade registrisse kandma. Senini 
kehtis registreerimiskohustus mesilatele, kus 
tegeleti mesindusega turustamise eesmärgil. 
Mesilate registreerimise nõude tingis Eesti Mesi-

nike Liidu soov luua täielik mesilate andmekogu, 
eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendi-
te kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning teiselt 
poolt Veterinaar- ja Toiduameti vajadus tõhustada 
järelvalvet mesilastaudide tõrje ja mesila toodan-
gu osas.
   Mesila andmete uuendamine registreeritud 
mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga 
aasta 15. maiks tuleb teatada põllumajandusloo-
made registrile iga mesila mesilasperede arv 1. 
mai seisuga.

Mesilate register


