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Kas kooliaasta võib alata?
O

tepää gümnaasiumi äsja
ametisse valitud direktori
Aivo Meema hinnangul on kool
valmis 1. septembri avaaktuseks
ja õppetöö alustamiskes. Uusi
õpetajaid pole tänavu lisandunud, kuid kõik aine- ja klassiõpetajad on olemas. Õppealajuhatajatena jätkavad Magnus Maiste
ja Terje Aasaroht (algklassid).
Koolimaja üldruumides tehti
igasuvist sanremonti. Vana
internaadihoone renoveerimise
järel avab uksed õpilaskodu.
Koolitare tänavgi saab valla
eestvõttel kooliaasta alguseks
värskelt pinnatud.

P

uka keskkooli direktori
Toivo Punga sõnul on küll
mitmed õpilased siirdunud teistesse koolidesse, kuid samapalju
on ka lisandunud uustulnukaid
ja sügisel jätkab kool 232 õpilasega. Õppealajuhataja ametis
alustab tööd Svetlana Variku.
Koolijuhi põhimure on aga leida
3 uut õpetajat (ajalugu, bioloogia-geograafia ja keemia).
Samas on direktoril rõõm tõdeda, et riigilt täiendavalt saadud
pearaha eest tehti remonti viies
klassiruumis ning hangiti kahte
klassi uus mööbel. Arvutiklassi
muretsetakse kuus uut arvutit.

P

alupera põhikooli direktori Maire Lembergi
teatel alustab nende kool õppetööd värvilõhnalises koolimajas: remonditud on fuajee,
trepikoda ja mitu klassiruumi.
Ehitati-remonditi mitu ahju,
remonditakse ka katust (korst-

nad, räästakarniisid),
kogu hoone saab tuletõrjesignalisatsiooni.
Teatud mõttes võib
Palupera põhikooli
remontimist lugeda
lõppenuks.
Loomulikult võib
arendada mõtet ka
edasi – hoopis uued
plaanid oleksid juba
ruumide väljaehitus
keldrikorrusel-pööningul, katuse vahetus jne. Mõtted liiguvad koolihoonest
väljapoolegi, territooriumile, aga sellest
juba vastavalt võimalustele edaspidi.
Palupera kooliperre lisandus ka üks
noor õpetaja – Tartu ülikooli lõpetanud
ajalooõpetaja Annely
Tubin.

Tarkusepäeva aktused
Otepää gümnaasiumis kell 9
Pühajärve põhikoolis kell 10
Palupera põhikoolis kell 9
Puka keskkoolis kell 9
Aakre koolis kell 11

1. septembril väljuvad õpilasliinide bussid Nõunist kell 8.15;
Hellenurmest kell 8.40. Otepää valla
õpilasliinid väljuvad 1 tund hiljem
kui tavalistel koolipäevadel.

Palupera kooli õpilased saavad õpilaspäeviku koolist
Palupera õpilastele on õpilaspäevikud sel aastal kooli poolt tellitud,
seega pole päevikut vaja poest osta.

Täiendav vastuvõtt Otepää
muusikakooli
Klaveri, puhkpilli, akordioni, süntesaatori, viiuli, poplaulu ja klaveri
erialadele toimub täiendav vastuvõtt 29. ja 30. augustil kell 16-18
muusikakoolis, Koolitare tn 7. Tel
765 5109.

Otepää gümnaasiumi
esimeste klasside õpetajad Ene Must (fotol
paremal) ja Heli Laikask
(vasakul) valmistuvad
uute koolijütside
vastuvõtuks.

A

akre lasteaedalgkooli juhataja Ilme Hõbemägi
ootab kooli 33 kasvandikku
esimese koolipäeva avaaktusele
kell 11.

P

ühajärve põhikooli direktor Miia Pallase annab
teada, et koolis on kokku 153
õpilast, I klassi tuleb 12 õpilast ja nende klassijuhatajaks
saab Anneli Teder. Õpetajad on
olemas, lapsepuhkusel viibiva
inglise keele õpetaja asendajana
asub tööle Riina Lukka.

Pühajärve kooli
õppehoonel on
katus ja aknad
vahetatud, tänaseks päevaks on pooleli
fassaadi soojustamine ja
klassiruumide
värvimine.
Loode tavasti
k a
s a a b
remondi tanner
kooli ümbruses
1. sep tembriks
viisakama näo.

välja uus riigihange, et sama
projekti raames teostada ka
fassaadi soojustamise tööd. See
aga nõudis omakorda eelarve
muutmist ning vaja oli saada
kooskõlastus projekti rahastajalt EAS-ilt. Asjaajamine nõudis omajagu aega ning tööde
alustamine lükkus plaanitust
hilisemaks. Ehitja (AS Tartu
Ehitus) on praeguseks graafi-

Õpilaste toitlustaja konkursi
võitis ainsa pakkumise teinud
Kalju Saaremäe

Kõrgkoolidiplomi sai poiste
tööõpetuse õpetaja Peeter Adler.
Kooliaasta õppekava läbivaks
teemaks on «Meedia», mille alusel tutvustatakse, õpetatakse
kasutama ja looma erinevaid
meediavorme (ajaleht, raadio,
televisioon). Õppeaasta jooksul
kohtutakse inimestega, kes töötavad vastavatel ametikohtadel,
ning püütakse välja anda oma
klassi ajaleht, kooli almanahh ja
valmis saada kooliaastat kokkuvõttev videofilm.

Pühajärve koolihoone remondi
lõpptähtaeg on 30. oktoober

Otepää abivallavanema Kristjan Rõivassepa sõnul sai Pühajärve põhikooli
rekonstrueermise projekt kinnituse rahataotluse rahuldamise kohta aprilli alguses.
Seejärel kuulutas Otepää vallavalitsus välja riigihanke, mille raames tehtud pakkumised
osutusid prognoositust odavamateks. Mai lõpus kuulutati
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kust maha jäänud, kuid on lubanud viia Pühajärve põhikooli
hoone ja ruumid sellisesse seisukorda, et 1. septembril saab
õppetööd alustada. Ülejäänud
ehitustegevus lõpetatakse 30.
oktoobriks.
Kohapealne objektijuht Indrek Kann kinnitas OTle samuti, et kool võib alata õigel
ajal.

Rõõm on tõdeda, et kooli projektid said positiivse tagasiside
nii KIKist (projektijuht Peeter
Kangur) kui ka Socratesest (projektijuht Ene Kelder).
Kooliaasta alguseni on jäänud
ainult nädal, kuid koolimaja remonditööd on lõpetamata. Suur
rõõm saadud 6,2 miljonist on
muutunud imepisikeseks, sest
kõik ei ole läinud plaanide kohaselt. Aga kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab ...

Sel suvel kuulutas Otepää vallavalitsus välja riigihanked Otepää
gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli
õpilaste toitlustamise teenuse ostmiseks. Pakkumiste esitamise tähtpäevaks, 1. augustiks oli laekunud
mõlema kooli kohta üks pakkumine
FIE Kalju Saaremäelt. Vallavalitsuse moodustatud ajutine riigihanke
pakkumismenetluse komisjon vaatas
pakkumised läbi ning otsustas FIE
Kalju Saaremäe tehtud pakkumised
edukaks tunnistada. Käesoleval nädalal allkirjastatakse lepingud ning
septembri esimestest päevadest hakkavad koolilapsed sooja koolitoitu
saama. Riigihanke võitnud FIE Kalju
Saaremäe tagab mõlema kooli köögi
vastavuse tervisekaitse nõuetele
ning teenuse osutamiseks vajaliku
inventari, seadmete ja vahendite
olemasolu.

Politsei soovib turvalist kooliteed
1. septembril alustavad koolid
õppetööd. See on tähtis päev kõigile
kooliõpilastele ja eriti meeldejääv
neile, kes esmakordselt kooliteed
alustavad.
Otepää regioonis läheb sellel aastal
esimesse klassi 82 õpilast. Et kooliteed alustanud laste sügispäevi miski
ei tumestaks, tuleks kõigil lapsevanematel, õdedel ja vendadel, õpetajatel
ning vanemate klasside õpilastel olla
neile toeks nii koolis kui kodus. Muidugi on värsketel koolijütsidel nii nõu
kui jõuga abis ka kõik politseinikud.
Lastevanematel ning õpetajatel
tuleks erilist tähelepanu pöörata
laste liikluskasvatusele. Suurema
tähelepanu alla tuleb võtta just esimeste klasside lapsed, sest nemad
tulevad kodu ja lasteaia turvalisest
keskkonnast ega oska veel iseseisvalt
liikluses toime tulla.
Esmased ettevalmistused lapse
ohutuks kooliteeks peaks siiski tegema lapsevanem, kes võiks koos lapsega tulevase koolitee mitmeid kordi
läbi käia ja selgitada võimalikke ohte.

Loomulikult ei tohi lapsevanemad
unustada, et peagi on käes sügisene
pimedus ning selleks ajaks olgu lastel
riiete küljes ka helkur!
Kõikidel sõidukijuhtidel tuleb esimese koolikuu jooksul olla eriti tähelepanelik jalakäijate suhtes ning
kindlasti pidada kinni liikluskiiruse
piirangutest kooli lähedal. Enne
sõidu alustamist tuleb kontrollida,
kas sõidukil tuled põlevad, siis olete
nii teistele liiklejatele kui ka lastele
paremini nähtavad.
Vanemal, kes on soetanud oma
lapsele mobiiltelefoni, tuleb lapsele
selgitada, et järelevalveta telefon on
kerge saak vargapoisile. Samuti tuleb
hoolikalt hoida kooli kaasa võetud
koduvõtmeid.
Loodetavasti on eelpoolmainitu
paljudele lastele juba selge, sest ka
Otepääl ja Hellenurme lasteaias ning
Palupera koolis on nii politseinikud
kui laste sõber Lõvi Leo neid nõuandeid jaganud.
TOOMAS KIKAS,
Otepää vanemkonstaabel
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Otepää golfiväljak avardab suviseid
sportimisvõimalusi
Mäha külas oli augustikuu esimesel
laupäeval arvukalt külalisi – Otepää
Golfiklubi avas harjutusväljaku. Avalöögi tegi Eesti juunioride paremikku
kuuluv Paul Põhi (fotol?). Seejärel oli
kõigil võimalik oma löögioskust proovida. Kindlat kätt näitasid Otepää
sõprusvalla Vihti esindajad, kes tõid
kaasa rändauhinna sooviga korraldada
tulevikus Otepää ja Vihti golfiklubide
vahelist võistlust.
Otepää Golfiklubi juhtiva Eesti Golfiliidu juhatuse liikme, Eesti Gaasi
juhatuse esimehe Aarne Saare sõnul oli
aasta tagasi raske uskuda, et nii ruttu
avamiseni jõutakse. Tegelikult on klubi
liikmed saanud juba mõnda aega treenida ning korraldatud on üks kursuski.
Valminud on ajutine klubihoone.
Rajale viiva lindi lõikamisel kinnitas vallavanem Aivar Nigol, et selle
väljakuga avarduvad Otepääl aktiivse
puhkuse võimalused. Otepää Golfiklubi
kapten Valdek Apivala ütles, et tema
põhiülesanne on klubi hinge hoidmine.
Selleks tuleb lisaks täisväljakule ehitada klubihoone, mis annab võimaluse tegutseda aastaringselt. Talveperioodiks
on kavas rajada suusarajad ning väike
mäesuuusanõlv.
Golfiväljaku ehituse projektijuhi
Pekka Järvineni arvates tuleb väljak
kindlasti Baltimaade parim, aga sellest
olevat võimalik teha isegi Põhjamaade
parim. Otepää väljaku suureks eeliseks
teiste golfiväljakute ees on ümbritsev kaunis
loodus. Väljaku arhitekt Pekka Wesamaa
on arvestanud nii algajate kui ka kogenud

mängijatega ning ühtlasi püüdnud säilitada
looduslikke vorme. Rajad planeeriti maastikule nii, et mängu käigus jääb päike suuremal

osal ajast mängija selja taha.
Kogu projekti maksumus on 34 miljonit
krooni ja see sisaldab 18 golfirada (18 rajaga
par 73 väljak), klubihoonet ning masinate
hooldushoonet.
Aktsiaselts Otepää Golf on rentinud maad
seitsmelt maaomanikult. Golfiväljakute alla
jääb ca 38 hektarit, kokku on maad kasutuses 80 hektarit. Radade kogupikkus on
ligikaudu seitse kilomeetrit ja see käiakse
läbi umbes nelja tunniga.
Otepää väljaku ehitus on kulgenud kiiresti, sest alles möödunud aasta aprillis
alustas arhitekt eelplaneeringuga, ehitama
hakati augustis. Tuleva aasta juulist saab
mängida üheksal rajal ning 2007. aasta
hooajal on planeeeritud avada kõik 18 rada.
Ametisse on võetud ka esimesed töötajad,
keda koolitati Soomes golfiväljakute hoolduse kursustel.
Otepää Golfiklubi toimimise põhimõtted
on sarnased golfimaailmas kehtivate reeglite ning heade tavadega. Klubi liikmeks
saab igaüks, kes on omandanud golfiväljaku aktsiaid või nimetatud aktsionäri poolt
mänguõigusega väljakukasutajaks. Aktsiaid on emiteeritud kinnistel emissioonidel
neli korda ning aktsionäre kokku 100 ringis.
Septembris on plaanis järgmine emissioon.
Aktsionäride hulgas on mitmeid tuntud
ettevõtjaid Eestimaa erinevaist paigust.
Klubi asutajaliige, Pühajärve puhkekeskuse
juhatusse kuuluv Jüri Kork ütles, et teda
üllatasid Lõuna-Eesti eraisikud, kellele golf
on hakanud tõeliselt meeldima.
ARVO SAAL

Vastvalminud ateljeetoad ootavad
käsitöömeistreid
Sihva seltsimaja seinte vahele loodavas kultuuri-, info- ja
vabaajakeskuses käivad juba
eelmise aasta suvest ehitustööd. Tänaseks ootavad kaks
värskelt remonditud ateljeed
käsitöömeistreid.
Ehitustegevuseks on vallavalitsuse taotlusel SAPARDi programmist saadud 290 tuhat krooni
ning valla panus on 138 tuhat
krooni. Töid teostas majas Otepää
Reiter.
Tänaseks on hoone saanud uue
katuse ja valmis kaks teise korruse
töötuba, need on avatud ateljee
tüüpi meistritoad, kus huvilised
saavad tulevikus kunstniku tööprotsessi jälgida ja soovi korral ka
ise kätt proovida. Sellised avatud
ateljeed töötavd edukalt juba Tallinnas (Katariina Gild) ning Tartus
(Antoniuse Ait). Ateljeede kõrvale
peaks valmima galerii, kus kohalikud ja majas töötavad kunstnikud
oma loomingut eksponeerida ning
turustada saavad.
Loodavad õpitoad võiksid tulevikus aktiivsetele noorukitele
luua suviseid töötamise võimalusi
näiteks meistriabina. Samuti hakkavad vajaduse korral toimuma
koosolekud, loengud, õppepäevad
ning infotunnid kõigile huvilistele.
Ülejäänud teise korruse ruumid
loodetakse lõplikult renoveerida
käesoleva aasta lõpuks.

Savikoda, kus senini töötas Priit
Allas, on saanud uued peremehed.
Juba aastajagu töötavad Sihval
Tanel Tell ja Gerli Pajusaar, kes
on keraamikatöökoda täiendanud
niipalju, et siin tööd teha saaks.
Edaspidi, kui ülejäänud kaks ateljeed on tööle rakendatud ja sinna
käsitöömeistrid leitud ning galerii
valmis, on kavas keraamikutel
kirjutada uus projekt keraamikakoja siseviimistlustöödeks. Juba
mitu aastat kestab hea koostöö
Pühajärve Haridusseltsi ja keraamikatöökoja vahel, täiskasvanute
koolituse raames on huvilistel võimalik osaleda keraamikakursustel. Uute kunstnike majjatulekuga
võiks seegi koostöö rikastuda uute
kästööliikide õpetamise näol.

Algamas on Otepää valla
2006.a. eelarveprojekti koostamine. Kultuuri-, spordiorganisatsioonide, sihtasutuste ja mittetulundusühingute esindajatel,
kes taotlevad tegevustoetust
Otepää valla 2006.a. eelarvest,
esitada vormikohaselt täidetud
blanketid 20. septembriks
2005 vallavalitsuse kantseleisse.
Blankette saab Otepää vallavalitsuse kantseleist ja valla
koduleheküljelt aadressil
www.otepaa.ee

MTÜ Šmigunide Suusaklubi
konkursid
Toetamaks naissuusatamise arengut ning selle jätkusuutlikkust Eesti suusatamises kuulutab MTÜ
Šmigunide Suusaklubi
välja alljärgnevad konkursid: parimate naissuusatajate stipendiumid 2005-2006
hooajal ja parimate nais-

suusatajate taustajõudude stipendiumid 20052006 hooajal.

Parimate naissuusatajate stipendiumide statuutideks on:

• Parim tulemus 2004-2005
hooajal (FIS World Cup (MK)
sarjas, US Maraton sarjas)
• Parim FIS punkt 2004-2005
hooajal
• 2004-2005 hooaja detailse
ettevalmistus- ja treeningkava
olemasolu
Taotlusega ühes peab esitama:
• 2004-2005 hooaja tulemused
• 2004-2005 hooaja detailse ettevalmistus- ja treeningkava
• Kirjaliku nõusoleku ettevalmistus- ja treeningkava avalikuks kasutamiseks ja uurimistöödeks
• Oma nägemuse arengu taganud faktoritest hooaja lõigetes
alates süstemaatiliste treeningutega alustamisest
• Oma tulevikunägemuse ning
edasise arengu võimalused

• Töötanud naissuusataja/te
taustajõuna (treener, massöör,
suusahooldaja) 3 või enam hooaega rahvusvahelisel tasandil
(olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, FIS World
Cup sari)
Taotlusega koos peab esitama:

• Ülevaate ning analüüsi möödunud hooaegadest
• Oma nägemuse tulemuste
ning arengu taganud faktoritest
hooaja lõigetes
• Ettepanekud järgmisteks hooaegadeks ning edasise arengu
kava
Taotluste esitamise lõpptähtajaks on 15. september 2005.
Konkursiga saab tutvuda MTÜ
Šmigunide Suusaklubi vahendusel. Info ktv@datanet.ee või
6830771.

Kui teil on häid ideid ja tahtmist
kaasa lüüa seltsimaja töös, andke
endast teada Otepää vallavalitsuse
sotsiaalnõunikule Piret Pensale tel
765 5382, 5805 3775.
Teilt oodatakse suhtlusvalmidust külastajatega, koostöövõimet
teiste meistritega, samuti peaks
meistril olema võimalus kohapeal
töökojas viibida.
Seltsimaja jaoks soovitakse osta
kangastelgi. Palun võtta ühendust
Ants Manglusega tel 5345 5570.

Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Raha taotlemine 2006.a.
eelarvest

Parimate naissuusatajate taustajõudude stipendiumide statuutideks on:

Kunstnikud-kästöölised!

AVE KRUUSMAA

TEADMISEKS

Savikoja keraamiku Tanel Telli käe all valmib õllekapp.

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
765 5355
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Trükk:

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
22. septembril

3

25. august 2005

Otepääl probleem
panditaaraga
ka Avallone juht taara
Otepää Teataja palus
vastuvõttu eriti tulusaks
kaupmeeste esindaettevõtmiseks, mistõttu
jailt selgitusi – miks
pole mõeldav kesklinna
ei saa linnas asuvaisäripinnale eraldi ruumi
se poodidesse tagasi
rentimine selleks tegeviia pandipakendivuseks. Kõne alla võiks
märgiga joogitaarat.
tulla vallale kuuluvaElva tarbijate ühistu
te munitsipaalruumide
juhatuse esimehe Hando
kasutamine endise linIvaski väitel pole Otepää
nasauna ja avaliku tuaKonsumis ruumi taara
leti vahelises sisehoovis.
vastuvõtuks ning panSeda teemat on Tederi
ditaara vastuvõtmiseks
väitel vallavalitsusega
on sõlminud kokkuleppe
arutatud.
ASiga Avallone LõunaKauplus Kahe juhi
Eesti.
Urmas Möldre teatel
OT hinnangul pole see
puudub ka nende poel
aga lahendus: Avallone
vajalik ruum panditaaei asu isegi mitte samas
ra vastuvõtmiseks ning
asulas (Otepää linnas),
tema teada pole väikerääkimata seadusega
poodidel taara vastuvõtu
sätestatud «vahetust läkohustust.
hedusest», Avalloneni
Pakendiseaduse järgi
jõudmiseks puudub isegi
ei pea pandipakendit
kõnnitee.
tagasi võtma vaid asulas
Ivaski väitel on Elva
paiknev alla 20 m² suuruühistu otsimas ka sobine müügikoht.
vat taaraautmaati, mida
Sihval asuva Meie Poe
Konsumisse võiks paigaljuhatja Mai Leesiku hindada. Praegu pole vastanangul maadleb pandiva automaadi hankimine
taara käitlemine alles
aga veel eriti reaalne,
kuna automaadid on
Sihval asuv Meie Pood oli piirkonnas üks esimesi pan- algusraskustega. Taarahirmkallid ja taara vasditaarat vastu võtma hakanud kauplusi. Juhataja Mai käitlusettevõte ei jõua
Leesiku sõnul toimib vastuõtt normaalselt ja kliendid kauplusest äraveetud
tuvõtu eest saadav tasu
on rahul.
taarat õigeaegselt üle
ei kata kõiki kulutusi.
lugeda ja kauplustele taElva ühistule kuulugastatakse väljamakstud
vates Puka, Nõuni ja
Hellenurme kauplustes toimub taarat vastu. Samas möönis Te- summad mitmekuulise hilinemipanditaara vastuvõtt tõrgeteta.
der, et linnarahvale on asukoht sega. See on väikestele poodidele
AS Avallone Lõuna-Eesti te- tõesti veidi kauge ning seetõttu väga kurnav. Mai Leesik loodab
gevjuhi Viljar Tederi kinnitusel on nad kaalunud taara vastuvõ- aga olukorra peatsele normalivõetakse nende praeguses asu- tupunkti loomist kesklinna. Sar- seerumisele.
kohas alajaamas kõigilt soovijailt naselt tarbijate ühistule, ei pea

Kuhu viia pandimärgita taara
ja pakendijäätmed?
Palupera vald on Eesti Pakendirinlguse esindaja Andres Siplase sõnul nende organisatsiooniga
juba koostööleppe sõlminud ning viide asulasse on
paigaldatud erinevate pakendite konteinerid.
Otepää abivallavanema Kristjan Rõivassepa
sõnul on Otepää vallavalitsus MTÜga Eesti
Pakendiringlus suhelnud juuni algusest saadik.
Siiani on olnud arutlusel kahe suure turuplatsil
paikneva taarakonteineri rentimine Pakendiringlusele, kes korraldaks edaspidi konteinerite hooldust ja tühjendamist. Lepinguprojekt on valmis
ning õige pea võib selle allkirjastada. Täiendavate
pakendikogumise konteinerite paigaldamist ei ole
veel arutlusele võetud, kuid vajaduse ilmnemisel
on see koostöös Pakendiringlusega võimalik.
Otepää vallal valmib peagi jäätmekäitluskava,
mille alusel saab kogu jäätmemajandusega seonduvat edasi arendada.
Puka vallale on Pakendiringlus samuti teinud
koostööpakkumise. Eeldatavasti jõuavad pakendikonteinerid peagi ka Puka kanti.
Pakendikonteinerite tühjendamise eest ei pea
elanikud ega vallavalitsus tasuma – selle teenuse
eest maksavad kaupade tootjad ja maaletoojad.
Seega võimaldab prügi sorteerimine elanikkonnale rahalist kokkuhoidu olmejäätmete mahu
vähenemise arvelt.
Uue pakendiseadusega on võetud eesmärgiks
koguda kokku vähemalt 50% kaupade pakkimiseks kasutatud materjalidest ning neid taaskasutada. Kui seda ei suudeta, langevad kaupade
tootjad ja maaletoojad aktsiisi alla.
Edaspidi peab kõigis poodides olema informatsioon lähima pakendikonteineri asukoha kohta.
Loodetavasti saab järjest rohkem inimesi aru, et
meie kõigi huvides on tekitada võimalikult vähe
prügi ja et materjalide taaskasutamine on üks
viis, kuidas päästa ennast ja oma järeltulijaid
prügi sisse uppumisest.

• Palupera valda on paigaldatud 15 konteinerit pakendijäätmete kogumiseks (5 paberi
ja 10 segapakendi jaoks).
• Konteinerid asuvad Nõunis, Päidlas,
Neerutis, Paluperas ja Hellenurmes.
• Konteinerid on kasutamiseks kõigile Palupera vallas asuvatele isikutele, kes soovivad
viisakalt oma pakendist vabaneda.
• Konteinerid tunneb ära kleepsudest,
vastavalt «Paber ja papp» ning «Segapakend».
• Konteinerid varustatakse ka instruktsioonidega.
• Konteineritel on pakendi sisestamiseks
ainult väike avaus, sinna ei saa ega või panna
suurt prügikotti.
• Segapakendi konteineritesse võib panna
kõigist materjalidest (kile, plast, klaas, metall jne) müügipakendeid – hiljem läheb selle
konteineri sisu sorteerimisele.
• Segapakendi konteinerisse võib visata
näitena hambapastatuubi, šampoonipudeli,
kilekoti, ühekorrasöögiriistad, nakkekile,
alumiiniumfooliumi jms.
• Pakend on ka pakendi osa – kork, kleebis,
kinnitusklamber, doseerija jms, kuid pakend ei
ole teekott, juustu ümbritsev vahakile, vorsti
ümbritsev kile jms – need saab endiselt visata
vaid olmejäätmete kasti.
• Konteinerite asukoha ja tühjendamise vajaduse kohta saab teha ettepanekuid Palupera
vallavalitsusele.
• Pakendikonteinereid hakkab Palupera
vallas tühjendama AS Cleanaway.
• Täiendav info: www.pakendiringlus.ee

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEENISTUSE TEATED:
Valla supiköök alustab tööd
5. septembril kl 14 alustab supiköök tööd oma endistes
ruumides vallavalitsuse hoone keldrikorrusel. Toitlustamine
toimub 2 korda nädalas esmaspäeval ja neljapäeval 14-15. Supiköök
on mõeldud eakatele, puuetega ning toimetulekuraskustes inimestele. Klientidele, kelle sissetulekud on alla 1400 krooni, on supp
tasuta. Suurema sissetulekuga inimestel tuleb tasuda portsjoni
hinnast ½, mis on 5 krooni. Kodanikele, kelle sissetulek on 1800
krooni ja üle selle, maksab supiportsjon täishinna, s.t 10 krooni.
Informatsioon tel 765 5382

I klassi astujad saavad ranitsatoetust
Otepää vald eraldab igale perele, kelle laps läheb tänavu I klassi,
300 krooni suuruse ranitsatoetuse. Toetus on mõeldud töövihikute
ja koolipäeviku maksumuse kompenseerimiseks ja selle saamise
tingimus on, et laps või vähemalt 1 vanemaist on Otepää valla
kodanik.
Taotlusvorme saab Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli
I klassi klassijuhatajatelt ning Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusest või internetist aadressil www.otepaa.ee (täiendava sotsiaaltoetuse taotlus). Palume avaldusel täita kindlasti kõik
infoväljad ja seletuste lahtrisse kirjutada «ranitsatoetus».
Täidetud avaldused palume anda kooli sekretariaati või tuua
vallavalitsusse hiljemalt 22. septembriks. Info telefonil 765 5382.

Soodustoidu taotlemine lasteaias või koolis
Alates eelmisest aastast on koolitoit I-IV klassi õpilasele tasuta.
Lisaks sellele on ka kõikidel teistel õppuritel või lasteaialastel
võimalus taotleda Otepää vallavalitsuselt toetust koolilõuna või
lasteaia toiduraha täielikuks või osaliseks kompenseerimiseks.
Vallal on võimalik eraldada toetust 15 %le õpilastest ning 10 %le
lasteaialastest.
Alates 2. septembrist on võimalik esitada soodustoidu taotlusi
(I- IV klasside õpilased taotlust esitama ei pea). Koolides saab
avalduse vormi klassijuhataja käest, mille lapsevanem saab soovi
korral täita ning kooli tagasi saata. Lasteaias saab taotlusi kasvataja
või juhataja käest, avalduse blankette saab ka sotsiaal- ja haridusteenistusest või valla koduleheküljelt internetis aadressiga www.
otepaa.ee. Töötavatel vanematel palume avaldusele kindlasti
lisada palgatõendi.
Hiljemalt 15. septembriks peaksid kõik taotlused olema
täidetuna jõudnud kooli või lasteaeda tagasi, kus hoolekogu
vaatab nad läbi ning teeb ettepanekud soodustoidu andmiseks.
Kooli/lasteaia hoolekogu saadab taotlused Otepää vallavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni istungile, mis toimub 23. septembril.
Seal vaadatakse esitatu üle ning kinnitatakse soodustoidu saajate
lõplik nimekiri.
Tasuta toitu on koolilastel võimalik saada alles oktoobrikuust,
seega septembrikuu toiduraha tuleks lapsevanemal endal leida.
Lasteaedades saavad need lapsed, kellel siiani on soodustoit,
kompensatsiooni niikaua, kuni on kinnitatud uued nimekirjad st
septembri lõpuni. Hiljemalt 26. septembriks edastab sotsiaal- ja
haridusteenistus kõikidele valla lasteasutustele väljavõtte sotsiaalkomisjoni protokollist, ning kinnitatud soodustoidu saajate
nimekirja, mis hakkab kehtima 1. oktoobrist. Küsimuste korral
pöörduda Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistusse tel
765 5382 või 5805 3775.
PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik

UUED KOOLIJUHID
Juunikuus lõppes Otepää muusikakooli direktori tähtajaline
tööleping. Otepää vallavalitsuse kuulutas vabale ametikohale konkursi. Oma soovist kandideerida teatas 5 inimest. Konkursikomisjon
kinnitas neist asutuse töötajate ja hoolekogu
esimehe heakskiidul ametisse Tuuli Vaheri, kes
alustas tööd 22. augustil.
TUULI VAHER on sündinud Elvas 29. märtsil
1976. aastal. Haridustee: Elva Keskkool, Heino
Elleri nim Tartu muusikakooli klaveri eriala,
Eesti muusikaakadeemia klaveri eriala, praegu
on õpingud pooleli Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistriõppes. On töötanud Von Krahli
teatris ja Kose muusikakoolis.
Konkurss toimus ka Otepää gümnaasiumi direktori ametikohale. Konkursil kandideeris 10 inimest. Ametisse kinnitati kooli
senine majandusjuhataja Aivo Meema.
AIVO MEEMA on sündinud Otepääl 12. mail
1965 aastal. Lõpetanud Otepää keskkooli,
Tartu ülikooli keemiateaduskonna, omandanud
TPÜs riigikaitseteenistuse lisaeriala, läbinud
koolijuhtide põhikursuse (2004.-2005.a). On
töötanud Otepää vetelpäästejaamas (I klassi
tuuker), Otepää keskkoolis keemia õpetajana,
AS E.P.E. müügiagendina, OÜ Bugaad juhatuse esimehena, AS SI Kaubabaasi Lõuna
personalitöötajana, AS Bankend nõunikuna,
OG direktori asetäitjana majanduse alal, SA
Otepää Spordirajatised juhatuse liikmena. On
Otepää vallavolikogu liige ning majandus- ja
hariduskomisjoni liige.
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SPORDIINFO

Otepää noormehed osalesid
piljardi EMil

Oti-Audentese spordiklubi ootab noori
murdmaasuusatamise treeningutele
Kooliaasta on kohe algamas ning koos
sellega ka mitmesugune huvitegevus üldhariduskoolides.
Oti-Audentese spordiklubi ootab uusi
noori murdmaasuusatamise treeningutele.
Treeningud toimuvad sõltuvalt vanusest
2-5 korda nädalas, korraga 60-90 minutit. Esimeseks treeninguks saame kokku
5.septembril kell 16 Audentese spordikooli
pallimängusaalis. Esimene lastevanemate koosolek toimub 7. septembril kell 18
Audentese spordikoolis II korrusel puhkeruumis. Tutvustame seni tehtut ning
edaspidist tegevuskava. Rohkem infot saab
tel 554 2648 või e-mailil osk@hot.ee.
KALMER TRAMM,
treener

Meeldetuletus
spordiklubidele-treeninggruppidele
Lähenev õppeaasta annab märku, et
klubid-treeninggrupid, organisatsioonid ja
üksikisikud, kes soovivad saada oma tegevuse toetuseks valla 2006. aasta eelarvest
abi, peaksid vallast läbi astuma ja täitma
vastavad taotlusblanketid koos lisadega.
Samuti tuleks kõikidel organisatsioonidel
1. oktoobriks esitada valla pearaamatupidajale vahearuanne 2005. aastaks valla
eelarvest eraldatud toetuse senise kasutamise kohta.
Ka on õige aeg esitada oma soovid Otepää spordihoone pallimängu- ja jõusaali
kasutusaegade kohta sihtasutusele Otepää
Spordirajatised (tel 766 3677) ja Pühajärve
spordihoone saalide kasutamise kohta Pühajärve põhikooli direktorile (766 8555).

Otepää noormehed
(fotol paremalt) Mirko
Raid, Martin Raid ja
Eiko Ernits osalesid
Eesti koondise ridades
6.-14. augustini Luksemburgis toimunud
Euroopa meistrivõistlustel piljardis noortele ja juunioridele.
Koondisesse kuulus
veel noorte klassis
võistelnud tallinlane
Denis Grabe (fotol
vasakul).
Nagu eeldada võis, oli
turniiri mängutase väga
kõrge ning paljud mängijad olid eelnevalt
saavutanud kõrgeid kohti ka täiskasvanute
võistlustel. Kokku osales turniiril 150 sportlast
21 riigist. Kõige arvukamalt olid esindatud
Saksamaa, Austria, Poola, Hollandi, Venemaa,
ja Soome.
Meie noormehed said mängukogemust väga
kõvade vastastega, kellest enamus oli turniiri
lõppedes esimeste hulgas. Näiteks Martini
vastaseks oli hilisem Euroopa meister, Eikol
ja Denisil kolmanda koha omanik ning Mirko
vastane saavutas viienda koha.
Kuna meid loos eriti ei soosinud, tuleb tõdeda, et suurriikide konkurentsis näitasid poisid
korralikku mängutaset. Meie esinduse parim
koht kuulus Martin Raidile, kes saavutas
8 pallis 17. koha, samas mängukategoorias
oli Eiko Ernitsa koht 25. 9 pallis saavutasid

Otepää valla
meistrivõistlused krossijooksus
Valla krossijooksu meistrivõistlused
toimuvad 21. septembril kell 18 Otepää
suusastaadionil. Registreerimine algab
kell 17. Vanuseklassid ja distantsid: MN6
(1999 ja hiljem sündinud) 500M; MN8
(1997-1998)1km; MN10 (1995 -1996) 1km;
MN 12 (1993-1994) 1km; MN 14 (19911992) 2km; MN 16 (1989-1990) M 3km; N
2km; MN 18 (1987-1988) M 3km; N 2km;
M21 (1966-1986) 5km, N21 (1971-1986)
3km; M 40 (1956- 1965) 3km, N35 (1961
- 1970) 3km; M50 (1946-1955) 3km, N45
(1951 - 1960) 3km; M60 (1945 ja varem
sündinud) 3km.
Vanuseklasside võitjatele karikad ja
medalid. Kõikidele osavõtjatele ergutusauhind. Loosiauhinnad. Info tel. 554 2648
Kalmer Tramm; 517 5377 Toomas Liiva.

Zahkna tiimi möödunud hooajale pandi punkt
28. mail noorsportlaste, treenerite, vanemate
ning abiliste ühise kombineeritud jalgrattakanuumatkaga. Matka järel peetud ühisel piknikul said sportlased selga tiimi logo ja pildiga
T-särgid, tänati toetajaid-abilisi ning lasti hea
maitsta Otepää lihatööstuse Edgar grilltoodetel, mille eest suur tänu Maie Niidule.
Väikese treeningpausi ning puhkuse järel
on tänaseks läbitud kaks töist laagrit: juunis
Põlvas ja juulikuus Pärnumaal Jõulumäel
ning proovitud nii täpsust kui jõudu 6. ja 7.
augustil toimunud Viessmann CUPi auhinnavõistlustel, millel osales ka 10 võistlejat
Norra klubist Sandes. Puntilaskmisel 10 + 10
lasku lamades oli kõige nooremate M13 klassis
Sven Anton 5., N15 klassis võitis Kristin Kalk
tulemusega 172 silma esikoha, Lilian Leetsi

Taas algab Otepää pallimängusari
Esimene etapp peetakse 23. septembril
kell 18 Vana-Otepääl, teine toimub 30.septembril kell 18 Kannistiku küla ja kolmas
etapp 7. oktoobril Kääriku puhke- ja spordikeskuse palliväljakutel. Kõikidel päevadel
on kavas kaks ala: meeskondlik korvpalli
vabavisetevõistlus ning võrkpall.
Mõlemal alal on võistkonna suuruseks 6
inimest. Korvpalli vabaviskeid sooritatakse
3 minuti jooksul. Peetakse ka poolfinaalid
ja finaal. Mängud toimuvad 15 punktini.
Eelvoorudes mängitakse 1 geimi võiduni
ning poolfinaalides ja finaalides 2 geimi võiduni. Arvestust peetakse absoluutklassis.
Võistkondade nimeline registreerimine
(esitada võistkonna nimeline koosseis
sünniaastatega) algab 45 minutit enne
võistluste algust. Iga võistluspäeva turniiri võitnud võistkonnale (eraldi korvpalli
vabavisked ja võrkpall) kuuluvad karikad
ning lisaks loositakse kõikide osalejate
vahel välja erinevaid ergutusauhindu.
Võistkondade soolise koosseisu osas piiranguid ei ole.
Info ja registreerimine tel. 554 2648 või emaili aadressil osk@hot.ee. Kalmer Tramm

Marie Uibo Otepää 94
August Vissak Puka 92
Eino Loog Pilkuse 90
Aino Siilbek Otepää 88
Anita Velt Purtsi 87
Elsa Ilves Otepää 86
Aade Pahlberg Sihva 86
Ella Äitse Otepää 86
Leida Lessing Rebaste 86
Amanda Lõõndre Meegaste 86
Viktor Kartau Sihva 85
Veera Marjapuu Märdi 85

Martin ja Denis 25. koha ning Eiko ja Mirko
olid 33. kohal.
Kokku osales mõlemas mänguformaadis ligi
60 osavõtjat.
Kokkuvõttes saavutas Eesti esindus neli
võitu ning enamus kohtumisi olid väga tasavägised, kus alles mängu lõppfaasis libises
võit käest.
Eiko ja Mirko on alates uuest hooajast
täiskasvanute klassi mängijad, Martinil on
võimalus osaleda järgmisel aastal Kiievis toimuval EMil.
Tänan kõiki toetajaid, aga ennekõike Arcovara
ja Eesti Kultuurkapitali, kelle abiga võistlustel
käimine võimalikuks osutus. Ennekõike aga
suur tänu Otepää noormeestele tubli esinemise
eest Euroopa kõige esinduslikumal turniiril.
NEEME ERNITS

S

jagas külalisvõistlejaga Norrast 4. – 5.
kohta. M15 klassis
oli Kaur Lõhmus
3., Andreas Nigol
5., Magnar Orasson 7. Sama
süsteemi lamades - püsti asendis saavutas M
17 klassis Juhan Rootsmaa teise ning Priit
Päärson 5. – 7. koha. Teisel päeval toimunud
superühisstartidest laskejooksul 400 m ringil
oli Sven Anton 2., Kristin Kalk 3. Põnevas
lõpuheitluses pidi Magnar Orasson alla vanduma eakaaslasest norrakale ning sai hõbedase
autasu. Uued stardid ootavad juba 27. – 28.
augustil Anso lasketiirus toimuvatel Eesti
lahtistel meistrivõistlustel suvebiathlonis.
MARJU KÜLM

AMSi sügislaat

Endla Puusep Otepää 85
Arsiina Arak Otepää 85
Rosiina Lopman Kastolatsi 85
Agu Selge Otepää 85
Leontine Lokk Astuvere 85
Olev Neemeste Puka 85
Heldi Jürgenson Kaurutootsi 84
Agnes Klais Vana-Otepää 84
Koidula Maspanov Otepää 84
Irene Kahro Märdi 84
August Orav Soontaga 84
Sale-Adele Laul Aakre 84
Linda Nikland Ruuna 84
Aino Lillemaa Otepää 83
Susanna Lidmets Sihva 83
Elga Mitt Arula 83
Helvi Põldmägi Puka 83
Laine-Leontine Eller Pedaste 83
Hella-Renata Allev Koigu 82
Agnia Laul Otepää 82
Linda Trummal Otepää 82
Ilse Jeeret Koigu 82
Mare Mandli Kassiratta 82
Aino Prans Otepää 82
Aino Ruus Plika 82
Leenart Pallon Pedaste 82
Endla Liljental Otepää 81
Elmar Luik Vidrike 81
Liidia Vilde Otepää 81
Endla Jürissaar Pilkuse 81
Valli Saar Puka 81
Karl Karm Pühajärve 80
Elsa Kikas Otepää 80
Agnes-Loreida Pleksepp
Otepää 80
Maria Alatalo Mäelooga 80

Otepäälaste topelttriumf
Tehvandil

aku Suverulli esimese päeva õhtul toimusid Tehvandi suusahüppemäel Eesti
suvised meistrivõistlused meeskondlikes suusahüpetes. Vihma trotsides võtsid omavahel
mõõtu 11 võistkonda. Esindatud olid kõik
vabariigi hüppekeskused. Täisvõistkonda ei
suutnud välja panna üksnes Elva ja Rakvere,
kelle poisid võistlesid segavõistkondade koosseisus, mis omakorda medalite jagamisel sõna
sekka öelda ei lasknud.
Konkurentsitult parim oli Otepää I esindusvõistkond (Egert Malts, Jaan Jüris, Kristjan
Eljand), kes edestas Otepää II võistkonda enam
kui saja punktiga. Omamoodi üllatusena said
otepäälased kaksikvõidu. «Võru ja Tallinna
suusahüppajatelt oleks oodanud palju tugevamat vastuhakkamist,» sõnas otepäälasi treeniv
Silver Eljand peale võistlusi. Kõige pingelisem

Salme Päss Otepää 101
Ferdinand Pihl Palupera 96
Evald Kahro Märdi 93

Noortel laskesuusatajatel
oli töine suvi

KALMER TRAMM

SÜNNIPÄEVAD

Hilda Koovik Puka 80
Ermilde Elštein Kuigatsi 80
Martha-Loreida Lapp
Otepää 79

oli heitlus pronksmedali eest. Lõpuks edestas
Võru Nõmme võistkonda 0,7 punktiga ning
teisele kohale jäädi omakorda alla 70 punktiga. Viiendaks tuli vendadest Pihodest koosnev
haanjalaste võistkond Taevatäht.
Individuaalselt näitas parimat tulemust
segavõistkonna liige Jens Salumäe, kellel
õnnestus 71,5 ja 70,0 meetriste õhulendudega
234,8 punkti koguda. Sarnaselt Salumäele
teenisid üle 200 punkti veel vaid otepäälased
Egert Malts, Jaan Jüris ja Kristjan Eljand.
Noorematest poistest tuleks ära märkida talvepealinna II võistkonna liikme Karl-August
Tiirmaa hea esinemine ja 10aastase Viljandi
noormehe Rauno Kaasiku esimene võistlus
Tehvandi K-70 meetri hüppemäelt.
VIIVIKA ELJAND

Istikute, tööstus- ja toidukaupade sügislaat aiandusmaja esisel platsil toimub
laupäeval, 1. oktoobril algusega kell 9. Tel 765 5537 ja 765 5418.

Vilma Saar Otepää 79
Aino Reigo Mäha 79
Linda Tobre Pastaku 79
Veera Ubin Puka 79
Aksel Vuks Pilkuse 78
Eino Rohtla Otepää 78
Vanda Tamm Sihva 78
Jelisaveta Kask Puka 78
Asta Simm Puka 78
Raun Hõbemägi Aakre 78

SÜNNID
SANDOR ŠULGIN 23. juuni
HETTI-MAARJA KARTAU
18. juuni

SAMUEL TÄMM 5. juuli
RISANNA MOOSES 9. juuli
ELIISA LOOS 10. juuli
MATHIAS JÄRVEOJA 3. august
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SÜNNIPÄEVAD
Lisette Valge Kuigatsi 78
Eelind Tutk Puka 78

Puhkpillimuusika
kannab väge

Ilmataat soosib jätkuvalt
käsitöölaadalisi

K

Lembit Luts Aakre 78
Virve Kurs Otepää 77
Helmi Tiirmaa Mägestiku 77
Harald Viikmann Otepää 77
Valve Värton Hellenurme 77
Herta Visnapuu Neeruti 77
Aliide Sööt Atra 77
Evi Ivan Puka 77
Asta Mägi Puka 77
Salme Vaab Puka 77
Õie Peterson Otepää 76
Liivia Suu Palupera 76
Vilma Vain Puka 76
Evald Virk Vaardi 76
Helju-Helene Ilja Puka 76
Niina Tiisler Puka 76
Silvia Alandi Otepää 75
Heino Aljaste Otepää 75
Ida Piir Otepää 75

Linna keskväljakul andis meeleoluka kontserdi puhkpilliorkester Vidzeme Peteris Vilksi juhatusel. Foto: Arvo Saal

Uudo Rootsma Otepää 75
Heino-Johannes Toomsoo
Otepää 75
Silvia Urbanik Otepää 75
Aino Kardmaa Kuigatsi 75
Elvi Teino Aakre 75
Ülo Reedi Otepää 70
Ants Johanson Kuigatsi 70
Leopold Gofman Otepää 65
Endel Käär Otepää 65
Helge Käär Otepää 65
Lembit Parvei Mägestiku 65
Elin Samul Otepää 65
Maie Soo Otepää 65
Tõnu Susi Otepää 65
Helle Tallo Otepää 65
Signe-Irene Treiveldt
Pühajärve 65
Klarissa Puusaag
Palupera 65
Meeta Õun Palupera 65
Vilve Pahva Pühaste 65
Urmas Tuubel Ilmjärve 60
Mart Urm Otepää 60
Liivi Purga Hellenurme 60
Eevi Virk Vaardi 60
Rein Juus Kibena 60
Leida Laul Aakre 60
Elve Danilson Puka 60
Tiina Kull Aakre 60

TASUB TEADA
Teade Pühajärve raamatukogu lugejaile
Seoses akende vahetusega on
Pühajärve raamatukogu 15.
septembrini suletud. Vabandame lugejate ees ebameeldivuste
pärast.

Tantsuõhtu
16. septembril kell 20 Otepää
kultuurikeskuses tantsuõhtu
Üllar Jörbergiga, pääse 25.-

Mahlapressimine
Õunamahla pressimine Otepää
aiandusmajas J. Hurda 5 igal
reedel ja laupäeval kell 10-15.
Eelregistreerimine tel 765 4056
(Sale Ilves).

22.-24. juulil toimusid Pühajärve III
puhkpillipäevad. Oma muusikalise panuse puhkpillipäevade ilmestamiseks
andsid Valga Piirilinna Bigbänd, Rõngu,
Saku, Aseri, Viru-Nigula, Uhtna ja Pühajärve puhkpilliorkestrid. Läti puhkpilliorkester Vidzeme tänavakontsert pakkus
väga head muusikat kõrgetasemelises
esituses. Üllatusesinejaiks oli eksootiliste
trummide koosseis Tartu Tünnipunt.
Eraldi äramärkimist vajaks ürituse
peaesineja Oktetten Ehnstedts Efter
Rootsist. Professionaalsed pillimehed

esitasid vanadel instrumentidel 20.
sajandi alguse rootsi muusikat. Puhkpilliansamblit iseloomustab loomulik,
siiras, südamlik kõla ning eriline koosmusitseerimine, mis palju meeldivaid
hetki südamesse ja hinge jättis.
Elamusterohke kontsert koondorkestrilt Nuustaku (orkestrisse kuulus üle 100
pillimehe) tõestas, et puhkpillimuusika
kannab väge, mis annab impulsi nii
kuulajaile kui esinejaile.
KÜLLI TEEARU

Karupoja trall on kasvanud
rahvusvaheliseks suveürituseks
6.-7 augusti päevad olid täis muusikat, tantsu ja laulu – Otepääl toimus
üleriigiline noorte rahvamuusikute
festival «Karupoja trall». Külalisteks olid noorte tantsurühm Lätist
ja 2 viiuliorkestrit Soomest. Kokku
saabus festivalile 201 külalist.
Merle Soonberg ja Lille Tali tutvustasid
avamisel «Karupoja tralli» kujunemist festivaliks. Traditsioonilise laulu «Karupoja
trall» saatel tõusid Eesti, Soome ja Läti
rahvuslipud lehvima. Festivalist osavõtjaid
tervitas Otepää vallavanem Aivar Nigol,
kelle soovituseks oli ainulaadne noortele
rahvamuusikutele mõeldud festivali kasvamine rahvusvaheliseks. Soomest oli tulnud
tervitusi tooma Päivi Veikkolainen, kes soovis kõikidele indu ja jõudu. Avatseremoonia
lõpuks mängis Karksi-Nuia noorte rahvamuusikaorkester «Kunileid» juht Vello
Ainsalu mõned lood. Pärast avamist sõideti
ühiselt Otepää ümbrusega tutvuma.
Järgmiseks tuli koondorkester üles seada. Saal sai noori mängijaid puupüsti täis.
Koosmängimist juhendasid Merle Soonberg,
Vello Ainsalu ja Lille Tali. Õhtul kell üheksa algas simman, kuhu oodatud publikut
paraku ei tulnud. Ju segas inimesi kodunt
välja tulemast äikesevihm. Väljakuulutatud ansambel «Tuulelõõtsutajad» ei saanud
küll kohale tulla, aga Merle Soonbergi viis
koolikaaslast Viljandi kultuuriakadeemiast
aitasid meid hädast välja. Mõnusa õhtu
eest aitäh Kadri Laubele, Kulno Malvale,
Tarmo Noormaale, Anu Taulile ning Ago
Niglasele.
Terve saalitäis rahvast oli pidevas tantsulises tegevuses. Kõige rohkem meeldisidki
noortele vanad tantsud ja ringmängud.
Sõmerpalu noored tantsisid lustiga kantritantse, Läti noored õpetasid meile oma
seltskonnatantse. Ja muidugi simmani väsimatud eestvedajad Kadri Laube ja Kulno
Malva, kes panid ka karud tantsima.
Pühapäeva hommik algas kõigile osalejaile äratusega torupilli saatel. Pikk
rongkäik suundus koolimaja juurest
kultuurikeskuse parki. Kahjuks oli vaid

üksikuid pealtvaatajaid. Pargis võttis meid
vastu puhkpilliorkester. Kell 10 avas Marge
Tadolder Otepää käsitöölaada ja muusikud
võisid alustada esinemist. Kultuurikeskuse
pargis olid kontserdid iga täistunni sees 45
minutit ja erinevate esinejatega. Igaühele
leidus midagi kuulamiseks ja vaatamiseks.
Samal ajal esinesid tunnise kontserdiga
Otepää Konsumi fuajees Karksi-Nuia, Läti
ja Soome esinejad. Festivalist osavõtjatele
oli antud ülesandeks kanda ette üks rahvalaul või regilaul, selle ülesandega said kõik
väga hästi hakkama ning see ilmestas ka
kontserdi kava.
Hea oli vaadata noori, kes tundsid mõnu
sellest, mida nad teevad ja kuidas nad seda
teevad. Mäetaguse põhikooli väikekandle
ansambli eripäraks oli omavalmistatud
pillidel mängimine, nende juhendajaks on
Anu Vildaku. Ansamblid olid väga erineva
tasemega: mõned koos mänginud vaid pool,
teised kuni 9 aastat. Eesti ansamblitest
oli kõige kogenum ansambel «Karupojad».
Neid suutis vanuse poolest ületada vaid
Läti rahvatantsurühm, kellel vanust 11
aastat.
Vaheldumisi kontsertide ja laadaloosimistega jõutigi festivali lõppkontserdini,
kus kõik osavõtjad ühiselt rahvale mängisid. Tänu avaldasid Aivar Nigol ning
Piret Pensa, kiidusõnu tuli ka kollektiivide
juhtidelt nii Eestist kui ka naabritelt. Korraldajad tänasid kollektiivide juhte tänukirjade ning meenetega. Koos arutati, kuidas
edasi minna ning mida veel paremaks teha.
Ühehäälselt oldi nõus, et üritus peab ka
järgmisel aastal toimuma.
Täname toetajaid: Eesti kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Rahvakultuuri arendus- ja
koolituskeskus, Otepää vallavalitsus, Otepää gümnaasium, Otepää kultuurikeskus.
Eriline tänu meie giidile ja tõlgile Ene
Poolandile, samuti Terje Aasarohule, Margus Möllile, Ave Kruusmaale, Pühajärve
puhkpilliorkestrile, Piret Pensale, Otepää
Naisseltsile, Marge Tadolderile.
LILLE TALI

äsitöölaadad Otepääl said alguse 9 aastat tagasi,
kui Otepää võõrustas kultuurifestivali Vänlek osavõtjaid. Alates teisest korrast toimus koos käsitöölaadaga
rahvalaulupäev, kus said esineda kultuurikollektiivid
üle Eesti ning toimusid Veljo Tormise meistriklassid.
Ajaga koos muutuvad inimesed ja ka üritused ning sellel aastal lõid käsitöölaada tegijatega kampa Lille Tali
ja Merle Soonberg, kes korraldasid samal ajal Otepääl
rahvusvahelist rahvamuusikafestivali «Karupoja trall».
Mitmel eelneval aastal on laadal esinenud kohalikud
rahvatantsurühmad ja muusikakollektiivid. Sellel aastal
ei mahtunud aga festivali tihedasse kavva rohkem rühmi
kui ainult Tsirguliina memmede tantsurühm Madlid.
Peame tänama ilmataati, kes on järjepidevalt üheksal
aastal meie üritusele õla alla pannud ja taevaluugid kinni
hoidnud. Müüjaid oli selgi korral Võrust-Virust -Saaremaani, Lätist ja Leedust. Kõige rohkem oli kauplejaid
üle-eelmisel aastal, mil nende arv küündis 70ni ja seda
oli meie väikese pargi jaoks tõesti liiga palju. Tänavu
oli laadal kauplejaid 40 ringis. Korraldajatena pole me
pidanud tähtsaks mitte kauplejate arvu, vaid kauba
mitmekülgset valikut.
Laada käigus toimus erinevaid tegevusi: näomaalingutega said end kaunistada nii suured kui väikesed,
meisterdamistoas oli võimalus MTÜ Karukäpp liikmete
juhendamisel valmistada salvrättidest ja kõrtest lilli.
Populaarne oli taas laadaloterii. Suur tänu lastele, kes
loose müüsid ja neid välja loosida aitasid. Kõigil, kes ei
saanud oma loosiauhindadele laada käigus järele tulla,
on võimalus need aasta jooksul Anni Butiigist (Pühajärve
tee 2) kätte saada.
Tegijail juhtub nii mõndagi, nii jäi ära plaanitud rahvarõivaste näitus ja vokil villaketramise õpetamine. Selle
korraldama pidanud pikaaegsete kogemustega rahvarõivaspetsialisti Taivi Raudseppa kimbutanud loodusjõud ei
lasknud teha vajalikke viimase hetke ettevalmistusi.
Suur tänu naisseltsi tragidele daamidele, kes juba teist
aastat aitavad maitsva supi ja muu meelepärasega laadaliste tühja kõhtu täita. Samuti Otepää Kaitseliidule,
kellelt laenatud katlas maitsev supp valmis. Täname
kõiki, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid. Loodame
kohtuda kõikide huvilistega ka järgmise aasta käsitöölaadal, mis toimub taas augustikuu esimesel pühapäeval.
MARGE TADOLDER

Valmistuge memme-taadi konkursiks
1. oktoobril algusega 14 toimub Otepää
kultuurikeskuses juba kolmas memme-taadi
konkurss, millega tähistatakse rahvusvahelist eakate päeva.
Kõigil huvilistel on võimalus end memme-taadi
valimistele registreerida hiljemalt 15. septembriks
Päevakeskuses tel 766 8592 või 551 6418 (Helle
Kuldmaa). Ürituse täpne kava ilmub septembrikuu
Otepää Teatajas.
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
1. 16. oktoobril toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustati üks
valimisringkond. Järgmise koosseisu liikmete ja mandaatide arvuks määrati 11.
2. Moodustati valimiskomisjon, mille esimeheks on seadusest tulenevalt vallasekretär Imbi Parvei. Liikmeteks Sulev Pallon
ja Maire Voolaid. Asendusliikmeteks Mati
Tutk ja Linda Järvet.
3. Kinnitati vallavalitsuse 2004. a majandusaasta aruanne.

Palupera vallavalitsuses
1. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Palupera puurkaevu maaüksuse maa
maksumus.
2. Otsustati anda ühekordset toetust koolide lõpetajatele.
3. Määrati Kalmemäe A-10 talu maade
nõudeõigusest suurema pindalaosa riigile
tasutava võla suurus.
4. Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldus nr. 60 14.06.1999.a.
5. Anti korraldus Palupera külas asuva Lillevälja A-55 talu maade tagastamise kohta
Liivia Suule ja Valdeko Matsinale.
6. Määrati valimiskomisjoni asukohaks
vallamaja (Hellenurmes).

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust
juulis 18le ja augustis 15 taotlejale.
2. Maksti kahele isikule matusetoetust ja
ühele isikule sünnitoetust.
3. Hooldus lõpetati neljal isikul, hooldaja
määrati neljale isikule.
4. Anti nõusolek erastamiseks: Andrus
Looskarile Aakre külas Jaasi maaüksus, 6,71 ha; Sirje Reitavile ja Toomas
Reigole Puka alevikus Alliku 13 maaüksus 2487 m²; Toomas Õispuule Plika ja
Prange külas Kõrtsitoa maaüksus 4,8789
ha ja Plika külas Võidula maaüksus 17
698 m²; Peeter Palusaarele Kuigatsi
külas Villemi maaüksus 17,03 ha; Siiri
Paiklale Kolli külas Siimu maaüksus 11
149 m²; Reemo Possulile Puka alevikus

ja Kibane külas Oja maaüksus 5,2113 ha;
Signe Kotkasele Kibena külas Hiiemäe
maaüksus 8,02 ha.
5. Jagati Aakre külas asuv Sääse katastriüksus neljaks maatükiks – Sääse I,
Sääse II, Jaasi III ja Kanaküla tee.
6. Puka vallast pärit naiskooride dirigendi ja muusikapedagoogi Ants Söödi
juubelisünnipeäva puhul annab Eesti
Naislauluselts välja raamatu «Sööt muusikasse», mida Puka vallavalitsus toetab
1000 krooniga.
7. Valgamaa laste rahvusvahelise inglise
keele suvelaagri läbiviimist toetati 5000
krooniga (Puka vallast osaleb suvelaagris
7 last).

Otepää vallavolikogus
1. Otsustati anda nõusolek Savilaane
ja Uus-Savilaane kinnistute üleandmiseks Eduard Zelezkinile ning VanaUrmitootsi kinnistu üleandmiseks OÜle
Disain Digesto.
2. Otsustati algatada Vidrikemõisa kinnistu detailplaneering.
3. Otsustati kehtestada Lipuväljak 28
detailplaneering.

Otepää vallavalitsuses
1. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa: Naima Temmerile, Anne
Mallenele, Hele-Kai Remmelile, Vally
Täärile, Kullo Laosele.
2. Otsustati erastada maad ostueesõigusega ASile Techne Töökoda.
3. Otsustati jagada Kondi katastriüksus
ja Vangja katastriüksus.
4. Otsustati Liivamäe ja Tammuri katastriüksuste piiride muutmine.
5. Otsustati vastu võtta Oru tn 10 kinnistu
ja Madsa Puhkeküla detailplaneeringud.
6. Otsustati väljastada ehitusload: Eveli
Petersonile elamu püstitamiseks Hurda
tn 11; OÜle Jaotusvõrk Rait Marustele
kuuluva Madsa-Järve kinnistu liitumisühenduse ehituseks ja ASi Otepää Golf

POLITSEIINFO
• 5. juuli õhtul juhtus liiklusõnnetus
Otepääl Palupera tee ja Vahe tänava
ristmikul, kus jalgrattaga liikunud
10aastane poiss sõitis kõrvalteelt
ette peateel liikuvale veomasinale
Scania. Kuna nii veomasina juht
kui jalgrattaga sõitnud laps jõudsid
eelnevalt pidurdada, sai poiss vaid
kergemaid vigastusi ning kohal käinud kiirabi meedikud osutasid talle
esmaabi kohapeal.
• 8. juuli õhtul juhtus liiklusõnnetus
Otepääl Lipuväljakul, kus 21aastane
Taaniel ei andnud Audi 80 juhtides
teed peateel liikunud mootorrattale
Kawasaki. Õnnetuses sai viga mootorratast juhtinud 40aastane Peeter,
kellele andsid kohapeal esmaabi
kiirabi meedikud.
• 19.-20. juuli vahel varastati Pedajamäe külas maja keldrist murutrimmer Stihl maksumusega 3500
krooni. Kelder oli lukustamata.
• Ööl vastu 20. juulit varastati
Kaurutootsi külas ehitussoojakust
erinevaid tööriistuehitu.
• 30. juulil teatati Leigo talu toitlustusalalt varastatud 9 õllevaadist,
mille kahjusummaks kujunes 15 000
krooni. Valga politsei tegi kindlaks
kolm varguse toime pannud isikut.
• Ööl vastu 1. augustit varastati
Palupera külas osaühingu kinniselt territooriumilt punast värvi
ratastaraktor MTZ.

• 15. augusti hilisõhtul juhtus liiklusõnnetus Kannistiku–Koolitare
tee esimesel kilomeetril, kus alkoholijoobes Andero (23a) sõitis oma
sõiduautoga Audi 100 teelt välja
vastu puud. Inimesed õnnetuses
viga ei saanud.
• Ööl vastu 16. augustit teatati politseile, et Palupera poolt Puka poole
liigub koos kahe autoga üks kahtlane traktor. Teate kontrollimisel
sõitis politseipatrull mööda traktori
jälgi Võrumaa piirile Sõmerpalu
valda, kus politseinikud märkasid
ka mainitud traktorit ja selle ees
liikuvat sõiduautot. Traktorit saatnud auto põgenes ning ka traktor
ei peatunud politseipatrulli peatumismärguandele. Peale politseinike
tehtud tehtud hoiatuslaske pööras
traktor põllule ja peatus veidi maad
eemal metsa ääres. Roolis olnud isikul õnnestus aga põgeneda. Traktori
MTZ andmete kontrollimisel selgus,
et sõiduk oli samal ööl varastatud
Viljandimaalt Kolga-Jaani vallast
Leie külast.
• 20. augustil kella 16.30 paiku
juhtus liiklusõnnetus Arula–Sihva
tee viiendal kilomeetril, kus rulluisutaja, 41aastane Raivo, sõitis
kõnniteelt ette peateel liikunud
sõiduautole Volvo 80 ning sai autolt
löögi. Kannatanu toimetati Tartu
haiglasse.

liitumisühenduse ehituseks ning Kitse
alajaama fiider 2 pingeparanduseks; Peeter Raagile elamu püstitamiseks Allikmäe
maaüksusel; Erki Unnile majandushoone
püstitamiseks Meemaa maaüksusele; OÜle
Ökoteh sauna püstitamiseks Kõreoja
maaüksusel.
7. Otsustati väljastada kasutusluba OÜ
Jaotusvõrk elektriliinile seoses Mait
Ernesaksa kinnistu liitumisega.
8. Otsustati väljastada kirjalik nõusolek
Einar Koplile sauna püstitamiseks.
9. Otsustati kinnitada ametisse Otepää
gümnaasiumi direktor Aivo Meema.
10. Otsustati algatada ehitiste peremehetuks tunnistamine: Lokumärdi elamu ja
kõrvalhooned Tõutsi külas, Tõutsi karjalaut Tõutsi külas, Liivaku talu elamu ja
kõrvalhooned Vana-Otepää külas.
11. Moodustati komisjon peremehetute
ehitiste hindamiseks.
12. Anti luba ilutulestiku korraldamiseks.
13. Määrati lapse sünnitoetus ühele valla
elanikule.
14. Otsustati väljastada projekteerimistingimused Ainar Kukkele garaaži ehitusprojekti koostamiseks.

VALIMISKOMISJONID
Puka vallas
Valimiskomisjoni tööaeg 17. augustist 5.
septembrini igal tööpäeval kell 10 -16,
lõuna 13-14. Kandidaatide registreerimise
viimasel päeval, 6. septembril kuni kella
18ni. Ajavahemikul 7.-11. september valimiskomisjoni tööaeg kell 9-12.

Palupera vallas
Valimiskomisjon töötab vallamajas (Hellenurmes) tööpäeviti kell 14-16.

Otepää vallas
Valimiskomisjon töötab vallamajas (Lipuväljak 13, II korrusel ruumis 212)
tööpäeviti kell 15-17 ning 6. septembril
kell 15-18.

2007. aasta suvel
toimub Otepääl
rahvasportlaste
olümpiaad
Tšehhi vabariigis Pilsenis toimunud üheksandal
rahvaspordi olümpiaadil käis Pühajärve puhkekeskuse juhatuse liige Jüri Kork. Ta osales seal kui
järgmise, 2007. aastal toimuva olümpiaadi korralduskogu liige.
Pilsenis sportis IVV (Internationaler
Volkssportverband, eesti keeles Rahvusvahelise
Rahvaspordi Föderatsioon) olümpiaadil üle 3500
inimese 28 riigist, nende hulgas ka 300 osalejat
Eestist. Kaugemad külalised olid Jaapanist, LõunaKoreast ja USAst.
Kümnedale rahvasportlaste olümpiaadile, mis
algab Otepääl 12. juulil 2007, oodatakse umbes
4000 osalejat. Kavas on tervisekäimine, jalgratta
maanteesõit, maastikuratta võistlus, ujumine ning
esmakordselt mängitakse olümpiaadil rannavõrkpalli ja orienteerutakse. Vabal ajal sõidavad külalised
ekskursioonidele paljudesse Eestimaa paikadesse.
2007. aaasta olümpiaadi korraldamiseks on moodustatud 12liikmeline korralduskogu, mida juhib
Eesti Spordiseltsi Kalev esimees, Riigikogu liige
Peeter Kreitzberg. Valgamaalt kuuluvad korralduskogusse Otepää vallavanem Aivar Nigol, AS Pühajärve Puhkekodu juhatuse liige Jüri Kork, Valga
maavalitsuse peaspetsialist Rein Leppik ja Valga
linnavolikogu esimees Uno Heinla.
Rahvaspordi olümpiaadid on varem toimunud Hollandis, Saksamaal, Prantsusmaal, Kreekas, Soomes,
Itaalias, Austrias ja Belgias.
ARVO SAAL

Puka vallas
• Vooremäe puhkeala detailplaneeringu
avalikul väljapanekul laekus Puka vallavalitsusele üks ettepanek, mis on seoses
teenindusmaa määramisega. Puka vallavalitsus aktsepteerib tehtud ettepanekut
ning planeerija poolt viiakse detailplaneeringusse sisse vastavad täpsustused.

Palupera vallas
• Palupera vallavolikogu 08.07.2005 otsusega nr 1-1/05/16 taotletakse Palupera valla munitsipaalomandisse Palupera külas
asuv Palupera puurkaevu maa-ala suurusega 674 m². Maa on vajalik tagamaks
võimalusi sotsiaalobjektide haldamiseks,
sihtotstarbega 100% sotsiaalmaa.
• Palupera vallavolikogu 08.07.2005 otsusega nr 1-1/05/15 kehtestati Lustimäe
maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut
planeeringualal.

Otepää vallas
• Vidrike küla Järvemäe kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus on
6,45 ha. Kinnistu omanik on Pilvi Kuld.
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistu jagamise ja ehitusõiguse
alade määramise võimalikkus.
• Mägestiku küla Matsipõllu kinnistu
detailplaneering. Planeeritav ala suurus
on 7,74 ha. Maa-ala omanik ja arendaja
on OÜ Lõuna-Eesti Kinnisvara. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada
kinnistu jagamise ja ehitusõiguse alade
määramise võimalused, servituutide vajaduste ja kitsenduste väljaselgitamine
ning maa sihtotstarbe muutmine.
• Sihva küla Männituka kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus
on 3,9 ha. Maa omanik ja arendaja Jüri
Roosmann. Detailplaneeringu eesmärgiks
on välja selgitada kinnistu jagamise ning
ehitusõiguse alade määramise võimalused.
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule
suunatakse järgmised detailplaneeringud:

• Vidrike küla Oru kinnistu detailplaneering. Planeeritav maa-ala asub Voki järve
ääres. Kinnistu omanikeks on Kätlin ja
Evelin Metsar. Detailplaneeringu eesmärk
on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse alade määramine elamu-suvilakomplekside
rajamiseks. Läbi planeeringu määratakse
servituutide seadmise vajadus.
• Otepää linnas Oru tn 10 kinnistu detailplaneering. Kinnistu omanikuks on OÜ
Vilgemar. Detailplaneeringu eesmärk on
0,6 ha kinnistu jagamine ja ehitusõiguse
alade määramine.
• Arula küla Madsa Puhkeküla detailplaneering. Kinnistu omanikuks ja
arendajaks on MTÜ Eesti Spordiselts
Kalev. Detailplaneeringu eesmärk on polüfunktsionaalse turismi- ja spordikeskuse
väljaarendamine.
Valminud on eskiislahendus Nüpli külas
Väikesel Munamäel Kaga ja Allikamäe
kinnistute detailplaneeringule. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala planeerimine spordi- ja puhkemajanduse arendamise eesmärgil, ehitusõiguse alade määramine
ja maa sihtotstarbe muutmine.
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad 1.-15. septembrini 2005
Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimuvad avalikud arutelud 16.
septembril 2005: kell 13.00 Oru kinnistu
detailplaneering; kell 13.30 Oru 10 kinnistu detailplaneering; kell 14.00 Madsa
Puhkeküla detailplaneering; kell 15.00
Väikesel Munamäel Kaga ja Allikamäe
kinnistute detailplaneeringu eskiisvariandi tutvustus.
AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse maanõunik
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SA Tehvandi Spordikeskus müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel
järgmised varad:

HOOAEG JÄLLE ALANUD!
Ujula avatud iga päev 7 - 23
Jõusaal avatud iga päev 8 - 22

1. Korteriomand (Otepää, 3-toal, keskk, III k,
65,3m²) alghind 330 000 kr
2. Korteriomand (Otepää, 1-toal, keskk, III k,
37,9m²) alghind 200 000 kr
3. Škoda Felicia Combi 1,6 GLX (1998, bens, universaal, t.pun.) alghind 20 000 kr
4. Tsisternauto ZIL (1986), alghind 5 000 kr
5. Veoauto IZ-27151 (kaubik, 1990), alghind 1 000
kr
6. Veoauto IZ-2715 (kaubik, 1977), alghind 1 000 kr
7. Kallurauto GAZ 53 (1983), alghind 3 000 kr
8. Furgoonauto UAZ (1988), alghind 5 000 kr.

Info tel 766 5555
29. aug - 11. sept bowlingus
koolialguse pakkumine õpilastele:
E-R kell 15-17 2 tundi bowlingut 100.Info tel 766 5400

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada eesti keeles ja
kinnises ümbrikus hiljemalt 14. septembriks 2005
aadressil: SA Tehvandi Spordikeskus, Nüpli küla,
Otepää vald 67406.
Ümbrikule märkida märgusõna «ENAMPAKKUMINE» ja objekti nimi, mille kohta pakkumine
esitatakse ning hoiatusmärge «Mitte avada enne
enampakkumise avamist!» Nõuded enampakkumisest osavõtjatele ja esitatavatele pakkumistele on
toodud veebilehel: www.tehvandi.ee
Enampakkumisel osalejatel tuleb tasuda osavõtutasu 1% alghinnast (ei kuulu tagastamisele) ja
tagatisraha 10% alghinnast SA Tehvandi Spordikeskus a/a-le nr 10220041128012 Ühispangas.
Varaga tutvumise osas eelnevalt kokku leppida: 76
69 512. Täiendav informatsioon: 766 9512.

Otepää gümnaasium kuulutab välja konkursi
MAJANDUSALA JUHATAJA AMETIKOHALE (1,0 kohta).
Kandidaadilt eeldame vastutustundlikku suhtumist
kooli varanduse säilitamisel.
Avaldus ja CV esitada 15.09.2005
Otepää gümnaasium, Koolitare 5
67403 Otepää
info: 766 8240 direktor, 766 8241 sekretär

Tarkusekuu eripakkumine hotell Karupesa restoranis!

Kontsert Otepää uues
kontserdipaigas
Pärna t 15
27. augustil kell 19

Tervele perele septembrikuus soodustus restoranimenüült 15 %
1. septembril koolilastele ja nende noorematele õdedele-vendadele söögi juurde üllatus!

Kontsert-jumalateenistus
Esineb Viimsi gospelkoor ja
solistid Maiken, Mariliis, Kertu,
Sigrid ning laulja Annika-Mai
Purje.

Avaldame kaastunnet Marek Kamlale
vanaema

Südamlik kaastunne Antsule ja Tiiule
perega poja

SALME LÕO
surma puhul.

TAIVO SANDERI

Sissepääs vaba!

Otepää evangeelse
vabakoguduse Palverändur
uue kiriku peasaali
avamine
28. augustil kell 14
Pärna 15
Olete kõik oodatud!

LOREIDA SAMULI
6. VIII 1921 - 2. VII 2005

VELJU LATTIK

2. IX 1936 - 8. VII 2005

HELJU LAAK

5. V 1933 - 11. VII 2005

KALJULA ALL

4. VIII 1938 - 16. VII 2005

RICHARD ILVES

«Hingemuusika»
Otepää Maarja
kirikus
Kontserdisarja «Hingemuusika» Otepääl korraldab PL Muusikute
Toetusfond koostöös Otepää Maarja koguduse,
AS Pühajärve Puhkekodu ja Eesti Kultuurkapitaliga.
Kontserdid iga kuu
kolmandal laupäeval
kell 18.
Järgmine kontsert toimub 17. septembril.
Piletid toetustena Maarja
kogudusele (25.-, 10.-)
Sarja kontsertide kohta saab jooksvat infot
meilitsi, kui registreerite end PL Muusikute
Toetusfondi listi. Selleks saatke kiri aadressil
plmf@hot.ee.
RAUL RANNAVEER
PL Muusikute Toetusfond

15. XII 1918 - 26. VII 2005

LEMBIT PALLON
24. IX 1926 - 13. VII 2005

LINDA LILLIPUU

11. VIII 1913 - 28. VII 2005

MART-JAAK UFFERT
23. III 1947 - 27. VII 2005

Kadri, Margus, Signe, Aivo, Marek,
Helis, Elo ja Erki.
On elu lühike,
on elu ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi
tõuseb iil - ja luba küsimata
askeldaja viib

Kaastunne Ellule, Evele, Margele,
Marekile ja Margole

SALME LÕO

LINDA TIKS

29. X 1920 - 29. V 2005

ANATOLI BLINOV
19. X 1957 - 8. VIII 2005

EELIN TUTK

24. VIII 1927 - 16. VIII 2005

VAMBOLA MÄGER
30. X 1930 - 15. VIII 2005

SA Otepää Spordirajatised kollektiiv

Südamlik kaastunne
Tiiule ja Antsule kalli poja

TAIVO SANDERI
surma puhul.

Elma, Tiiu, Liisi ja perekond Barkala

TAIVO

surma puhul.
Evi ja endised laulukaaslased
Relamist ja Aurekost
Südamlik kaastunne Ants Sanderi
perele poja

TAIVO

kaotuse puhul.
Töökaaslased katlamajast

surma puhul.

perekond Simm
Sügav kaastunne Ellule kalli ema

SALME LÕO
surma puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet õpetaja
Tiiu Sanderile ja tema perele poja ja
venna

TAIVO SANDERI
kaotuse puhul.

Otepää gümnaasiumi XIb klass

Otepää päevakeskus-hooldekodu pere
Mälestame kallist poega

HEIVO VÄINA

kümnendal surma-aastapäeval.
Ema ja isa

LINDA LOOT

12. XII 1923 - 29. VII 2005

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Ants Sanderile
perega kalli poja ja venna

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

URMAS SAAREMÄE
surma puhul.

Heidi, Maiken, Mailis
Südamlik kaastunne
Tiiule ja Antsule perega
poja

TAIVO SANDERI
kaotuse puhul.

Otepää gümnaasiumi kollektiiv

LINDA LOKI

5. IV 1940 - 2. VIII 2005
kaotuse puhul.
Palupera põhikooli liitklass, 4. klass ja
klassijuhatajad

Kallid Tiiu, Ants, Alari ja Anu. Oleme
leinas teiega kalli poja ja venna

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

TAIVO SANDERI

SIEGFRIED REBASE

kaotuse puhul.

Kopli 7 pere

Iga lahkumine on raske
iga teelesaatmine kurb . . .

Südamlik kaastunne Reelikale ja
Kennartile emaga isa

Avaldame kaastunnet Kristale ja
Kaisale armsa vanaema

22. VII 1929 - 15. VIII 2005
kaotuse puhul.

Ellen ja Peeter

Avaldame kaastunnet Tiiu Sanderile
kalli poja

TAIVO SANDERI
surma puhul.

75. lennu A klass
Kõike võib tahta, karta ja loota.
Seda mis tuleb - mitte keegi ei oota.

Olema koos teiega, Tiiu ja Ants perega,
sel raskel hetkel, mil jätate hüvasti oma
armsa poja ja venna

TAIVO SANDERIGA
OKK 46. lennu lõpetajad

Mälestame

ELVIIRA VÄHI

13. IX 1906 - 17. VI 2005

VALERIA HOMMUK
14. XI 1915 - 15. VII 2005
Sügav kaastunne omastele.

Otepää päevakeskus-hooldekodu pere
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TÖÖ

TÖÖ
Soovime leida kohusetundlikku ja
usaldusväärset

Puidutööstus alajaamas vajab oma meeskonda

KODUABILIST

Väljaõpe kohapeal. Ooda-

Lühitutvustus fotoga saata: Otepää sjk PK 27

Info tel 515 7019 või kohapeal

ABITÖÖLISI

* LEHEPUHURID- IMURID

tud nii naised kui mehed.

* KERGKÄIVITUSEGA
TÖÖ

TÖÖ
Pühajärve puhkekeskus võtab tööle

MOOTORSAED JA

Pubi Time Out
vajab

KLIENDITEENINDAJA

MURUTRIMMERID

KOKKA

Tule ja tutvu!

Info tel 515 3220

Info tel 522 6234

või 767 9280

Suvekaupadel suvelõpuhinnad!

TÖÖ

Taagepera loss
võtab alates septembrist tööle põhikohaga:
HOTELLI ADMINISTRAATORI
KOKA
KELNERI
Töö graaﬁku alusel.
Elamisvõimalus kohapeal!
CV ja sooviavalduse palume saata:
hotell@taageperaloss.ee
Lisainfo: tel 5348 6352

E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

Valga põik 3
Otepää

Viibisin hooldushaiglas
– tänan õde Mailist ning
teisi õdesid ja sanitare. Sügav kummardus kõigile hea
hoolitsuse eest. S. Mals.

Müüa puitbriketti kojuveoga. Tel 5342 9630.

Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja
santehnika töid. Garantii.
Tel 506 8509.

Müüa 3meetrist kase küttepindu. Info tel 515 7019.

Üürile anda möbleeritud
2toaline kõigi mugavustega
korter Otepääl alates septembrikuust. Tel 734 8470.

Elvasse vajatakse pagarit
(öine vahetus 3 korda nädalas) ja kondiitri abitöölist
(5 päeva nädalas). Tel 735
6050; 735 6045

Müüa kreissaag, vaja ehitustöölisi. Tel 5805 3751.

Otsin remondimeest korteri
remontimiseks. Tel 557 3804.

AS Parmet pakub
erinevaid tüüpe
alumiiniumist ripplagesid,
ehituseks vajaminevaid terasproﬁile,
fassaadikassette ja
muid plekist painutatud proﬁile.
tel 766 9444
fax 766 9440
www.parmet.ee

• Müüa ehituslikku
saematerjali, välisvoodrilauda ja järgatud küttepindu.
• Ostame kuusepalki.
• Osutame saekaatri
teenust.
Tel 529 5948

Noor pere
ostab kinnistu
suvila ehitamiseks Otepääl või selle ümbruses, veekogu ääres või
läheduses suurusega
kuni 3 ha.
Tel 501 8818 Gaido

