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Valimistulemused Otepääl ei luba
kindlat tulevikku
Aivar Nigol (107)
Enn Sepma (70)
Aarne Steinbach (50)
Andres Arike (47)

Kokkuvõtvalt Otepää volikogu
valimistulemustest

• Suurim kohtade juurdesaaja on Rahvaliit, kel viimases volikogus oli vaid 1
mandaat (Jüri Kork) ja uues volikogus
4 kohta partei nimekirjas + mitu rahvaliitlast valimisliidus.
• Suurim kaotaja oli Keskerakond, kes
Ants Manglus (105)
jäi ilma kõigist neljast volikogukohast.
Ann Kull (91)
Nii Res Publica kui Reformierakond
Olev Matt (50)
jäid kumbki ilma kahest kohast.
Jaan-Kaarel Kukk (49)
• Eelmise volikogu koosseisust langesid välja Neeme Nurmoja ja Valdur
Sepp Res Publicast, Alar Arukuusk,
Ilmar Haak ja Rein Pullerits ReforJaanus Barkala (74)
mierakonnast ning Maie Niit ja Rein
Helle Kuldmaa (55)
Vikard Keskerakonnast.
• Eelmise volikogu koosseisust ei
Vali
kandideerinud Mati Salundi, Riho
misliit Otepää
Raave ja Neeme Ernits. Uus voliJaanus Raidal (282)
kogu on senisest 21 liikmest 2 koha
Jüri Kork (52)
võrra väiksem.
Ivari Viigimets (44)
• «Uute poliitikutena» asuvad voliKaja Aidla (41)
kogusse Ants Manglus, Olev Matt ja
Enn Sepma ning vahepealsetel aastatel
Miia Pallase (40)
volikogust eemal olnud Ann Kull, JaanSilver Eljand (34)
Kaarel Kukk, Ivari Viigimets ja Silver
Eljand.
• Senise volikogu liikmetest jätkavad uues
Volikogu esimene istung toimub 2. novembril kell 16 raekoja saalis.
koosseisus Jaanus Barkala, Helle Kuldmaa,
Esimese istungi päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe/aseesimeeste valimine
Jaanus Raidal, Jüri Kork, Aarne Steinbach,
Andres Arike, Evi Lill, Aivo Meema, Luule
ning praeguse vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
Saar, Kaja Aidla ja Miia Pallase.
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Evi Lill (44)
Aivo Meema (44)
Luule Saar (36)

Palupera ja Puka
volikogude valimistulemused
Paluperas ja Pukas jätkavad traditsiooniliselt
kohaliku elu korraldamist senised vallajuhid,
kes kogusid isikliku
häälteenamuse.

Palupera volikogu
VL Ühtne Koduvald
Terje Korss (72)
Vambola Sipelgas (57)
Malle Kõll (40)
Kalev Lõhmus (39)
Anti Kulasalu (28)
Tõnu Raak (26)
Marika Viks (23)
Maire Lemberg (21)
Jaanus Juhkam (18)
Vahto Sikk (17)
Üksikkandidaat
Ermo Kruuse (52)

Puka volikogu
VL Koduvald
Heikki Kadaja (142)
Toivo Punga (47)
Anu Uint (30)
Ilme Hõbemägi (26)
Heldur Vaht (23)
Tiina Trees (19)
Kajar Tilga (18)
Kalev Brikker (18)
Õnne Paimre (17)
Aare Jaama (16)
Kunnar Vahi (11)
Tõnis Leosk (11)
Üksikkandidaat
Irja Sõnum (66)

Otepää volikogul raskusi tugeva koalitsiooni
moodustamisega

õenäoliselt on huvilised
valimistest möödunud 10
päeva jooksul jõudnud valimistulemustega tutvuda. Jätkuv
trend on valimisaktiivsuse suur
erinevus piirkonna valdades: kui
Otepääl käis valimas tublisti üle
poole (ligi 64%) hääleõiguslikest
vallakodanikest, siis naabervaldade aktiivsus väheneb iga korraga
ja seekord soovis oma seisukohta
avaldada alla poole valijaskonnast: Paluperas 48% ja Pukas
alla 40%.
Otepää valimisaktiivsuse võib
tõenäoliselt kirjutada osaliselt
nimekirjade paljususe, aga kindlasti ka suuremate nimekirjade
üliaktiivse kampaania arvele.
Nagu tavaks, kasutati selgi korral
enesereklaamiks igasuguseid võtteid alates lauskiitlemisest, oma
senise tegevuse eksponeerimisest,
konkurentide valimatul kombel
mustamisest kuni tujujookide toel
häälte ostmiseni välja.

kandideerimise lõppu ülejooksnud
isikud, keda ei saatnud edu ka
vastloodud valimisliidus. Selline
tulemus oli ennustatav ka keskerakondlastele endile. Kiita pole
ka möödunud korral uue tulijana
4 mandaati saanud Res Publica
tulemus, kellele sedakorda vaid
kaks volikogu tooli jäi.
Rahvaliidu tulemusi on raske
üheselt tõlgendada, kuna selle
partei jüngreid kandideeris kahes
nimekirjas. Arvuliselt oleks lihtne
nende kahe nimekirja mandaate
liites 10 häälega volikogus napp
enamus saada. Samas on mõlemas
nimekirjas omavahel vastasseisus
olijaid.
Reformierakond sai volikokku
kõige rohkem kohti: 7. Isamaaliidu kandidaadid pole aga Otepääl
millegipärast jätkuvalt populaarsed ja nende osalemine kujunes
taas vaid sümboolseks.

Rahvaliidu nimekiri üllatas, Keskerakond hävis

Erinevaid koalitsiooniläbirääkimisi on püüdnud alustada nii
Rahvaliidu, Reformierakonna kui
valimisliidu Otepää juhtfiguurid.
Paraku on mitmed läbirääkimiskatsed liiva jooksnud. Absoluutset
häälteenamust pole ühelgi nimekirjal ning ka kahe peale kokku ei

Kui üle Eesti on Keskerakond
kõvasti kanda kinnitanud, siis
Otepääl on see partei end otsustajate ringist välja mänginud.
Viimase hoobi andsid Keskerakonna nimekirjast vahetult enne

Kes võtavad vastutuse valla juhtimise eest?

saavuta keegi tugevat liitu (Reformi
7 + valimisliidu 6 kohta volikogus
oleks küll matemaatiliselt tugev
enamus, kuid selline koalitsioon on
kõige ebatõenäolisem aastatepikkuse vastasseisu tõttu).
Viimaste päevade sündmused
on jõudnud sinnamaale, et vaatamata probleemide olemasolule on
Rahvaliit ja VL Otepää fraktsiooni
moodustamise leppe allkirjastanud, Res Publica kaasamine
kolmanda partnerina pole hetkeolukorras tõenäoline.
Nii Reformierakonna kui Res
Publica kohalikud poliitikud on
avaldanud seisukohta, et kolmikliit koos Rahvaliiduga oleks
viljakaim, suutes tagada valla
arengu järjepidevuse ja tuues
kaasa positiivseid muutusi.
Otepää Teataja on seisukohal, et
tänase Eesti kohalikul poliitmaastikul polegi mõtet tõsiselt rääkida
koalitsioonist ja opositsioonist.
Tihtipeale on see üle pingutatud
liivakastimäng. Pole ju harvad
need juhud, mil «opositsiooni» ettepanek hääletatakse «koalitsiooni» poolt maha vaid seetõttu, et
vastav ettepanek tuli «vale poole
pealt» (kuigi sisimas on nii mõnigi
volikogu liige seda ettepanekut
toetamas). Sarnaselt käituvad
tihti ka «opositsionäärid», kui

ajavad sõrgu vastu «koalitsiooni»
tegemistele. Ja nii käib aastast
aastasse üks lõputu vägikaikavedu ja vastaspoole materdamine
või ignoreerimine. Oleks ülim aeg
taoline poliitkultuuritus lõpetada
– kõigil terve mõistusega valituil
seljad sirgu lüüa, oma arukate
mõtetega lagedale tulla ja teiste
arukaid mõtteid toetada. Oldagu
siis kelle nimekirjas tahes.
Igati loogiline, kui nelja aasta
pärast toimuksid kohalikud valimised taas isikuvalimistena nagu
täna paljudes Eestimaa väikevaldades. Erakondade nimekirjad ja
parteide vahelised võitlused võiksid jääda riigi poliitika tasandile.
Taolise ketserliku mõtte väljakäimine tekitab ilmselt teatavat
pahameelt toimetuse aadressil,
kuid sellist seisukohta kannavad
paljud arukad eestimaalased, sh
otepäälased ning nendega tuleb
vaid nõustuda.
Kes vallavanemaks, kes volikogu
esimeheks?

Kui enne valimisi pakkusid
nimekirjad vallavanemakandidaatidena välja Miia Pallase (VL
Otepää), Jaanus Barkala (Res
Publica) ning Ants Mangluse
(Rahvaliit), siis täna pole ühestki
neist põhjust rääkida kui peatsest

vallavanemast. Reformierakond
lubas võimule tulles kuulutada
vallavanema kohale konkursi ja
sellest mõttest pole nad ka loobunud.
Loogikareeglite järgi peaks volikogu esimehe koha saama enim
hääli kogunud Reformierakond
ning aseesimeesteks võiksid sel
juhul olla 2. ja 3. koha saavutanud
VL Otepää ja Rahvaliidu liikmed.
Samas võib Reformierakond üsnagi tõenäoliselt jääda opositsiooni.
Enam kui selge on aga see, et
rahvalt endiselt palju hääli kogunud Raidalit ei usaldata valda
juhtima. See on järjepidev, kuid
samas loogiline paratamatus ja
sellega tuleks nii asjaosalistel
kui häälteandjail ükskord leppida. Paljud valijad on nüüdseks
mõistnud, et valimisliit kasutas
Raidalit vaid peibutuspardina.
Kokkuvõttena võib tõdeda, et
ümbruskonnas jäävad omavalitsusi juhtima valijailt enim hääli
saanud senised vallajuhid. Otepää
valla stabiilne juhtimine on aga
hetkel enam kui küsitav.
OT usub värske vere lisandumise vajalikkusesse vallajuhtimises,
vältimaks konnatiigistumist.
Samas on lubamatu seni tehtu
lammutamine ja planeeritu seiskumine.
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Majutusettevõtted tuleb kanda
majandustegevuse registrisse
1. novembrist jõustuvad turismiseaduse ja sellega seonduvate
seaduste muutmise seadusest
tulenevad muudatused majutusettevõtete tegevusele.
Olulisim muudatus näeb ette
majutusettevõtete tunnustamise
asemel nende registreerimise majandustegevuse registris. Sellest
tulenevalt ei käi valla komisjon
enam majutusettevõtteid tunnustamas.
Enne tänavu 1. novembrit väljastatud majutusettevõtte tunnistus kehtib tunnistusele märgitud
tähtpäevani või sellele märgitud
andmete muutumiseni, kuid mitte
kauem kui 2006. a 31. oktoobrini.
See tähendab, et kõik majutusettevõtted tuleb alates 1. novembrist
registreerida majandustegevuse
registris.
Registreeringu teeb vallavalitsus ettevõtja vastavasisulise taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada
selleks ettenähtud vormil, mis on
alates novembrikuust kättesaadav
vallavalitsuse kantseleist ning
internetist majandustegevuse
registri kodulehelt http://mtr.
mkm.ee/

Registreeringutaotluse võib
esitada ka interneti teel. Eelpoolmainitud kodulehelt leiab ka taotluse täitmise juhendi. Küsimuste
korral saab alati pöörduda vallavalitsuse või majandustegevuse
registri poole.
Ettevõtjale enam tunnistust ei
väljastata. Registreering registris
on aga avalik ning tähtajatu. Enne
taotluse esitamist tuleb tasuda ka
riigilõiv 300 krooni vallavalitsuse
arvele, mis on ühekordne tasu.
Loomulikult tuleks enne taotluse esitamist kontrollida, et
täidetud oleksid kõik ehitisele
kohaldatavad planeerimise, ehituse, veevarustuse, kanalisatsiooni,
tuleohutuse ja tervisekaitsenõuded.
Registreeringu õigsust tuleb kinnitada igal aastal

Sarnaselt kaubandus- ja teenindusvaldkonnaga tuleb registreeringu õigsust kinnitada iga aasta
15. aprilliks, esitades selleks vallavalitsusele vastava taotluse.
Uue nõudena on majutusettevõttel kohustus luua tingimused
liikumispuudega isikute teenindamiseks. Nõue loetakse täidetuks

Lugupeetud Puka valla
valijad
Valimised on möödunud ja elu
läheb tagasi tavapärasesse rütmi.
On selgunud, kes on saanud rahva
mandaadi nende esindamiseks vallavolikogus.
Tänan siinkohal kõiki Puka valla
valijaid, kes võtsid vaevaks valimiskasti juures käia. Kahetsusega
peab nentima, et neid ei olnud just palju. Tänan ka neid, kes
andsid hääle minu poolt, sest sain läbi selle tagasisidet ja
põhjuse jätkamiseks.
Nende valimiste eel, pannes kokku ühte osa valimisliidust,
otsustasime, et meie aktiivset valimiskampaaniat ei tee.
Loomulikult ei ole selline otsus siduv kõigile valimisliidu
liikmetele. Üks osa valimisliidu kandidaatidest otsustas
aktiivse kampaania kasuks. Milline tee kellelegi meeldib, on
igaühe enda otsustada.
Miks otsustasime kampaaniast loobuda? Usume, et rahvas
on näinud erinevate valimiste kampaaniaid ja saanud tohutult lubadusi. Oleme ka näinud, mis on nendest lubadustest
hiljem saanud. Tundub, et mida üldisem ja suurem lubadus,
seda vähem seda täidetakse. Arvan, et enamus kandidaate
on rahvale läbi ja lõhki teada ning nende tegevust nähtud
pikka aega. Pean õigeks inimeste üle otsustada nende tegude, mitte jutu ning lubaduste põhjal. Tegude hindamisel ei
peaks vaatama ainult valimiste-eelset perioodi. Mina ei usu
valimiste tohutusse võimesse inimesi ümber kasvatada. Ei
usu, et maksupettur hakkab pärast valimisi makse maksma
ja demagoog hakkab täitma lubadusi ning muutub ausaks.
Inimestele on muutumiseks motivatsiooni vaja. Sellepärast
arvan, et on õige valida inimest, keda tunned ja kelle teod on
näidanud, et teda saab usaldada. Minu arust peab paika ütlemine: «Reklaamida on vaja seda kaupa, mida ei osteta». Asuda
kauba mainet tõstma kirju pakendi abiga on odav trikk.
Arvamused ja ideed valla arendamisest kajastatakse valla
arengukavas. Puka vallal on olemas arengukava aastateks
2003 – 2008. Seda täiendatakse igal aastal. Ka uue volikogu
liikmed peavad sellel sügisel arengukava läbi vaatama. Usun,
et meie nägemus saab seal kajastatud olema.
Lõpetuseks tahan öelda valijatele, kes valimas ei käinud. Ei
maksa uskuda, et kõik läheb iseenesest ja et üksikisikust ei
sõltu midagi. Jätkuvalt passiivsed olles märkame ühel hetkel,
et volikogus on hoopis teised inimesed, keda tahaksime näha
ja vald liigub vastupidises suunas meie soovitule.
Soovin edu uuele volikogule ja kõikidele Puka valla inimestele.
HEIKKI KADAJA
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

ka juhul, kui hoone ehituslikud
konstruktsioonid ei võimalda majutusettevõttes küll ratastooliga
liikuda, kuid teenindav personal
tagab erivajadustega klientide abistamise ja teenindamise.
Peale 1. jaanuari 2003 ehitatud,
laiendatud või rekonstrueeritud
majutusettevõtetele kohalduvad
ka majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2003 määruse nr
14 «Nõuded liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes» nõuded.
Kõikide muudatuste loetlemine
pole siinkohal otstarbekas, huvilistel on võimalus turismiseadusega tutvuda www.riigiteataja.
ee. Turismiseaduse ja selle alusel
kehtestatud muude valdkonda
reguleerivate õigusaktidega saab
tutvuda ka valla koduleheküljel.
Ööbimisvõimalusega kaasneva
kauba või teenuse pakkumiseks
(näiteks minibaar majutusruumis,
basseini või jõusaali kasutamine,
baar või restoran, mis on mõeldud
vaid majutusettevõtte külastajatele) ei pea ettevõtja taotlema eraldi
vastavat registreeringut.

OTEPÄÄ VALLA TEATED
Otepää valla jäätmekava
avalik väljapanek

Eelpooltoodud muudatused on
valminud koostöös Eesti Hotellide
ja Restoranide Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste
Liiduga ja Tarbijakaitseametiga
ning suunatud paljuski ka Eestis
kehtivate nõuete ühtlustamisele
naaberriikide nõuetega. Tegu on
üldjoontes nõuete leevendamisega, arvestades väljakujunenud
praktikat.
URMAS JAAGUSOO,
vallasekretär

Meeldetuletus kauplejaile ning teenindajaile
Kontrollige oma ettevõtte
andmeid majandustegevuse
registris! Kui registreeringu
õigsus on kinnitamata, tehke
seda viivitamata.
Kinnitamata jätmisel peatatakse registreering 15 päeva
möödumisel. Kuue kuu möödudes peatamisest kustutatakse ettevõte majandustegevuse registrist. See tähendab
ettevõtjale uut registreerimise
kohustust, kui ta soovib valdkonnas edasi tegutseda.

Otepää külastuskeskuse
ehitus on alanud
Oktoobri alguses sai nurgakivi Eesti
esimene kaasaegne külastuskeskus.
Ehitatavas hoones luuakse võimalused turistide paremaks teenindamiseks. Arvestades aktiivset turismiettevõtlust, pidevalt kasvavat külastajate arvu ning Otepääl toimuvaid
suurüritusi, on see märkimisväärne
panus piirkonna arengusse.
200-ruutmeetrine modernne hoone
on jagatud kaheks – poole võtab enda
alla Otepää turismiinfokeskus, mis
praegu asub Otepää raekojas. Hoone
teise osasse on planeeritud bussiooteruum, pakihoid, cargo, perioodika
müük ning tualett.
Külastuskeskus rajatakse projekti
«Otepää keskväljaku arendamine ja
sidumine ehitatava turismiinfrastruktuuriga» raames. Projekti lõppedes
saab uue ilme ka Otepää keskväljak.
Üle 7 miljoni krooni maksva projekti
realiseerimiseks sai Otepää vald
toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime Otepää vallavanem Aivar Nigol,
vallavolikogu esimees Jaanus
tugevdamise programmist. Kolmvee- Barkala ning EAS Turismiarenrandit projekti maksumusest rahastas duskeskuse direktor Maarika Liiüks Euroopa Liidu struktuurifondidest vamägi Eesti esimesele kaasaeg– ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu sele külastuskeskusele nurgakivi
Fond. Otepää valla omafinantseering panemas.
peab katma 20% projektist ning 5%
rahastatakse riigieelarvest.
Külastuskeskuse nurgakivi paigaldusel asetati spetsiaalsesse silindrisse
Otepää ja Valgamaa ajalehed, Eesti raha ning paberid objekti arhitekti,
tellija, projekteerija ja ehitaja nimedega. Külastuskeskus valmib detsembri
lõpuks.

Otepää vallavalitsus suunab
avalikule väljapanekule Otepää
valla jäätmekava 2006 - 2010.
Jäätmekava on Otepää valla
jäätmekäitlust korraldav ja
suunav dokument, mis määrab
jäätmekäitluse arengusuunad
järgnevateks aastateks. Jäätmekava eesmärgiks on korraldada Otepää valla jäätmekäitlust võimalikult ökonoomselt ja
keskkonnasäästlikult vastavalt
kehtivatele õigusaktidele ja
püüeldes jäätmemajanduse
põhieesmärkide täitmise poole.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 14. novembrist
28. novembrini vallavalitsuse
kantseleis ja valla kodulehel.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik
arutelu 1. detsembril kell 15
vallavalitsuses.

Konkurss «Jõulupakk
2005»
Otepää vallavalitsus kuulutab
välja traditsioonilise konkursi
«Jõulupakk 2005». Palume
kõigil osaleda soovivatel ettevõtetel või füüsilisest isikust
ettevõtjatel tuua 11. novembriks Otepää vallavalitsusse
näidispakk maksumusega 40
krooni. Pakile palume lisada
valmistaja kontaktandmed,
paki kaalu ja selles sisalduvate
maiustuste nimekirja.
Sel aastal palume lisaks jõulupakile komplekteerida ka
kommikasti, mis peaks sisaldama vähemalt 120 kommi
(soovitavalt vähemalt 2-3 eri
sorti) ning võimalusel veel
mõnd muud maiust või piparkooke/mandariine/apelsine.
Kommikast on mõeldud kingituseks kooliklassidele, kes
jõulupakkide saajate rühma
ea tõttu enam ei kuulu. Kuna
pakk tuleb mahukas, ei soovi
me ettevõtetelt otsest näidist,
palume esitada vaid pakendi ja
igast pakki minevast maiusest
ühe eksemplari ning lisada
tulevase kasti kaalu ja maiuste
tükilise arvu selles.
Jõulupakikonkursi võitjaks
osutub 40 krooni eest parima
ja sisukaima kommikoti komplekteerinud ettevõte. Kommikastile piirhinda määratud ei
ole. Valituks osutub sisukaima
ja odavaima pakkumise teinud
firma. Mõlema konkursi võitjaga sõlmib vallavalitsus lepingu
2005. aasta jõulupakkide valmistamiseks.
Täiendav info tel 766 4825 või
5805 3775 Piret Pensalt.

Jõulutoetus tudengitele
Soovime ka sel aastal toetada
Otepää valla elanikest kõrgkoolide üliõpilasi ja kutseõppeasutustes õppijaid. Palume kõikidel toetuse soovijatel esitada
sotsiaal- ja haridusteenistusele
avaldus toetuse saamiseks koos
kooli tõendiga hiljemalt 25.
novembriks 2005, hilisemaid
taotlusi ei arvestata.

tänab oma valijaid toetuse eest
Lipuväljak 13, 67405 Otepää
766 4818
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Trükk:

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
24. novembril
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Palupera vallas sündinud laskur

Villem Jaanson – 100

V. Jaanson on MM võistlustel võitnud 3 kuld-, 2
hõbe- ja 2 pronksmedalit.
22. oktoobril täitus 100 aastat
ainsa eestlasena viiel MMil (1931,
1935, 1937, 1939, 1947) osalenud
laskeässa Villem Jaansoni sünnist. Kolmekordne maailmameister on põhjendamatult jäänud
teiste suurlaskurite varju. Eks
üheks põhjuseks ole ka mehe
põgenemine vabasse maailma
1944. aasta sügisel. On viimane
aeg tuua asendamatu meeskonnalaskuri saavutused ja elukäik
lühidalt lugejate ette.
Villem Jaanson sündis Palupera
vallas. Isa Jaan oli puusepp-ehitustööline ja ema Anna hoolitses
koduse majapidamise eest. Koolis käis V. Jaanson kuus talve
Udernas. Esikpoja Villemi kõrval
sirgusid kaks õde ja noorem veli.
Elvas hakkas V. Jaanson isa
abistamise kõrval tegelema spordiga. Kui aga läks Elva lasketiiru
ehitamiseks, lõi temagi aktiivse
noorukina kaasa.

Peale kohustuslikku ajateenistust asus V. Jaanson õppima
allohvitseride kooli, mille lõpetamise järgselt oli ta läbi töö seotud
aastaid lahingukooli õpilastega,
relvadega, tõustes järjest ametiredelil.
1932. aastal abiellus Villem
Jaanson Tallinnas Aliide Liiraga
ja neil sündis kolm last. 1925. a
korraldati laskevõistlused, kus
laskmine toimus 300 m pealt vene
jalaväe vintpüssist, igast asendist
10 lasku. V. Jaanson tuli tookord
3. kohale 141 silmaga 300st võimalikust. Siit edasi tõusis ka huvi
laskespordi vastu.
V. Jaanson valiti nende Eesti
esimeste laskurite hulka, kes
1928. a alustasid sihikindlat
treeningut. Läbi aastate nähtud
vaeva järel ei jäänud ka kõrged
punktisummad tulemata. 1935.
aasta Eesti-Soome maavõistlusel
õnnestus V. Jaansonil täita suurmeistrinorm täiskaliibrilisest,
kaks aastat hiljem väikekaliibrilisest püssist laskmises.
1939. aastal jõudis ta oma lemmikalal 400 silmani 400st võimalikust. V. Jaanson kuulus ainsana
mõlemal korral maailmarekordiga
lamadesasendis maailmameistriks tulnud Eesti väikepüssimeeskonda: Roomas olid rekordnumbriteks 1964 ja Luzernis
1977 silma. Nendele saavutustele
võib lisada meeskondliku pronksi
1937. a MMilt.
Need ei olnud ainsad tipphetked. 1935. a Rooma MMil sai
V. Jaanson meeskondliku kulla

Elva puhkepiirkonna
arendamiseks saadi toetust
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutuse tegevus eurorahade taotlemisel on olnud edukas. Phare CBC 2003 programmi raames leidis rahastamist
sihtasutuse poolt esitatud
projektitaotlus «Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatavuse suurendamine».
Projekti tegevused on suunatud
puhkepiirkonna terviklikule arendamisele koostöös sihtasutuse koostööpartneritest omavalitsustega:
Nõo, Konguta, Palupera ja Rõngu
valla ning Elva linnaga. Projekti
raames toimuvad mitmed tegevused, millest olulisematena võiks
nimetada Elva puhkepiirkonna
külastatavuse uuringut ja kõiki
eelpoolnimetatud valdu hõlmavat
piirkonda tutvustavat infotrükist.
Uudsena töötatakse välja puhkepiirkonda tutvustav interaktiivne
mäng ja postkaart, mis leiavad
kohe ka kasutamist piirkonda
paigaldatavates puuteekraanides,
kust nii turistid kui elanikud saavad vaatamisväärtustega tutvuda.
Sihtasutuse jaoks on olulised ka
projekti raames toimuvad retkejuhtide koolitused.
Projektil on kaks välispartnerit: Perniö vald Soomest ja
Vidzeme Turismiassotsiatsioon
Lätist, kellega sihtasutusel on
juba hea koostöö välja kujunenud. Partnerid aitavad projekti
tutvustada Soomes ja Lätis.
Projekti kogueelarve kokku on
891 190 krooni, millest 710 515

krooni tuleb Phare programmist.
Palupera vald toetab projekti 5000
krooniga.
Millist otsest kasu saab Palupera
vald projektist?

Projekti raames valmib Hellenurme ja Palupera mõisa külastatavusuuring. Valmivas infotrükises
on oma osa Palupera valla vaatamisväärtustel, mis on kenasti üles
leitavad lisatud valla kaardilt. Eks
ikka selleks, et näiteks Rõngut või
Elvat külastav turist leiab piirkonna kaarti uurides, et on üks huvitav
park Hellenurmes koos töötava vesiveskiga, mida võiks vaatama sõita
ja milline kaunis mõisakompleks
Paluperas! Ja nii see turist tulebki,
ostab midagi kaasa Hellenurme
poest, külastab vesiveskit ja jääb
ehk ööbimagi tuues selliselt kasu
ka valla ettevõtjatele.
Märkimata on veel vaid see, et
projekti raames toimub 40 tasuta
matka puhkepiirkonna lasteaedadele ja koolidele, mille raames
kaetakse nii retkejuhi kui ka transpordikulud. Retkele võib tulla just
siis, kui tulijatele sobilik: sügisel,
talvel või kevadel. Valida võib lihtsa matka looduses või õppepäeva
Vellavere Looduskeskuses näiteks
vee-elustikku uurides.
Projekti tulemusi tutvustav lõpuseminar on aasta pärast.
GEA JÄRVELA
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus, juhatuse esimees
TERJE KORSS
Palupera vallavanem

ka väikepüssist põlveltasendist
laskmises. 1937. aastal lisandusid kaks MM-hõbedat meeskonnamatšides sõjapüssist püsti- ja
põlveltasendis laskmises ning
pronksmedal kogusummas.
Ei pääsenud ebaõnnest ka kogenud sportlane. Elu lõpuni pani
V. Jaansoni sülitama meenutus
sõjapüssirajalt 1939. aastal Luzernis. Terava vastupäikese tõttu
ajas ta püstiasendis segi märkide
numbrid ja kihutas kaks kuuli
võõrasse märklauda. Väikeseks
lohutuseks see, et tegu oli individuaalvõistlusega, meeskond ei
kannatanud.
Aastatel 1933-1939 võitis V.
Jaanson Eesti meistrivõistlustel
individuaalselt 2 kulda, 3 hõbedat ja 6 pronksi. Meistritiitlid
tulid 1933. aastal lamadesasendis
laskmises nii vabapüssist kui ka
väikepüssist. Puhkenud II maailmasõda paiskas Punaarmee leitnandipaguneid kandnud Villem
Jaansonigi 1941. aasta sügisel
Staraja Russa alla. Järgnesid
haavatasaamine ja sakslaste
poole üleminek. Saksa vormi
topitult sai mehest politseikooli
majandusülem.
1944. aasta üldise põgenemislaine ajal katkes sõjakeerises pereisa Villem Jaansoni ja pere side
pikkadeks aastateks. Abikaasa
kolme lapsega, kellest noorim 1,5aastane, jäid Eestimaale. 1950.
aastate algul tuli tuttavate kaudu
käsipostiga esimene teade Rootsist. Ja alles 1981. aastal õnnestus
poeg Udol saada väljasõiduluba

isa külastamiseks.
Kui 1947. aasta Stockholmi MMi
korraldajad andsid loa eestlastel
võistlustest osa võtta, alustas ka
Villem Jaanson treeningutega.
Ta osutuski eestlaste edukaimaks
laskuriks MMil, võites meistrimedali laskmises (eestlased said
osaleda vaid väljaspool ametlikku
programmi kuuluvatel aladel)
6 medalit (2 kulda, 3 hõbedat
ja 1 pronksi). Esikoha ja Rootsi
– Argentina Ühingu poolt välja
pandud karika sai V. Jaanson
väikepüssiharjutuses - 20 lasku
lamades, 10 lasku istudes, 10 lasku põlvelt ja 10 lasku püsti. Seda
eestlastele nii tähtsat karikat
(viimast eestlase poolt MMil mitte
NSV Liidule võidetud karikat)
võib alates 29. septembrist k. a.
näha Eestis.
Nähes, et Eestisse tagasi pöördumise lootus on kadunud ning
pere Rootsi tulek võimatu, abiellus veel täisjõus 50-aastane mees
noorukese soomlanna Sylviaga
ning neil sündis tütar Hannele.
Villem Jaanson võttis aktiivselt osa väliseestlaste üritustest.
Stockholmis peetud Esto 80 puhul anti tunnustatud laskemeistrile USA Eesti Spordiliidu poolt
mälestusmedal. Sama autasu said
veel teisedki Eesti spordi suurmehed: Ernst Idla, Voldemar Väli,
Ago Neo ja Jüri Lossman.
Villem Jaanson suri 25. mail
1983 ning ta on maetud Stockholmi Norra (Põhja) kalmistule.
Lühendatult Jaak Valdre
artiklist

Pukalased on töö tugiisiku
abil juba tööd leidnud

T

öö tugiisik on töötanud
Puka vallavalitsuse juures juba mõned kuud ja on
paras aeg teha esimesi kokkuvõtteid tehtust. Töö tugiisiku
ülesanneteks on julgustada ja
toetada töötuid aktiivsel tööotsingul, jagada informatsiooni,
pakkuda inimlikku toetust
ning praktilist abi dokumentide vormistamisel (CV-de,
avalduste kirjutamisel).
Töö tugiisiku juurde võivad
pöörduda registreeritud töötud
ja tööotsijad, puudega isikud,
puudega inimese hooldajad,
lastega kodus olevad emad,
põhikooli ja keskkooli lõpetajad
(alates 17 eluaastast), mitteametlikult töötavad täiskasvanud ning ka ettevõtjad, kes
otsivad endale töötajaid.
Tööklubisid on läbi viidud
viis. Neist on osa võtnud vähesed kliendid, kuid viimastel
kohtumistel on liitunud nii mõnedki uued huvilised. Rõõmustav oli see, et uued osalejad on
aktiivsemad ning julgustavad
teisigi grupi liikmeid agaramalt tööklubis kaasa lööma.
Klientide huvi individuaalnõustamise järele oli algul
väike, kuid tänaseks on huviliste ring suurenenud. Käiakse
julgemalt vastuvõttudel, et
uurida infot tööturuteenuste,
õppimisvõimaluste kohta, küsitakse nõu jne.
Töötulemustena märgiksin
ära, et juba on esimesed pika-

ajalised töötud tööle saanud.
Kolm neist asusid tööle valla
piires ning üks vahetas töökoha tõttu elukohta. Nii mõnedki
pikaajalised töötud on hakanud
aktiivselt tegelema töökoha
otsingutega.
Töö tugiisik on võtnud ühendust ka mitmete valla tööandjatega, saamaks informatsiooni
vabadest töökohtadest ja teavet
valla tööturul valitsevast hetkeolukorrast. Oleks meeldiv,
kui ettevõtete juhid võtaksid
ka ise ühendust töö tugiisikuga, pakkumaks välja võimalusi
edaspidiseks koostööks ja infovahetuseks.
Eelinfoks töötutele ja teistele
huvilistele

Novembrikuus on plaanis
korraldada koostöös Valgamaa
Tööhõiveameti spetsialistidega
infopäev, kus jagatakse informatsiooni tööhõivealastes küsimustes, räägitakse puudega
inimeste tööhõive edendamisest ning tutvustatakse 2006.
a jaanuarist kehtima hakkavat
uut tööturuteenuste ja -toetuste seadust. Osavõtjatel on võimalus esitada ka küsimusi.
Täpsemat infot ürituse toimumise kohta saate alates
novembri algusest töö tugiisikult.
Lisainfo telefonil 5345 9681
või Puka vallavalitsuses K
8-13; 14-16 ja N 8-13; 14-16
Saima Kõvaskilt.

TASUB TEADA
Palupera vald otsib lumetõrje teostajaid
Palupera vald otsib aktiivset
lumelükkajat. Infot lumelükkamise ringide kohta saab
vallamajast alates 1. novembrist. Seejärel tuleb teatada
oma masina mark ja kilomeetri hind. Optimaalseima
pakkujaga sõlmitakse leping.
Hinnapakkumisi ootame 11.
novembriks.
Ka ootame maaomanikke,
kelle eramaad läbib valla
teeregistris olev tee, sõlmima
lepingut tee avalikuks kasutamiseks. Konkreetse teelõigu
kohta saate infot 767 9504,
maakorraldaja Tõnu Kukk.
Paluperas probleemiks teedeäärne võsa

Hea maaomanik, kui sinu
kinnistut läbib valla teeregistris olev tee, vaata teeääred
üle ja puhasta need vajadusel
võsast, sest nii on ohutum
liigelda. Aktsepteerime lumelükkajat, kes pöörab ringi
teelt, kus raske lumi on võsa
teele kallutanud ja tehnika
võib kahju saada.

Otepää vald otsib lumetööde teostajat
Kõik, kes on huvitatud talihoolde teostamisest Otepää
valla kohalikel maanteedel
ja erateedel, palun ühendust
võtta Otepää vallavalitsusega
hiljemalt 4. novembriks. Kontaktisik: Kristjan Rõivassepp,
tel 766 4810.

Ees on ohtlik ja pime aeg!
Iga liikleja turvalisus on
suures osas tema enda kätes.
Sõiduki tehniline seisukord,
korralikud rehvid, ilmastikule
vastav sõidukiirus, kinnitatud turvavööd ning jalakäijate
puhul helkur riietel aitavad
tunduvalt vähendada ohtu
liikluses.
Politsei palub kõigil liiklejatel
arvestada, et esimeste öökülmade, pidevalt lühenevate päevade, mahalangevate lehtede ja
võimaliku musta jää tekke tõttu
halvenevad teeolud. Eelnevate
aastate kogemus näitab, et
esimese lume ja külmadega
kaasneb hüppeline liiklusõnnetuste kasv, kuna alahinnatakse
teeolusid. Ootamatu libeda
vastu aitavad õigeaegselt vahetatud talverehvid. Talverehvid
muutuvad kohustuslikuks 1.
detsembrist kuni 1. märtsini.
Helkur ei ole häbiasi! Helkur
päästab Teie elu! Helkur tuleb
kinnitada paremale poole põlve
kõrgusele. Helkur peab rippuma vabalt ja olema nähtav eest
ja tagant lähenevale sõidukile.
Kui helkur on määrdunud või
kahjustatud muul moel, siis
tuleb see välja vahetada.
Inimesed ei ole jõudnud veel
pimeda sügisega harjuda ning
teel ja tänaval ringi vaadates näeme, et kahjuks paljud
jalakäijad helkurit ei kanna.
Paraku on autojuhil tumedates
riietes inimest väga raske märgata ning õnnetused on kerged
tulema.
KUNNAR VAHI,
Otepää konstaablijaoskonna
vanemkonstaabel
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Otepää muusikakool – 30

30 aasta eest alustas 1. septembril vanas
koolimajas tegevust Otepää lastemuusikakool.
Kooli avamisele oli pinda ette valmistanud
Otepää keskkoolis tegutsenud muusikaklass,
kus suures osas tänu August Krentsi tööle
õpetati lastele pillimängu ning pandi neid
erinevatesse orkestritesse mängima. Kui muusikaklassides oli võimalik õppida vaid klaverit
ja akordioni, siis muusikakooli avamisega tulid
juurde ka viiul ja puhkpillid. Esimesel aastal
oli muusikakoolis 60 õpilast ning tööd alustati
kaheksa õpetajaga, kellest tänaseni jagavad
lastele pillimänguoskusi Anne Are, Merike
Roop, Imbi Poolakene ja Vello Soots. Esimeste
õpetajate seas olid ka Evi Savi, August Krents,
Varju Teder ja Aare Rohumets. Kooli esimeseks direktoriks kinnitati Vello Soots.
Tänaseks on taas jõutud vanasse koolimajja, mis on renoveerimise käigus omandanud
kaasaegse sisu ja välimuse.
Aastate jooksul on laienenud ka muusikakooli tegevus ning praegu omandab 14 õpetaja

Oktoobris käivitunud koolituskursusel on 4 esimest teemat selja
taga. Esinemas on käinud Allar Kivil
Tartu ülikooli suusaspordi lektoraadist, klubi Tartu Maraton tegevjuht
Indrek Kelk ja SA Tehvandi Spordikeskus tegevjuht Alar Arukuusk.
Neljal järgneval korral tuleb juttu
lumelausõidu, mäesuusatamise,
laskesuusatamise ja jooksusarjade
ürituste korraldamisest.
Projekti koordinaatoriteks on
Otepää gümnaasiumist Helle Tallo
(tel 766 8243), Oti-Audentese spordiklubist Neeme Ernits (tel 506 4950)
ja Otepää vallavalitsusest Kalmer
Tramm (tel 766 4807).
Kutsume jätkuvalt huvilisi igal esmaspäeval kell 16 Otepää spordihoone konverentsiruumi, kus koolitus
toimub. Ühe ettekande aeg koos küsimuste-vastuste ja kohvipausiga on
1,5-2 tundi. Oodatud on nii need, kes
on aastaid erinevatel spordiüritustel
kohtunikena osalenud, kui ka need,
kes tahaksid saada teadmisi, kuidas
üks heal vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel spordiüritus sünnib.
Eriti ootame noori hakkajaid inimesi
ja 10.-12. klasside õpilasi.
Ühtekokku on kavandatud 60
tundi teoreetilist ettevalmistust ning
koostöös erinevate spordiürituste
korraldajatega ka samapalju praktilist tegevust kohtuniku rollis.
Tänu Hansapanga, Otepää vallavalitsuse, Eesti Kultuurkapitali ja
Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele on koolituskursus osalejatele
tasuta.
KALMER TRAMM

Korvpalliturniir
Pühajärve Karikas
29. oktoobril algusega kell 10

toimub Otepää spordihoones ja Pühajärve kooli võimlas korvpalliturniir
Pühajärve Karikas. Finaalmängud
algavad kella 15.15 paiku.
Tulge omadele ja külalistele
kaasa elama!

Võrkpalli meistriliiga
19. novembril kell 17
kohtuvad Otepää spordihoones
meistriliiga võistkonnad

Tartu Pere Leib – Sylvester
Pilet õpilasele 15 kr, täiskasvanule 25 kr.

Kuna õige sünnipäev on sedapuhku möödas,
kuulutame terve selle õppeaasta Otepää muusikakooli 30. aastapäeva tähistamise aastaks.
Plaanis on korraldada kontsertide sari, mille
jooksul kõik Otepää muusikakoolis tegutsevad
erialad saavad oma tegemised avalikkuse ette
tuua.
Otepää muusikakooli klaveriosakonna
kontsert 15. novembril kell 17 raekoja saalis,
kuhu on oodata ka külalisesinejaid H. Elleri
nim Tartu muusikakooli noorteosakonnast. 9.
detsembril annavad Otepää kultuurikeskuses
kontserdi puhkpilliosakonna õpilased. Seda
kontserti on ilmestama kutsutud Viljandi
linnakapell Brass ning Pühajärve puhkpilliorkester.
Uuel aastal astuvad järgemööda publiku ette
lauljad, akordionistid, viiuldajad ja kitarristid
– igal osakonnal varuks oma üllatuskülalised!
TUULI VAHER,
Otepää muusikakooli direktor

Sulgpall kogub populaarsust

SPORDIINFO
Jätkub koolituskursus
spordiürituste kohtunikele

juhendamisel pillimänguoskusi 82 õpilast.
Instrumentidest on võimalik õppida klaverit,
akordioni, süntesaatorit, viiulit, vaskpille ja
puupuhkpille ning klassikalist kitarri. Rühmatundides jagatakse teadmisi solfedžost ja
muusikaajaloost ning oma oskusi saab arendada ka pop-laulu tundides. Iga eriala baasil
on moodustatud väiksemaid ja suuremaid
ansambleid ning puhkpilliõpilastele on antud
võimalus musitseerida koos kooli vilistlaste ja
õpetajatega, seda Pühajärve puhkpilliorkestris. Igapäevane õppetöö hõlmab ka kontsertidel
esinemist.
Traditsiooniks on kujunenud, et koolisisesele
õppetööle käiakse vaheldust otsimas viiudajate
ja pianistide suvekoolidest, vaskpuhkpilli
päevadelt, Viljandi vanamuusikafestivalilt,
kitarriseltsi üritustelt ning klarnetimuusika
päevadelt Elvas. Väikekooli jõudu ja võimalusi arvestades võetakse osa iga-aastastest
piirkondlikest konkurssidest, millest on edasi
jõutud ka vabariiklike lõppvoorudeni.

SÜNNIPÄEVAD

Sulgpall on mäng, mille ajalugu
ulatub üle 3000 aasta tagasi Antiik-Kreeka ja Egiptuse radadele.
Euroopas tunti mängu algselt
battledore ja shuttlecock nime
all. Tõsisema huvi sulgpalli vastu
tõi 18. sajand – mängu nimetus
«Badmintoni mäng», millest hiljem kujunes välja inglisekeelne
nimetus – badmington.
Sulgpalli on mängitud juba esimese Eesti Vabariigi ajast. Vahelduva eduga on mäng läbimurde
teinud tänapäeva, kogudes üha
rohkem populaarsust.
• sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas: palli kiirus võib
ulatuda kuni 320 km/h.
• sulgpall on kiiresti omandatav
mäng: oskus kasvab kiiresti ja
arengut on märgata iga treeninguga. Mäng muutub samaaegselt
võimsamaks.
• sulgpall on mäng, mis ei küsi
vanust, pakkudes mängurõõmu
igale vanusele ja figuurile.
• sulgpall tõstab kehalist võim-

sust ja aitab vähendada kehakaalu.
MTÜ Otepää Sulgpall on alates
2005. a kevadest tegutsev spordiklubi Otepää vallas. Alustasime
aktiivset tegevust klubina käesoleva aasta sügisest, mil algas
liikmete ametlik vastuvõtt. Tänaseks kuulub klubisse juba 30 liiget
(10 täiskasvanut ja 20 last).
Klubi treeningtegevuses osaleb
paljude erialade inimesi nii Otepäält kui selle lähiümbrusest, kes
peale pingelist päevatööd vajavad
lõõgastavat vaheldust ja kehalist
koormust. Sulgpallihuvilisi on
vanuses 8 - 69 eluaastani, nii alles
spordialaga tutvujaid kui ka juba
võistlustel osalejaid. Treeningtegevus toimub kaks korda nädalas:
pühapäeviti treeneri juhendamisel, neljapäeviti kinnistame õpitut
ise harjutades. Kuigi treeningud
on juba täies hoos, ootame alati
oma klubisse uusi liikmeid, kes
soovivad õppida seda iidset ja
aristokraatlikku mängu ning tun-

nevad rõõmu liikumisest ja heast
seltskonnast.
Tule Sinagi sulgpalli mängima
Otepää gümnaasiumi spordihoonesse neljapäeviti kell 17.30-18.30
(lapsed, noored), kell 18.30-19.30
(täiskasvanud, noored), pühapäeviti 17-18.30 (lapsed, noored),
18.30-20 (täiskasvanud, noored).
Info tel 525 2394.
TERJE KARTAU,
MTÜ Otepää Sulgpall juhatuse
esimees

Otepääl selgitati
krossijooksu meistrid

Pallimängusarja ﬁnaaletapp toimus Käärikul

S

N

elle aasta krossijooksumeistrid selgitati
21. septembril Tehvandi spordikeskuse
radadel. Keskuse töötajad eesotsas Tõnu Kinksiga olid igati korrektselt ette valmistanud nii
jooksuringid kui võistluskeskuse.
Hästi jälgitav trass innustas ka pealtvaatajaid ning võimaldas ergutuskisa teha kogu
distantsi ulatuses. Taas olid edukad OtiAudentese spordiklubi esindajad. Klubi liikmetest tulid vanuseklasside võitjateks Teiloora
Ojaste, Maribel Tamm, Keidy Kütt, Silja Kukk,
Triin Ojaste, Sirje Peterson, Rich-Rodger
Männiste, Siim Lehismets, Keit Rootsma, Hans
Teearu, Morten Priks, Keijo Priks, Kalmer
Tramm, Hanno Priks.
Noorim osaleja oli 3-aastane Anders Veerpalu, kes südikalt läbis 500m ringi ja sai autasuks
hõbedase medali.
Arvestust peeti 11 erinevas vanuseklassis
nii nais- kui meessoo esindajatele. Tulemuse
sai kirja 67 jooksjat. Vanuseklasside võitjatele
kuulusid kenad karikad ja II-III kohale medalid, mille valmistas Otepää vallavalitsuse
pikaajaline koostööpartner RT-Auhinnad Tallinnast. Kõikidele lõpetajatele oli soe jook ja
saiakesed AS Nordest poolt.
Üritust toetasid Valgamaa Kultuurkapital ning
Otepää vallavalitsus. Peakorraldajaks oli OtiAudentese spordiklubi. Rõõmu tegi paljude lastevanemate osalemine kohtunikurollis. Helitehnika
osas abistas Otepää kultuurikeskuse juhataja Margus Möll, kes ühtlasi andis olulise panuse ürituse
kordaminekusse ka informaatori rollis.
KALMER TRAMM

aiste seekordne pallilahing lõppes tulemusega
3:0. Võiduvõistkonnas mängisid Reet Dalberg,
Ragne Dalberg, Eve Peterson, Kristiina Kopli, Õie
Saar, Margit Turb. II koha karikaga autasustati
võistkonda koosseisus Lea Meri, Siiri Sotnik, Liia Soe,
Merle Poolakene, Kaja Kartau, Liia Tamm.
Esmakordselt Otepää pallimängusarja ajaloos
jooksid platsile eraldi valdade esindused - Otepää ja
Palupera. Otepää esindus oli oma võistkonda kaasanud ka ühe naismängija, Paluperal olid platsil 6
meest. Nii esimeses kui teises geimis kaldus vaekauss
Otepää poole, mis mõlemad võideti tulemusega 25:23.
Kolmandas geimis võitsid Palupera mängijad kindla
25:17 geimivõidu. Paraku ei jätkunud enam auru 4.
geimis. Viimaseks jäänud geimi võitis Otepää tulemusega 25:13 ning kogu mängu 3:1. Võitjate võistkonnas
mängisid: Kristiina Kopli, Avo Orav, Richard Orav,
Kristjan Fedossejev, Toomas Tiidt, Enno Kurvits.
Palupera esinduses mängisid Lembit Uibo, Rein Uibo,
Sigmar Mägi, Tarmo Viks, Toomas Raak, Silver Liivamägi.
Teise alana kavas olnud meeskondliku korvpalli
vabavisete võistluse võitja karikas kuulus jälle Otepää
esindusele, kelle ridades lisaks võrkpallis osalenutele
tegi kaasa ka Ragne Dalberg. Võitja võistkond viskas
3 minuti jooksul 69 korvi vabaviske ala joone tagant
sisse (eelmise aasta rekord samast kohast oli Kääriku
esinduse tulemus 76 korvi). II kohaga lõpetanud Palupera valla esindus, kelle koosseisus osales ka Merle
Poolakene, viskas 56 korvi.
Otepää vallavalitsuse, Valgamaa Kultuurkapitali,
Kääriku puhke- ja spordikeskuse, Vana-Otepää küla
ja Audentese spordikooli koostöös toimunud sari läks
korda ning andis uut indu harjutamiseks.
KALMER TRAMM

Amanda Kõiv Otepää 100
Ingrid-Maria Kidron Otepää 94
Johanna Oja Aakre 94
Linda Saaroja Kassiratta 91
Richard Külla Vaardi 90
Ida-Hermine Kiis Märdi 89
Õie Loog Otepää 88
Vemeta-Antonia Ilves Mäha 87
Elkana-Amalie Hendrikson Puka 87
Hella Jürgenson Koigu 86
Jaan Laar Otepää 86
Hilda Saar Vana-Otepää 86
Eha Teveer Otepää 86
Johanna Sööt Meegaste 86
Linda Uiga Otepää 85
Meinhard Saan Otepää 84
Aleksandra Zirk Sihva 84
Salme Koik Palupera 84
Erna Piho Kastolatsi 83
Laine Raudsepp Urmi 83
Maimu Ilves Otepää 82
Anni Kõiv Otepää 82
Jaan Mitt Otepää 82
Hilda Koppel Ruuna 82
Nikolai Kiuru Otepää 81
Eduard Põder Otepää 81
Koidula Soppe Raudsepa 81
Endla Tämm Urmi 81
Salme Vismann Puka 81
Herbert Niklus Otepää 80
Salme Oja Otepää 80
Elsa Vesi Otepää 80
Endla Maranik Lutike 80
Linda Saks Kibena 80
Helju Kikas Hellenurme 79
Reginald Kriisa Räbi 79
Aksel Tuvi Pühaste 79
Aksel Kivimaa Otepää 78
Veera Laar Otepää 78
Virve Leius Otepää 78
Jaan Napits Sihva 78
Laine Sulaläte Otepää 78
Endel Tiirmaa Pedajamäe 78
Heljo-Leida Tämm Otepää 78
Ilse Kakri Lutike 78
Irene Rebane Palupera 78
Marta Kilch Hellenurme 78
Anne Looskari Aakre 78
Nikolai Kull Puka 78
Alvine Orastu Kibena 78
Silvi-Maie Mals Mägestiku 77
Lembit Reinlo Pilkuse 77
Ellen Linnamägi Otepää 77
Valve Aaremaa Puka 77
Olga Sarapuu Kibena 77
Endla Pärg Kuigatsi 77
Viktor Madisson Puka 77
Koidula Grünberg Pühaste 77
Linda Kinnas Otepää 76
Alvar Linnamägi Nüpli 76
Helju Täär Vidrike 76
Leo Tulev Mäelooga 76
Sulev Pallon Hellenurme 76
Asta Henno Puka 76
Heiti-Heldur Kasepuu Vidrike 75
Aita-Virve Keemu Otepää 75
Õie Konno Otepää 75
Laine Roots Nõuni 75
Laine Vutt Kolli 75
Bernhard Everaus Puka 75
Vladimir Mozorov Puka 75
Heldur Kants Märdi 70
Aime Kasesalu Sihva 70
Ellen Mitt Otepää 70
Valve-Milvi Uibo Otepää 70
Markian Ventšikov Otepää 70
Mihhail Dontsov Palupera 70
Helvi Matsalu Neeruti 70
Ants Viiding Palupera 70
Linda Sarv Kuigatsi 70
Aino Uibo Kuigatsi 70
Vello Matjunin Plika 70
Miia Roosaar Puka 70
Valve Karu Otepää 65
Ilmar-Johannes Kattai Otepää 65
Arvo Paurson Raudsepa 65
Kalju Kutsar Otepää 65
Laine Illak Neeruti 65
Aare Eller Rebaste 65
Piia Mäe Puka 65
Olev Järv Otepää 60
Valve Einaste Kolli 60

SÜNNID
ANDERO OJAMETS 31. august
KASPAR TEE 24. september
ERIKA VÄHI 26. september
ERGO VÄHI 26. september
RALF ROBERT PILT 5. oktoober

5

27. oktoober 2005

Aasta õpetajad Valgamaal –
Marika Paavo
Külli Laidva
P

alupera kooli aasta õpetaja kandidaatideks esitas kooli hoolekogu
Külli Laidva (algklasside ja parandusõppe õpetaja) ning Reelika
Kõivu (algklasside ja kunstiõpetaja). Rohkem poolthääli sai õpetaja
Külli Laidva, kelle esitasime ka tiitlile «Valgamaa aasta õpetaja».
Õpetaja Külli töötab Paluperas juba 1994. aastast, mil lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli algklasside õpetaja erialal. 1994-1996 õppis
Külli Tartu ülikooli täienduskoolituskeskuses ja omandas parandusõppe õpetaja lisaeriala. Tunneme teda mõistva ja heatahtliku õpetajana.
Klassijuhatajana on ta vahel isegi kanaema kombel liigselt oma õpilasi
kaitsev. Lastevanemate poolt on Külli eriti hinnatud parandusõppe
õpetajana. Küllit iseloomustab tahe pidevalt ennast täiendada, uuega kursis olla. Külli on meeldiv kaaslane ning kolleeg, kes kunagi ei
keeldu aitamast, kui suudab seda teha. Suured ja tõsised probleemid
lahendab ta nagu muuseas, pisiasjad teeb vahel enne suureks ja siis
lahendab.
Kooli hoolekogu otsustas ära märkida ka õpetaja Reelika Kõivu
tublit tööd ja seda kauni lillekimbuga õpetajate päeval. Noor õpetaja
on selle igati oma tubli tööga ära teeninud.
MAIRE LEMBERG,
Palupera põhikooli direktor

Marika Paavo mitmekülgne ja aktiivne klassijuhatajatöö väärib eeskuju
ning järgimist.

T

änavu pälvis Valgamaa aasta
õpetaja tiitli Otepää gümnaasiumi emakeeleõpetaja Marika
Paavo, kelle töö tulemuslikkus
on märkimisväärne: eesti keele
riigieksamil saavutasid 2 tema
õpilast 2005. õppeaastal 100punktilise tulemuse, mis on
esmakordne sündmus Otepää
gümnaasiumis.
Marika Paavo juhendatud õpilaste võistlustööd said sel aastal
vabariiklikul esseekonkursil auhinnalised kohad.
Otepää gümnaasiumi õpilaste
seas läbi viidud rahulolu-uuringute põhjal on Marika Paavo
õpilaste poolt väga hinnatud eesti
keele ja kirjanduse õpetaja.
Tema eestvõtmisel taaselustati
Otepää gümnaasiumi õpilaste

näiteringi tegevus ja osaleti
kooliteatrite festivalil. Marika
Paavo koostab Otepää gümnaasiumi õpilastööde almanahhi ja
juhendab kooli ajalehe Otu väljaandmist.
Viimasel kahel perioodil on ta
valitud õpetajate esindajaks kooli
hoolekogu koosseisu.
Otepää gümnaasiumi vilistlasena osaleb ta aktiivselt kooli vilistlasnõukogu tegevuses ja aitab
alati igakülgselt kaasa kooliga
seotud ürituste korraldamisel ja
läbiviimisel.
Otepää gümnaasiumis töötatud
aastate jooksul on Marika olnud
tunnustatud ja hinnatud õpetaja
kõigi kaaskolleegide poolt.
AIVO MEEMA,
OG direktor

T

Valgamaa aasta õppija –
Pille Kangur

äiskasvanud õppija nädal on traditsiooniks muutunud õppimist
väärtustav sündmus, mille puhul
tunnustatakse aasta õppijat, aasta
koolitajat, aasta koolisõbralikumat
organisatsiooni ja omavalitsust.
Sel aastal sai Valgamaa aasta õppija tunnustuse Pühajärve põhikooli
õpetaja Pille Kangur, kes on osalenud meie rahvakooli täiskasvanute
kursustel 495 tunniga 1997. aastast
alates. Selle aja sisse on mahtunud
inglise keele, kodunduse, iluaianduse, lilleseade, keraamika ja giidinduse kursused.
Tänavu sai ta kursuste lõputunnistuse Otepää ümbruse giidina ja
juba samal suvel tegutses sel alal väga edukalt. Aianduse, lilleseade,
kodunduse teadmisi on Pille saanud rakendada nii oma kodus, kus
kasvab kolm last kui ka klassijuhatajana koolis. Õnnitleme ja soovime
jätkuvat tegutsemistahet!
ENE KELDER,
Pühajärve Haridusseltsi rahvakooli juhataja
Pühajärve põhikooli õpetaja

Kooliuudiseid Pukast
Õpiti hispaania ja hollandi keelt
Puka keskkoolis tehti kokkuvõtteid kolm aastat
kestnud Comeniuse projektist. 23. septembril oli
koolis hulk külalisi ning toimus aktus, kus ühist
koostööd meenutasid ka välispartnerid. Projektis
osalenud õpilased ja õpetajad said mälestuseks
albumi aastate jooksul tehtud piltidega ning
CDplaadi viimase aasta ettevõtmistest. Päev jätkus hispaania ja hollandi keele tundidega. Õpiti
lihtsamaid väljendeid ning lauldi võõrkeelseid
laule. Lõunasöögiks pakuti külalistele ühepajatoitu,
mille valmistamine tundus neile väga keeruline.
Vestlusringis vahetati mõtteid tehtu üle ja avaldati
lootust koostöö jätkumiseks mõnes teises ühises
projektis.

Õpetajate päeval tembutasid õpetajaist
õpilased
5. oktoobril tähistas ka Puka kool õpetajate päeva. See oli õpetajate pidupäev, kus abituriendid
andsid tunde ja viisid läbi aktuse. Sel päeval olid
direktoriks Kristjan Moorast ja õppealajuhatajaks
Kadi Alavee. Õpetajaid peeti meeles lille ja meenega ning lauldi laule õpetajast.
Sel päeval anti tunde ka õpetajaist õpilastele, kes
ei olnud sugugi mitte eeskujulikud õpilased – õpilane Leena helistas kogu aeg mobiiliga, õpilased
Marju ja Anne hilinesid tundi, õpilane Inge tahtis
enne tunni lõppu minna suusatama, õpilane Eve
mängis tunnis videokaamera ja digikaga, mis talt
konfiskeeriti. Töö ajal spikerdati, mõned õpilased
lennutasid lennukeid ja segasid kogu aeg õpetajate
tegevust. Õpiti tundma keemiat, füüsikat, sporti,
ajalugu ning tunni lõpus joonistas igaüks autoportree ja kirjutas luuletuse.
Kõigil õpetajatel ei olnud ka vahetusjalanõusid,
seda käis kontrollimas koristajaks riietunud direktor Kristjan.
Vaatamata kõigele suutsid õpetajad Riivo ja
Kenneth säilitada huumorimeele ja külma närvi.

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTSI
RAHVAKOOL
Pühajärve põhikool, 67 301 Sihva

Pühajärve Haridusselts on asutatud 1996. aastal, 1997. aastast töötab seltsi juures
täiskasvanute koolituskeskus, mis 2003. aastast kannab Pühajärve Haridusseltsi
rahvakooli nime. Samast ajast on rahvakoolil olemas ka haridusministeeriumi koolitusluba.
Meie eesmärgiks on koolituse kaudu elukestev õpe ja toimetuleku toetamine kaasaegses ühiskonnas. Meie koolis võivad õppida kõik soovijad: vanusepiire, sisseastumiskatseid ja eelneva haridustaseme nõuet ei ole.

KULTUURISÜNDMUSED
27. oktoobril kell 20 seiklusfilm «Sahara»
28. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Naabri
Valve
29. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
3. novembril kell 20 põnevik
«Stealth - superhävitaja»
4. novembril kell 18 Otepää
gümnaasiumis Rein Rannap
«Hingede aeg»; pilet 20.-/10.4. novembril Pühajärve puhkekeskuses ans Ragnar & Co
5. novembril Pühajärve puhkekeskuses ans Mesipuu
5. novembril kell 19 Otepää
kultuurikeskuses Salong Teatri
estraadietendus «Päevapiltnik»;
pilet 50.-/40.10. novembril kell 20 õudusfilm «Amityville’i õudus»
11. novembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Qvalda
12. novembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Günf
15. novembril kell 17 raekoja
saalis Otepää muusikakooli klaveriosakonna kontsert,
külalisesinejad H. Elleri nim
Tartu muusikakooli noorteosakonnast.
17. novembril kell 20 komöödia «Koletislik ämm»
18. novembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
19. novembril Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
19. novembril kell 18 Otepää
kirikus hingemuusika kontsert.
Pille Lill (sopran), Tiia TennoRatas (orel); pilet 25.-/10.19. novembril kell 20 Nõuni
kultuurimajas maarahva pidu.
Tantsumuusikat pakuvad Anne
Veski ja Ain Tammesson. Pääse
75 kr. Eelmüük Nõuni kaupluses. Korraldajad Nõuni Maanaiste Selts ja MTÜ P-Rühm.
Info tel 53465648.
22. novembril kell 19 Otepää
kultuurikeskuses Rannu teater Emu komöödiaetendusega
«Juhtub paremaski perekonnas»
27. novembril kell 17 Otepää
keskväljakul I advent ja jõulurahu väljakuulutamine
29. oktoobril algusega kell 21
Nõuni kultuurimajas sügispidu
Üllar Jörbergiga. Pilet eelmüügist (Nõuni kultuurimajas või
Nõuni kaupluses) 40 krooni,
peoõhtul 60 krooni. Info tel
522 4343.

Käesoleval õppeaastal on võimalik õppida järgmistel kursustel:
Inglise keele (õp Ene Kelder) rühmad alustasid 1. oktoobril. Vabu kohti on veel
algajate rühmas.
Keraamika (õp Tanel Tell) alustab 43. nädalal.
Aiakujundus (õp Reti Randoja-Muts) alustab 44. nädalal
Saksa keel (õp Maila Värk) – alustab 2006.a jaanuaris
Kangakudumine (Vana-Antsla kutsekeskkooli õpetajad) – alustab 2006.a jaanuaris
Lapitehnika (õp. Tiiu Vutt) alustab 2006.a jaanuaris

Koroona ja lauatennise
mängimine Nõunis

Kursuse kestvus üldjuhul 50 akadeemilist tundi. Kursuse läbinud saavad tunnistuse.
Kõigile kursustele on võimalik registreeruda kohe ja hiljemgi. Kasutage registreerumiseks ja lisainfo saamiseks e-aadressi helinn@hot.ee või helistage numbritel 766
3539 või 522 8000.
Õppemaksu saab tasuda kogu kursuse eest korraga või osade kaupa vastavalt kokkuleppele. Tasuda saab nii sularahas kui ka ülekandega. Õppemaks katab õpetuse;
materjalide eest (kangas, savi, värvid jm.) tuleb eraldi tasuda.
Grupi saame avada, kui õppijaid on vähemalt 8.

Järjekordne võimalus koeri ja
kasse marutaudi vastu vaktsineerida on 30. oktoobril kell
10-12 Otepääl Pikk tn 2 ja kell
12.30 looduspargi maja juures
Kolga teel. Samuti 31. oktoobril
kell 9-11 Pikk tn 2.
Info Kaja Väärsi, tel 5347 4771.

Pühajärve Haridusseltsi juhatuse esimees Ene-Mall Vernik-Tuubel
Rahvakooli juhataja Ene Kelder

Alates 1. novembrist saab Nõuni kultuurimajas teisipäeviti ja
kolmapäeviti kell 16-19 lauatennist ja koroonat mängida.
Kaasa vahetusjalanõud!

Koerte ja kasside
vaktsineerimine

Kangastelgedel kudumise
kursused
Otepää päevakeskuses kangastelgedel kudumise kursused 4.
novembril algusega kell 10.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
• Otsustati eraldada vahendeid reservfondist.
• Otsustati vastu võtta Otepää valla
2005. aasta lisaeelarve.
• Otsustati muuta Otepää vallavolikogu 24.03.2005 määrusi nr 1-6-6
ja 1-6-7.

Otepää vallavalitsuses
• Otsustati määrata kohtuvälise
menetleja nimel väärteomenetluses
osalevaks ametnikuks abivallavanem
ning ehitus- ja majandusteenistuse
juhataja.
• Otsustati Olümpiakeskus Tehvandi,
Mustalätte, Tuulemäe ja Tuulemäe 2
kinnistute ümberkruntimine.
• Otsustati väljastada FIE Ain Aigrole
ajutine taksoveoluba ja sõidukikaart.
• Otsustati anda nõusolek avaliku
ürituse korraldamiseks Priit Salale;
klubile Tartu Maraton; MTÜle Otepää AMS.
• Otsustati väljastada ehitusload:
ASile K&H reoveepuhasti rekonstrueerimiseks ja reoveepuhasti eelpuhastushoone püstitamiseks Kastolatsi
tee 1 Otepää; Inga Penzlinile elamu
püstitamiseks Nurme tn 18 Otepää;
OÜle Jaotusvõrk Elve Ladva võrguühenduse taastamiseks Truuta külas;
Kaie Kõivistole elamu rekonstrueerimiseks Vahtramäe maaüksusel;
OÜle Jaotusvõrk Äärmusliku Spordi ASi liitumisühenduse ehituseks
Kuutsemäe maaüksusel; ASile Otepää Golf klubihoone püstitamiseks
Looritsa maaüksusel; OÜle Sport 200
International puhkebaasi rekonstrueerimiseks Munamäe maaüksusel;
OÜle Jaotusvõrk Olari Kõivule kuuluva Ojaveere maaüksuse liitumisühenduse ehituseks; Tiina Maisveele
elamu rekonstrueerimiseks Västriku
maaüksusel; Henn Remmerile elamu
püstitamiseks Kullamäe maaüksusele; OÜle Vana-Mustametsa suvila
laiendadamiseks Vana-Mustametsa
maaüksusel; Otepää vallavalitsusele kuuri ümberehituseks Munamäe
tn 8a; ASile Otepää Veevärk vesivarustuse- ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks Paju tänaval.
• Otsustati väljastada kasutusluba
OÜle Jaotusvõrk seoses Uuve Kiho
kinnistu liitumisega Vana-Mäeotsa
maaüksusel; Viljar Tederi elamule
Kalda tn 22 Otepää; OÜle Jaotusvõrk
seoses Rain Ladva kinnistu liitumisega Virulombi tn 18; OÜle Jaotusvõrk
seoses AS GMP liitumisega Vaateratta
alajaamaga Tennisevälja tn 1; Erik
Maasiku elamule Tiigi tn 5; Lilian
Holtsi elamule Mäeveere maaüksusel;
OÜle Jaotusvõrk seoses Merike Roobi kinnistu liitumisega kaabelliiniga;
OÜle Jaotusvõrk kaabli ümberpaigalduseks Kopli tn 6a.
• Otsustati väljastada kirjalik nõusolek ASile K&H reoveepuhasti mudatöötlushoone püstitamiseks Kastolatsi
tee 1 Otepää; Tanel Paavole korstna
ja kamina ehituseks Munamäe 16
korter 13; Anneli Vähile korstna ja
kamina ehituseks Munamäe tn 16
korter 20.

• Otsustati väljastada majutusettevõtte tunnistus Andu Puhkekeskus
OÜle, Puhkus Nuustaku OÜle.
• Otsustati jagada Väike-Möldre
katastriüksus.
• Otsustati muuta Silla katastriüksuse
nimi Väike-Silla katastriüksuseks.
• Otsustati tagasi maksta riigihangete tagatised.
• Määrati lapse sünnitoetus 4 vallaelanikule.
• Otsustati väljastada projekteerimistingimused Tõnu Mäekerile
elamu ja abihoone ehitusprojektide
koostamiseks Mäekalda maaüksusel;
Kuldar Veerele tiigi ehitusprojekti
koostamiseks Piiri ja Partsilombi
maaüksustel; Kuldar Veerele elamu
ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Piiri maaüksusel; Henn
Remmerile elamu rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks Kullamäe
maaüksusel; ASile Pühajärve Puhkekodu sadevete äravoolusüsteemi
ehitusprojekti koostamiseks Sõjatamme maaüksusel.
• Otsustati määrata puudega inimese
toetus 14 vallakodanikule.
• Otsustati moodustada riigihanke
pakkumismenetluse komisjon.
• Otsustati nimetada ASi Otepää
Veevärk audiitoriks Kristel Hiiemäe.
• Otsustati maksta ühekordset abiraha 30 vallakodanikule.
• Otsustati vastu võtta Otepää ajaloo
teemapargi detailplaneering.
• Otsustati Pühajärve tee 6 ja Sihva
küla Uue-Juusa kinnistute detailplaneeringu muutmise algatamine.
• Otsustati maa ostueesõigusega
erastamine Tõnu Tämmile, Silver
Lastingule.
• Otsustati muuta Pühajärve vallavalitsuse 10.03.1998 korraldust nr
95; Otepää vallavalitsuse 21.09.2005
korraldust nr 472.
• Otsustati Valga mnt 23a ja Valga
mnt 23b katastriüksuste liitmine ja
maa sihtotstarbe määramine.
• Otsustati kinnitada lasteaia Pähklike hoolekogu.
• Otsustati pikendada sotsiaalkorteri
lepingut Arvo Paursoniga.
• Otsustati määrata õigusvastaselt
võõrandatud maa eest kompensatsioon Alvar Linnamäele, Ants Ojaveele, August Sõstrale.
• Otsustati kehtestada Vidrike küla
Oru kinnistu ja Arula küla Madsa
Puhkeküla detailplaneeringud.
• Otsustati algatada detailplaneering
J.Hurda tn 1 kinnistul.
• Otsustati läbi viia inventuurid valla
eelarvelistes asututes.
• Otsustati moodustada Otepää vallavalitsuse vara inventeerimiskomisjon.
• Otsustati anda nõusolek SAle
Tehvandi Spordikeskus korraldada
6.-8. jaanuaril 2006 FIS maailmakarikavõistlus murdmaasuusatamises.
• Otsustati anda tingimustega nõusolek alaealisele isikule kuuluva kinnistu müügiks.

• Otsustati algatada vara kompenseerimise menetlus Ferdinand
Raudsepale kuulunud õigusvastaselt
võõrandatud hoonete osas.
• Otsustati kehtestada suveniirvoldiku «120 aastat Eesti lipu pühitsemisest Otepääl» müügihind.

Puka vallavalitsuses
• Ühele isikule maksti lapse sünni
puhul sünnitoetust.
• Otsustati maksta toimetulekutoetust oktoobris 13 isikule.
• Seoses hooldaja elukoha muutusega
lõpetati ühel isikul hooldus ning määrati talle uus hooldaja.
• Aakre külas alustatakse soojusvõrgu
renoveerimistööde teostamist. Soodsaima hinnaga ehitustööde teostamiseks võeti hinnapakkumised kolmelt
firmalt. Võitjaks osutus OÜ RST Valga, kellele väljastati ehitusluba 271 m
pikkuse trassi renoveerimiseks.
• Vormistati dokumendid õigusvastaselt võõrandatud Väljaotsa talumaa
tagastamiseks Hinno Sarapuule
Aakre külas Vana-Väljaotsa maaüksus, suurusega 9,48 ha.
• Jagati Kibena külas asuv Salu I
katastriüksus seitsmeks maatükiks
– Salunuki, Salusoo, Saluraie, Saluoru, Salumäe, Salupõllu ja Salukalda
sihtotstarvetega maatulundusmaa ja
Salu II maaüksus komeks iseseisvaks
maaüksuseks – Eessalu, Kesksalu ja
Tagasalu sihtotstarvetega maatulundusmaa.
• Nõustuti ehitusloa väljastamisega
Tiina Poppile Rebaste külas Simuna
talus sõnniku ümberlaadimise platsihoidla ehitamiseks.
• Kinnitati Puka lasteaia hoolekogu koosseisus Heikki Kadaja, Malle
Teder, Aire Kaldmäe, Piret Müür ja
Anne Riis.
• Anti nõusolek vaba metsamaa
erastamiseks Margo Naritsale Puka
vallas Kibena külas Krooni maaüksus
21,33 ha.
• Nõustuti kasutusloa väljastamisega Eesti Energia OÜle Jaotisvõrk
Kivilöövi talu liitumiseks kaabelliiniga, pikkus 448 m; Aalte 10-kv-sele
haruliinile, pikkusega 164 m ja mastalajaamale.

Puka vallavolikogus
• Kehtestati toimetulekutoetuse
maksmisel kompenseerimise piirmääraks hooldustasu normpinna ühe ruutmeetri kohta 2 krooni; elektrienergia
maksumus elamus või korteris kompenseeritakse järgmiselt: perekonna
esimene liige 50 krooni ja iga järgmine
30 krooni. Statsionaarse elektripliidi
olemasolu korral kompneseeritakse
elektrit täiendavalt: 1-3liikmeline
pere 50 kr; 4-6liikmeline 79 kr ja 7 ja
enam liiget 90 kr ulatuses. Muudatusi
rakendatakse alates 1. novembrist
2005.
• Kinnitati Puka valla 2005. aasta
eelarve muudatused.
• Kinnitati 2005. aasta lisaeelarve

Palupera vallas
6. oktoobril võttis Palupera vallavolikogu vastu järgmisel
otsused:
· Võtta vastu Hellenurme mõisa kalmistu ja Vallamaja
maa-alade detailplaneeringud. Kuulutada välja mõlema planeeringu avalikud väljapanekud alljärgnevalt:
detailplaneeringud on avalikul väljapanekul Palupera
vallamajas Hellenurme külas 7. novembrist kuni 21.
novembrini 2005 kl 9 – 16. Kui avalike väljapanekute
käigus laekub detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avalike väljapanekute tulemuste avalik(ud) arutelu(d) ühe kuu jooksul
pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
6. oktoobril algatas otsusega nr. 1-1/05/26 Palupera vallavolikogu Palupera farmi maa-ala detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on:
1. planeeritava ala ehitusõiguse määratlemine (ehitiste
lubatav arv, ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind,
ehitiste lubatud kõrgus, ehitistevahelised kujad jms.)
2. vedelsõnnikuhoidla ehitamise võimaluste selgitamine
planeeringualale
3. planeeringualal servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine
4. keskkonnakaitse abinõud
5. maakasutuse ja ehitamise erinõuded
6. olulisemad arhitektuurinõuded võimalikele rajatistele
7. juurdepääsuteede rajamine vedelsõnnikuhoidla teenindamiseks.
Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude
kandjaks määrata planeeringuala omanik OÜ PALUPERA-AGRO (10252274). Detailplaneeringu koostajaks
määrata korraldaja ettepanekul OÜ Marksi Projekt
(10471485). Detailplaneeringu koostamise algataja ja
kehtestaja volitab Palupera vallavalitsust sõlmima 3poolset lepingut detailplaneeringu koostamiseks.
Palupera farmi detailplaneeringu avalik arutelu toimub
Palupera vallamajas Hellenurmes 8. novembril kell 10.
Palupera eralennuvälja maa-ala detailplaneeringu avalik arutelu toimub Palupera vallamajas 15. novembril
kell 11.

PALUPERA VALLA TEATED
Esitage veenäidud õigeaegselt
OÜ Palu-Teenus tuletab oma klientidele meelde, et
igakuiselt tuleb tarbitud veekoguse näidud teatada hiljemalt järgneva kuu 1.-5. kuupäeva jooksul. Võimalused
selleks: kirjuta nimi, näit ja kuupäev paberile ning vii
teade OÜ Palu-Teenus postkasti. Üks postkast asub
Nõunis kontorihoones ja teine Hellenurmes 8 korteriga
ridaelamu seinal. Võid ka helistada tel 502 3095, 522
6235 või 766 1226 (telefon+automaatvastaja).
Samuti palume kohe likvideerida võlgnevused kommunaalteenuste eest.

Eelarvetaotlustest Palupera vallas
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2006. aastal
rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada
taotlused 15. novembriks. Lisaks taotleja andmetele
tuleb ära näidata ürituse raames toimuvad tegevused,
eelarve ja teised toetajad, taotletav summa ja vastutaja.
Üritused peavad toimuma Palupera vallas või olema
vallaga seotud. Eelistatud on taotlused, mis leidnud/
taotlevad kaasfinantseeringut ka mujalt.

Eel- ja kooliealiste laste vanemad!
Kui soovite oma last 2006. aasta jooksul paigutada
lasteaeda, huvikooli või -ringi Hellenurmes, Elvas või
Otepääl, siis teatage oma kavatsusest novembrikuu
jooksul kirjalikult Palupera vallavalitsusele.

Palupera raudteeülesõit suletud 2.-3. novembril

DETAILPLANEERINGUD OTEPÄÄ VALLAS
• Otepää vallavalitsus on algatanud detailplaneeringu
Elva Tarbijate Ühistule kuuluvale kinnistule aadressiga
Otepää linn J. Hurda tn 1 (Nurga pood). Omanikel on
soov läbi detailplaneeringu välja selgitada kogu krundi
võimalik ehitusalune pind uue suurema kauplusehoone
ja parkla rajamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks
on 2960 m².
• Otepää linnas Pühajärve tee 6 on algatatud detailplaneering olemasoleva ja kehtiva detailplaneeringu
muutmiseks. Detailplaneeringu koostamise käigus planeeritakse muuta kehtestatud ehitusõiguse ala suurust.
Maa omanik ja arendaja on OÜ Puhkus ja Harrastus.

POLITSEIINFO
• Ööl vastu 28. septembrit on Palupera vallas sisse murtud
ehitusjärgsesse talumajja, varastatud puidust välisuks,
kaks ahjuust ja 10 plastikust aknaraami.
• 28. septembril avastati Puka vallas ärandatud kaubik.
• 19. oktoobril on Otepääl Alajaama majast varastatud
musta värvi jalgratas Scott väärtusega 6490 krooni.
• Koostatud on mitmeid väärteoprotokolle inimestele, kes
pimedal ajal valgustamata teel liikudes ei kasutanud helkurit. Politsei paneb lastevanematele südamele, et lapsed
oleks helkuritega varustatud ja ka täiskasvanud peaks
meeles pidama, et helkur on pimedal ajal päästnud nii
mõnegi inimese elu.

AS Rööbasteede Ehitus teatab, et seoses Palupera
raudteeülesõidu katte vahetusega koos ülesõidualuse
raudtee remondiga on Palupera raudteeülesõit autoliikluseks suletud 2. novembri kella 9st kuni 3. novembri
kella 21ni. Häiritud on ka bussiliiklus.

Tänu Otepää teemeistrile
Palupera vallavalitsus ja bussijuht Kalev Lõhmus
tänavad OÜ Valga Teed ja Otepää teemeister Helmut
Kulpsoni pikaajalise meeldiva koostöö eest ja soovivad
edaspidiseltki tööalaseid kordaminekuid, edu ja tervist.
Palupera vallas asuvad riigi tugi- ja kõrvalmaanteed on
saanud vallakodanikele ja külalistele õigeaegselt ja võimalustekohaselt remonditud, hooldatud. Täname Teid!
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Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid
1. Nimi 2. Ametikoht 3. Asutus 4. Ametipalk 5. Kinnisvara 6. Registrisse kantud sõidukid 7. Aktsiad,
osad jms 8. Pangaarved 9. Võlad pankadele 10. Muud
varalised kohustused.

Otepää vallavolikogu liikmed
1. Aarne Steinbach 2. Volikogu liige 3. Otepää
Vallavolikogu 4. ei ole 5. Kinnistu Otepää linnas 6.
Ei ole 7. AS Bach aktsiad 310 tk kokku, nimiväärtuses 100 krooni tk 8. SEB Ühispank ja Hansapank
- arveldusarved 9. Hansapanga eluasemelaen 480
000 krooni 10. Ei ole
1. Miia Pallase 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Ei ole 6. Sõiduauto Volkswagen
Golf 1990.a 7. Ei ole 8. Hanapank - arveldusarve 9.
Ei ole 10. Ei ole
1. Mati Salundi 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Otepää vallas 6. Ei ole 7.
Ei ole 8. Hansapank - hoiuarve 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Rein Pullerits 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korter Tartu linnas; korter Tartu
linnas; elamu Nüpli külas; ½ elamut Otepää külas 6.
Sõudepaat Bella 1985; sõiduauto Lada Niva 2001 7.
ORT Tehnoülevaatus osak 250 tk nimiväärtus 1000
krooni; Trako Valduse AS A aktsia 32 tk nimiväärtus
10 000 krooni; Otepää Reiter OÜ osak nimiväärtus
1000 krooni; Saku Õlletehas aktsia 46 tk nimiväärtus 10 krooni; Marlon OÜ osak, nimiväärtus 1000
krooni; Sanwood AS A aktsia 107 tk nimiväärtus
5000 krooni; Sanwood Treipuit aktsia 200 tk nimiväärtus 1000 krooni; Vallai AS A aktsia nimiväärtus
3500 krooni; Vallai B aktsia 53 tk nimiväärtus 3500
krooni; Medex AS A aktsia nimiväärtus 1000 krooni;
Otepää Metall AS 49875 tk nimiväärtus 10 krooni 8.
SEB EÜP - arveldusarve, SEB EÜP- arveldusarve
(valuuta), Hansapank - arveldusarve 9. SEB EÜP
1 114 600 krooni; OÜ Türi-Belest 500 000 krooni
10. Ei ole.
1. Aivo Meema 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavo-

likogu 4. Ei ole 5. Elamumaa Otepää linnas; ärimaa
Otepää linnas 6. Sõiduauto Ford Focus 2002 7. Ei
ole 8. Hansapank - arveldusarve 9. Hansapank 415
000 krooni 10. Ei ole.

arve; SEB Ühispank - arveldusarve ja krediidiarve;
Nordea Pank - arveldusarve; Eesti Väärtpaberikonto
- arve 9. SEB Ühispank 180 000 krooni 10. Eesti riik
- hüpoteek 750 000 krooni.

1. Ilmar Haak 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Elamumaa Otepää linnas, maatulundusmaa Otepää vallas 6. Sõiduauto Volvo 460
1995, sõiduauto Mazda 626 1990 7. AS Nordest A
839 tk nimiväärtus 500 krooni. 8.Hansapank - arveldusarve; Hansapank - väärtpaberiarve; Hansapank
- krediitarve 9. Ei ole 10. Ei ole.

1. Andres Arike 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korter Otepää linnas, ½ kinnistust
Palupera vallas, kinnistu Otepää linnas, kinnistu
Otepää linnas 6. Ei ole 7. OÜ Revelek osak 180 tk
nimiväärtus 100 krooni, OÜ Aripalte osak 150 tk
nimiväärtus 100 krooni, AS Avallone Lõuna-Eesti Aaktsia 10 tk nimiväärtus 25 000 krooni, OÜ Avallone
klubid osak 9 tk nimiväärtus 50 000 krooni 8. SEB
EÜP - arveldusarve, Hansapank - arveldusarve, SEB
EÜP väärtpaberikonto 9. Ei ole 10. Ei ole

1. Kaja Aidla 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korteriomand Otepää linnas 6.
Sõiduauto Volkswagen Vento 1995 7. Ei ole 8. SEB
Ühispank - hoiuarve, SEB Ühispank - investeerimishoius 9. SEB Ühispank - eluasemelaen 64 494
krooni 10. Ei ole
1. Maie Niit 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korter Otepää vallas 6. Sõiduauto
Volkswagen POLO Peugeot 2004 7. Ei ole 8. Ei ole
9. Ei ole 10. Ei ole
1. Riho Raave 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Maatulundusmaa Otepää vallas
6. Sõudepaat KSA-242 1981, sõiduauto Opel Vectra
1992 7. SEB Ühispank - pensionifond progressiivne
3581.78 krooni; Seesam Elukindlustuse AS vabatahtlik pensionikindlustus väärtusega 20 804.52 krooni
8. EÜP - tähtajaline hoius, EÜP - arveldusarve 9.
Ei ole 10. Ei ole.
1. Evi Lill 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu
4. Ei ole 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Hansapank
- arveldusarve, SEB Ühispank - arveldusarve 9. Ei
ole 10. Ei ole
1. Jüri Kork 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Otepää vallas, kinnistu
Otepää vallas 6. Ei ole 7. AS Pühajärve Puhkekodu
lihtaktsia 638 tk nimiväärtus 1000 krooni, AS Otepää Golf A aktsia 36 tk nimiväärtus 1000 krooni,
OÜ Pühajärve Paat 1 osak 8. Hansapank - arveldus-

In Memoriam

VALVE PUNGAR
26. V 1928 - 19. X 2005

Meenutades tunduvad aastad
hetkedena... (V. Hugo)
«Otepääle tulin elama ja tööle 1961.
aastal. Asusin tööle kaubamajas, kus
liikus alati palju rahvast. Ühel päeval astus mu leti ette Kalju Ruuven, tutvustas
end, kiitis mu kenadust ja sära. Eks see oli nagu eeltöötlus,
kuna ta vajas minu abi oma rahvateatris. Sügisel tegigi Kalju mulle ettepaneku tulla mängima. Olin varem mänginud
ainult kooli näiteringis, rahvateater oli minu jaoks midagi
kättesaamatut. Läksin ja jäingi sinna koguni 25 aastaks.
...Kalju Ruuven oli Suur Inimene, eriti see, kuidas ta suutis
peaaegu 50-liikmelist truppi koos hoida, alati sõbralik-naljakaid repliike ja lugusid nagu taskust võtta... Igavesti tänulik
nende ilusate-huvitavate aastate eest!» (Valve Pungari 2005.
a kevadel kirjutatud «Mälestusi Kalju Ruuvenist, Inimesest
suure algustähega»)
Otepää teatri kroonikast võib lisada fakte: Valve Pungar
on mänginud 21 osa, olnud mõnegi lavastuse tegelasena teleekraanil (Normeti «Igaüks otsib armastust», Prometi ja Parve
«Naine on ka inimene»), osalenud taidlusteatrite tegemisi
kajastavais telesarjades «Isetegemise rõõm» ja «Loomisrõõm»
(1977, 1982). Need olid ajad, mil Otepääd teati teatri järgi ja
tunti selle juhi ja näitlejate nägude järgi.
Nüüd, 21. oktoobril 2005 meenutati Valvet tema kodulinnast viimsele teekonnale asumise eel.
«Valve oli müüjana kärmete kätega ja väga kohusetruu.
Ja inimesena väga tahtejõuline.» (Viivi Hermann, kolleeg
tollasest kaubamajast)
«Hindasin teda tema ääretu tahtejõu ja elurõõmu pärast.
Ta armastas ilu ja luulet, elu ja teatrit.» (Karin Võsu, teekaaslane rahvateatrist)
Ainult vähestele tuttavatele rääkis Valve oma lühikeseks
jäänud abielust, oma mehest, kes kulakuvõsuks tembeldatuna ei leidnud tööd isegi kõrgharitud juristina. Need olid
sõjajärgsed aastad Eestis. Oma pika lesepõlve eesmärgiks
seadis tütre ja poja kasvatamise-koolitamise. Sai neist tunda
õnne ja rõõmu. Kahe aastakümnega aina süvenenud haigus
pärssis tema liikumisvõimet. Ometi oli just tema see, kes
igale abipakkujale ruttas kinnitama: «Suudan veel ise, sest
ma pean ja tahan!»
Saatus oli talle armuline, sest võimaldas tal näha kasvamas
oma pere kolme sugupõlve.
Mälestusi reastas sõbratar ja kaaslane rahvateatrist
Aili Miks

1. Neeme Ernits 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korteriomand Otepää linnas,
kinnistupiirkond Valga 6. Mootorratas XLH 1100
1987, veoauto GAZ 52-04 1964 7. Emitent OÜ
Vana-Mustmetsa 1 osa, nimiväärtus 20 000 krooni
8. Hansapank - arveldusarve, laenukonto, kogumispensionikonto; SEB Ühispank - arveldusarve, EVP
konto 9. Hansapank 15 900 EUR 10. Ühisliisingu
liisingleping.
1. Helle Kuldmaa 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Korteriomand Otepää linnas
6. Ei ole 7. Ei ole 8. Hansapank - arvelduskonto 9.
Ei ole 10. Ei ole
1. Valdur Sepp 2.Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Otepää linnas 6. Sõiduauto
Pontiac Sunbird 1985, sõiduauto Volkswagen Passat
1991, sõiduauto Ford Sierra 1989 7. Holy Lake
Arengud OÜ aktsia 8 tk nimiväärtus 1000 krooni 8.
Hansapank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Neeme Nurmoja 2. Volikogu liige 3. Otepää
Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Urvaste vallas;
kinnistu Otepää vallas, kinnistu Otepää linnas 6.
Ford Sierra 1988, Audi 100 1984 7. Ei ole 8. SEB
Ühispank - arveldusarve, krediidiarve; Hansapank
- arveldusarve 9. SEB Ühispank - eluasemelaen 150
000 krooni 10. Ei ole.

SALE-ADELE LAUL

1. Jaanus Raidal 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Elamumaa Otepää vallas;
korteriomand Tartumaal 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Hansapank - arveldusarve, SEB Ühispank-arveldusarve
9. Ei ole 10. Ühisliising.
1. Alar Arukuusk 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Tartumaal 6. Ei ole 7.
Ei ole 8. SEB Ühispank - arveldusarve, Hansapank
- arveldusarve 9. SEB Ühispank eluasemelaen 70
266,75 EUR 10. Ei ole.
1. Rein Vikard 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Kinnistu Otepää linnas 6. Ei ole 7.
AS Ikar aktsiad 941 tk nimiväärtus 1000 krooni 8.
Hansapank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.
1. Luule Saar 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Otepää Oskar
OÜ osak 53 tk, nimiväärtus 3000 krooni 8. SEB
Ühispank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.

Otepää Vallavalitsuse liikmed:
1. Piret Pensa 2. Sotsiaalnõunik 3. Otepää Vallavalitsus 4. 8025 krooni 5. Korteriomand Tõlliste vallas
6. Ei ole 7. Ei ole 8. Hansapank -arvelduskonto, krediidikonto, Ego kaart, kogumispensionikonto; SEB
Ühispank - arvelduskonto 9. Õppelaen - Hansapank
11 377.56 krooni; Õppelaen - Hansapank 7 071.41
krooni, Ego kaart 15 000 krooni 10. Ei ole.
1. Ülle Veeroja 2. Pearaamatupidaja 3. Otepää Vallavalitsus 4. 8000 krooni 5. Korteriomand Haapsalu
linnas 6. Ei ole 7. OÜ Frant osak 2 tk nimiväärtus
100 krooni 8. Hansapank - arveldusarve, krediitarve;
SEB Ühispank - arveldusarve, krediidiarve 9. Ei
ole 10. Ei ole.
1. Aire Priks 2. Maanõunik 3. Otepää Vallavalitsus
4. 7000 krooni 5. Kinnistu Pühajärve külas; 1/2 kinnistust Kanepi vallas 6. Sõiduauto Chrysler 2002 7.
Ei ole 8. Hansapank - arveldusarve, SEB Ühispank
- arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.

HILDA POKKA

15. VII 1921 – 22. VIII 2005

17. I 1915 - 18. X 2004

ANTS ZUPPING

mälestavad 1. surma-aastapäeval Maile
ja Meedi.

2. I 1934 - 6. IX 2005

HILDA RÄTSEPP
22. X 1916 - 19. X 2005

HEINO SAARMANN
13. III 1933 – 22. IX.2005

KALJO VAHTRUS

Elu on kui päike, mis tõusis ja loojus.
Elu on kui küünal, mis säras ja kustus.

VANAEMA

kaotuse puhul.
Palupera Põhikooli 2., 4., 5. klass ja
liitklass ning klassijuhatajad.
Sügav kaastunne omastele

ALICE-MARIE URMI

HEIGO SAARE

kaotuse puhul.

VALVE PUNGAR

26. V 1928 - 19. X 2005
Mälestame endist kaubamaja osakonnajuhatajat ja avaldame siirast kaastunnet
tütrele ja pojale perekondadega.
Kaubandustöötajate Otepää piirkonna
ametiühing
Mälestame

VALVE PUNGARIT
Sügav kaastunne omastele.

surma puhul.

Otepää päevakeskus-hooldekodu pere ja
invaühing

ALIIDE KARU
surma puhul.

Kalle perega ja Külli
Mälestame kauaaegset naabrit

ALIIDE KARU

10. IX 1915 - 9. X 2005
Tunneme kaasa Mirjele lastega, Jaanile,
Veerale.
Tiirike pere

surma puhul.

OÜ Ternes

Naabrid Konno, Ader, Neimann

UDO KARU

Avaldame kaastunnet Jaanile, Veerale,
Mirjele, Eilile ja Veljole õe, meheõe, ema,
vanaema

Pühajärve põhikooli pere
Avaldame kaastunnet Rainerile perega
poja

2. III 1959 - 21. IX 2005
Naabrid Vastsemõisast

HEIGO SAART

ja tunneme kaasa vanematele ning
vennale.

Südamlik kaastunne Eilile, Ailile, Ilmarile
peredega ema, vanaema ja ämma

29. IX 1926 – 07. X 2005

Raikko, Mirkko, Mait ja Kris!
Tunneme teile kaasa kalli

Mälestame endist õpilast

Südamlik kaastunne Hellele ja Ilmarile
peredega kalli ema, vanaema ja ämma

VALVE PUNGARI

Kallis Tiiu ja su pere! Oleme sinuga
sel raskel hetkel, kui jätad hüvasti oma
armsa poja

HEIGO SAAREGA.
Endised töökaaslased kontorist
Südamlik kaastunne Raineri perele ja
teistele sugulastele

HEIGO

kaotuse puhul.
Olev perega
Südamlik kaastunne Tiiu Saarele perega
poja

HEIGO SAARE
kaotuse puhul.

Otepää reformierakondlased

kaotuse puhul.

Töökaaslased endisest Otepää kaubamajast ja perekond Nagel

Mälestame

ELSA SOOD

10. V 1927 - 25. IX 2005
Kirikuküla rahvas

Rõõmu ja muret Sa jagasid meiega.
Kahju, et iial ei tule Sa tagasi.

Mälestame unustamatut
abikaasat, isa, venda,
vanaisa, vanavanaisa

SERGEI
SOLODOVI

2. X 1925 - 21. V 2001
80.sünnipäeval.
Abikaasa, poeg Andres perekonnaga,
õde Lilian lastega, poeg Aleksandri tütar
Katrin tütre Deniga, pojapojad Kristjan ja
Ingo perekondadega.
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Rõivapood NETT

(Lipuväljak 22a, Otepää, endine teenindusmaja, II korrus)

E-R 10 - 18
L 10 - 16
P suletud

AEG MAHA

Müügil uued rõivad naistele ja meestele:
T-särgid, sokid, pesu, teksased, pikad püksid,
topid, pluusid, kampsunid jpm

sportlikud esinejad
stiilne ansambel

Edgari pood ja trahter annab teada:
Meil on müügil: pirukad (liha-, vorsti-, singi-, viineri- ja porgandi-) ning kohupiimapontšikud; salatid; šnitslid; muud liha- ja
vorstitooted.
Ettetellimisel valmistame kringleid ja torte. Meil valmib kõik
vajalik teie peolauale.
Pood avatud: E – R 8-18; L 9-15; P –

Ökoteh OÜ
OSTAB kasvavat
metsa ja maad ning
metsakuiva palki
MÜÜB ehituslikku
saematerjali
Tel 505 6829
www.okoteh.ee

TÖÖ

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUUD

Bergermaster OÜ
Ekskavaatori- ja
frontaallaaduri
teenus
Tiikide kaevamine hüdrokopaga,
äravedu.
Tel 513 5181, 529
5224

(lepp, 50 cm)
Hind 320 kr/m³ (käibemaksuta)
Transporditasu kokkuleppel
Info tel 775 2018 ja 503 2438

TÖÖ
TÖÖ
TERNES OÜ

vajab Puustusmäe farmi
ASENDUSLÜPSJAT

ja

KARJAK-TRAKTORISTI

Tel 516 5416

TÖÖ

Pühajärve puhkekeskus võtab tööle

Otepääle vajatakse seoses uue
kontori avamisega kogemustega

ETTEKANDJA

AKENDE PAIGALDAJAID

ja

KORISTAJA

Tel 522 6234.

ja VIIMISTLEJAID.
Paigaldajal vajalik B-kat juhiluba.
Samas vajatakse müügijuhti.
Helistada tel 5623 7550 või 766 1188

TÖÖ

Pakume tööd
majahaldurile kahes
puhkemajas Otepääl!
Töökohustused: klientide vastuvõtt/
ärasaatmine, arveldamine, maja koristamine.
Kandidaadilt eeldame eelkõige: ausust ja korrektsust, head suhtlemisoskust, isikliku auto olemasolu.
Kasuks tuleb: Võõrkeele/te oskus, eelnev
töökogemus teenindussektoris.
Pakume: Töötulemustele orienteeritud
töötasu, meeldivat töökeskkonda ja hooajaliselt paindlikku tööaega.
Soovijatel palume saata CV märksõnaga
«Majahaldur» hiljemalt 15. novembriks
alljärgnevale aadressile:
Marko Mägi
Raiesmiku 5a, Saue linn, Harjumaa 76505
või e-posti aadressile info@puhkemajad.ee
Lisainfo numbril 565 2596 Marko Mägi

Müüa puitbriketti kojuveoga. Tel 5342 9630.
Müüa lõhutud küttepuid
koos kojutoomisega. Tel 513
6457.
Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja
santehnika töid. Garantii.
Tel 506 8509.
Kassipojad (sünd. augusti
lõpus; 3 valget ja 1 oranž) otsivad uut loomasõbralikku kodu.
Ema on poolpikakarvaline
valge. Oleme nõus ise kohale
tooma. Info tel 5399 0867.

Laupäeval, 12. novembril kell 21

ARCTIC SPORT
Kopli 8 Otepääl

VIDEOLAENUTUS
JA MÜÜK
Avatud: K-P 10-19
hinnad soodsad!
tel 765 5445
www.hot.ee/arctic_sport

NÕUNI TAIMEKASVATUS

Teeme Otepää piirkonnas
sügiskündi, sõnnikuvedu,
ja heakorratöid.
Müüme söödateravilja.
Tel 765 7418, 506 4609

Arenev sihtasutus Tehvandi
TÖÖ
Spordikeskus korraldab konkursi
sekretär-assistendi, rajameistri ja rajatiste töölise
ametikohtade täitmiseks.
Sekretär-assistendi tööülesanded on:
• asutuse asjaajamine (juhatus, büroo ja spordiüritused)
• suhtlemine klientidega ja infovahetuse tagamine
• dokumentatsiooni vormistamine, arhiveerimine
Kandidaadilt eeldame:
• erialast haridust ja töökogemust
• väga head arvuti kasutamise oskust
• meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja vastutustunnet
• väga head inglise keele oskust kõnes ja kirjas (kasuks tuleb vene ja
saksa keele oskus)
Rajameistri tööülesanded on: spordikeskuse treening-, võistlus- ja matkaradade korrasoleku kindlustamine
Kandidaadilt eeldame:
• spordivaldkonna tundmist ja töökogemust
• tehnika tundmist ja vastavate juhilubade olemasolu
• meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja iseseisva töö kogemust
Rajatiste töölise tööülesanded on:
• Külalistemaja peahoone ja selle lähiterritooriumi heakorra tagamine
• Peahoones ja rajatistel jooksva remondi teostamine
Kandidaadilt eeldame:
• ehitusalast või tehnilisel alal töökogemust ja juhilubade olemasolu
• meeskonnatööd ja suhtlemisoskust
• head algatusvõimet ning iseseisva töö kogemust
Ametikohale taotlejal palume esitada järgmised dokumendid:
CV ja avaldus; haridust ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid palun saata aadressil: SA Tehvandi Spordikeskus, Nüpli küla,
67406 Otepää vald, märgusõna «Konkurss»

Müüa mustad labradori
retriiveri kutsikad. Sünd
10.09.2005. Tel 516 8655.
Võru kalapoe kauplusauto peatub jälle Otepääl igal
neljapäeval kell 13-14.
Müüa heas korras Wolksvagen Transporter 8+1 kohta. Tel 7655 330; 5595 0282.
Kes leidis Otepää gümnaasiumist 11. oktoobril rohelise klapiga mobiiltelefoni
Ericsson, palun see tuua
kooli kantseleisse või teatada tel 765 5706.

Kaduma läinud laktomeeter.
Ausal leidjal palun tuua
Audentese spordikooli või teatada tel 5649 4547, 767 9452.
Üürin korteri, maja või majaosa Otepääl. Tel 5819 2760.
Ostan maamaja Otepää
vallas. Tel 5569 6404.
Üürile anda 1toal. mug.
korter Otepää kesklinnas.
Korter heas korras, möbleeritud. Tel 506 7344.
Müüa 3toaline korter 82 m²
Kannistikus. Tel 765 6545.

Pakun tööd kahele metsamehele. Tel 534 6938.
Pakun tööd masin- ja käsikudujaile tellija materjalist.
Tel 5646 6720; E-R 765 5423.

Teen interneti
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959
margusson@hot.ee
loe lähemalt:
www.hot.ee/margusson

Nüüd avatud ujulas
KOHVIK!
Tule naudi head kohvi,
suurepäraseid jääjooke ja
suupisteid!
Info tel 766 5555

