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ARVO SAAL
Pühapäevast, 7. maist kuni eeloleva laupäevani Otepääl toimuvatel
Euroopa meistrivõistlustel orienteerumises osaleb ligi 200 sportlast.
Kuna samaaegselt EM-võistlustega
peetakse ka MK-sarja arvestust, on kohal kogu maailma paremik. Kaugemad
külalised tulid Uus-Meremaalt,
Jaapanist, Koreast ja Kanadast.
Seitse päeva kestvate Euroopa
meistrivõistluste võistluskeskus on
Pühajärve puhkekeskuses. Võistlused
ise toimuvad Lõuna-Eesti eri paikades.
EMi programmis on neli medaliala.
Sprindi kvalifikatsioon oli Otepääl ja
finaal Tartus ning lühiraja kvalifikatsioon ja finaal Haanjas.
Tänane tavaraja kvalifikatsioon
peetakse Käärikul, homne finaal ja
laupäevane teatevõistlus Otepää
suusastaadionil.

Kahel alal on medalid juba jagatud.
Sprindis, mis tavakohaselt toimub
linnapargis, kaitsesid meistritiitlit
šveitslanna Simone Niggli ja rootslane
Emil Wingstedt.
Finaali pääses ka kolm Eesti naisorienteerujat, kellest parimana lõpetas
Anu Annus Tartu kesklinnas kaheksanda kohaga.
Teisipäeval Võrumaal Haanjas olid
lühirajal parimad Minna Kauppi
Soomest ja Thierry Gueorgiou
Prantsusmaalt. Teise kohaga üllatas
lätlane Martins Sirmais.
Eestlased pidid leppima kohtadega
teises kümnes: nii Maret Vaher kui ka
Olle Kärner lõpetasid 13. tulemusega.
Reedel, 12. mail kell 11 algab
Otepääl tavaraja finaal ning laupäeval,
13. mail kell 10.30 teatejooks. Parima
ülevaate võistlustest saab spordihuviline Otepää suusastaadionil.
Eesti orienteerujate eesmärgiks on
viimastel aastatel olnud tiitlivõistlusel
medalini jõudmine. Enne EMvõistlust
loodeti, et koduse maastiku tundmine
võib võrdsete heitluses osutuda määravaks.
Eestlaste edukaimateks etteasteteks
EM-võistlustel on seni olnud Maret
Vaheri 6. koht 2000. aastal tavarajal
ja Olle Kärneri 11. koht 2002. aastal
lühirajal. Mõlemad kuuluvad koondisse ka kodusel EMil.

Enneolematu sündmus Sangastes
Laupäeval, 6. mail toimusid Sangastes esmakordselt rulatamise meistrivõistlused. Suurürituse korraldasid
noored: MTÜ Sangaste Skatehouse’
i juhatuse esimees Hannes Palmre,
Sander Kõivuste, Rain Plaado, Siim
Kartau ja Merle Tombak.
Võistlused toimusid kahes vanusegrupis: kuni 16aastased ja üle
17aastased. Kokku oli 30 võistlejat
Tallinnast, Tartust, Elvast, Laatrest,
Otepäält jm.
Õhtu jätkus noortebändide kontserdiga.

MERLE TOMBAK

Tänavused parimad
loodusfotod
ARVO SAAL

Lõuna-Eestis toimuvad kõigi aegade tähtsamad Eestis
korraldatud orienteerumisvõistlused. Kuuendatel
Euroopa meistrivõistlustel
osalevad 31 riigi sportlased.

RIINA PILL

Euroopa orienteerujad
jagavad meistritiitleid

Otepääl alanud Euroopa meistrivõistlustel kaitses sprindis tiitlit
Simone Niggli Šveitsist.

Nõuni Maanaiste Selts jõudis soliidsesse ikka

Uus bussiliin PõlvaOtepää-Pärnu

EGON VALDARU

Laupäeval, 29. aprillil tähistas Nõuni Maanaiste Selts
oma kümnendat sünnipäeva. Uhke juubelipidu peeti
Nõuni kultuurimajas. Tähtpäeval viibis hulgaliselt
nii omakandirahvast kui ka kaugemaid külalisi.
Tulijad ei pidanud pettuma. Lisaks lustakatele tervituskõnedele ja kõhu nuumamisele sai nautida
hoogsat ja meeleolukat kultuuriprogrammi.
„Koostöös peitub jõud,” selgitas seltsi elujõulisuse tagamaid oma avakõnes esinaine Aivi Kulasalu.
Tänuks kinkisid seltsi liikmed talle kaktuse. „Meilt
on sulle sümboolne lilleõis. Ka meie oleme vahel
okkalised ja torkame, aga rohkem siiski õitseme ja
iluleme. Keera rooli edasi ja juhi meid õiges suunas,”
lisati rõõmsalt.
Juubilari tunnustasid hea sõna ja kingitusega Tartu
Maanaiste Liit, Otepää Naisselts, Nõuni külaselts,
Mäksa Maanaiste Selts, Palupera vallavolikogu
(esimees Vambola Sipelgas), P-rühma fännklubi
ja Palupera valla hariduskomisjoni esindaja Kalev
Lõhmus ning veel mitmed naisseltsid.
Tähtpäevalist võrreldi noore tütarlapsega, kellele
Nõuni külaselts pidas otstarbekaks kinkida Monopoli
lauamängu, Kalev Lõhmus avaldas usku, et 10aastane
neiu vajab kaasavara kogumiseks veimevakka, mis oli
täidetud Kalevi kommidega. „Selleks, et väga paljude
toredate ürituste kroonikat oleks kuhugi paigutada,
kingime teile albumi,” ütles vallavolikogu kingitust
andes Vambola Sipelgas.

Tallinna Linnahallis autasustati fotovõistluse “Looduse aasta foto 2006”
parimaid. Tänavu oli osalejaid üle 600.
Auhindu jagati kolmes vanuserühmas
ja kolmes kategoorias.
“Looduse aasta foto 2006” võitjad
Lapsed
Inimene ja loodus
1. koht Elise Ader – “Meie varjud”
Looduspildid
3. koht Elise Ader – “Härmatis kibuvitsal”
Täiskasvanud
Loomapildid
3. koht Mall Värva – “Lumesajus”

Oma fantaasiat ja improviseerimisvõimet näitasid Nõuni naised näitemängus, kus parodeerisid
Terevisiooni. Meeldejääva osatäitmisega jäi silma
Anu Välbat kehastanu, äratundmisrõõm tärkas preili
Lilleri lilleseadmist ja proua Korseti kokaminuteid
jälgides. Tuntud headuses naerutasid rahvast Juuli
ja Maali.
Järgnenud sportmängus moodustati publikust
kaks võistkonda, kes võtsid teineteiselt mõõtu riidest suuskadel ja kükkkõnnil liikumises. Võistlus
kätkes rõõmsaid komistamisi-libastumisi ning kõigil
oli väga lõbus.

Õhtu lõpetas hoogne tantsupidu. Rahvast tantsitas maailma parim ansambel Kaabu, kes hüüdis:
„Täna on terve õhtu naiste valik.” Peagi oli saal täis
liuglevaid paare. Noorel juubilaril jagus elulusti, jalakeerutajaid jätkus tantsupõrandale varaste hommikutundideni. „Üks päev ilusat elu on rohkem väärt
kui terve aasta halvast elust rääkimist,” jäi kõlama
Aivi Kulasalu lausutud tõdemus.
Kui 70aastane Otepää oli oma juubeliüritusel tantsupeo ajaks kustunud, siis 10aastane Nõuni tütarlaps
jaksas kepsutada varaste hommikutundideni.
EGON VALDARU

Aktsiaselts GoBus avas kaugbussiliini
Põlva-Otepää-Rõngu-Tõrva-Pärnu.
20kohaline väikebuss sõidab seda
liini esialgu reedel, laupäeval ja pühapäeval. AS GoBusi juhatuse esimees
Aivo Pärn lubas, et kui on palju sõitjaid, siis hakatakse reisijaid vedama ka
teistel päevadel ja suurema bussiga.
Pilet Otepääl Pärnusse maksab 113
krooni.
Põlvast väljub buss hommikul kell
8.40 ja Otepäält alustab teekonda suvepealinna kell 9.25. Palupera teeristis
ollakse 9.37, Paluperas 9.40, Rõngu
jõutakse 9.45. Tõrvast väljub buss
10.10 ja jõuab Pärnusse 12.05.
Tagasisõit algab kell 13.00. Otepääle jõutakse 15.35 ja Põlvasse 16.20.
Järgmises Otepää Teatajas avaldame
täpsema sõiduplaani.

(OT)

Täna kell 15 avatakse
Otepää Suusamuuseumis näitus
„Torina OM“
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(algus 20. aprilli lehes)
Märtsis käisid allakirjutanu ja Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross
Ukrainas Tšernigovi oblastis.
Tööpäevad olid tihedalt sisustatud erinevate ettekannete, seminaride ja kohtumistega.
Andsime ülevaateid Eesti kogemustest omavalitsuste praktilises töös ja korralduses ning
saime ka infot vastu. Ukraina ametnikud ning
oblasti-rajoonidejuhid jätsid väga hea mulje
oma pädevuse ja avatusega. Valitses sõbralikkus ja huvi koos eheda külalislahkusega.
Ukrainlast ei paina solvumus, et oleme ilusast
ühisest ja suurest liidust jalga lasknud pojad,
sest ajaloost arusaamine on meil üsna sarnane.
Ukrainlase jaoks elavad Baltikumis endised ja
praegused sõbrad.
Lisaks kohtumistele sõidutati meid oblasti
eri rajoonidesse, tutvumaks eluga väiksemates linnades ja maal. Käisime Nežini ja Koropi
linnas ning ka Tšernobõli õnnetusest otseselt
mõjutatud aladel. Nežin jäi meelde eelkõige
oma ausambaga Nežini hapukurgile, mis on
kuulus üle Venemaa ja Ukraina.
Tšernobõli regioonis on alad, kus on keelatud
liikuda ja elada. Ometi olevat seal inimesi,
kes vaatamata keelule ja ohule on kodukanti
naasnud.
Kohalik elanikkond ei saanud isegi paar aastat peale õnnetust mingeid ametlikke hoiatusi
ega teateid. Ainukeseks märgiks juhtunust olid
kuulujutud, ärakolivad tippametnikud ja laste
kiirkorras saatmine suvel Musta mere äärsetesse pioneerilaagritesse.
Külastasime ka ,,oaasi kõrbes“, kus üks endine NSVL ja praegune Ukraina töökangelane on
loonud oblasti äärealal agrolinnaku. Kümnetel
hektaritel on tehnika viimase sõna järgi varustatud kasvuhooned kurgi ja tomati tarbeks,
euro-nõuetele vastavad liha- ja piimatööstused,
kalakasvatused, jahimajandid jne. Sadadele
töötajatele on ,,bojaar“ ehitanud majad.
Sellised asjad on siiski erandlikud. Maal on
suhteline vaikelu. Pool maast on söötis, tegutsevad vaid üksikud eraettevõtjad ning üsna
ebaefektiivsed kolhooside-sovhoosidelaadsed
jäänukid. Maa on riigi oma.

UKRAINA –tärkav suurjõud
vana Euroopa lävepakul
Samas on tegu üliviljaka mustmullavööndiga. Venemaa ja Ukraina kogemus ühismajandite agoonia kunstlikul pikendamisel olgu
mõtisklemiseks nostalgitsejatele, keda häiris
eesti ühismajandite kiire kadu. Nagu näha, on
meie tee olnud valus, aga õige.
Teisest küljest on see meie mõistes väga
nappide vahenditega toimetulev maakogukond Ukrainas vägagi ettevõtlik ja valmis
muutusteks märksa enam kui Venemaal. Selle
Euroopa endise viljaaida potentsiaal on tohutu
ja maa on stardijoonel.
Ukraina kuulus rasketööstus on end taastamas ja pilt meenutab pisut Eestit 15 aastat
tagasi. Juba on aga kerkimas tuliuued moodsad
tehased ja vaatamata hiiglaslikule laenuprotsendile (16-24% aastas) hoogustub ka uute korterite ehitus. Ukraina ehitusmees ja keevitaja
on väga hinnas Euroopas ja sh meilgi. Ukraina
on oma potentsiaaliga ning tööstuse arenguga
riigi korrastamisel ja reformimisel väga kiire
arengu lävel.
Ukrainlane on avatud, töökas ja sõbralik.
Parasjagu käis valimiskampaania, kus ühetaolistest, ent erinevate logode ja värvidega telgikestest jagati möödujaile valimisnänni. Kuna
valitud tahtis saada 45 parteid, siis oli neid
telgikesi igal sammul. Samas ei hakanud silma
üksteise mustamist ja telgikesed olid sõbralikult kõrvuti. Tihtipeale oli sama tudeng, kes
enne jagas Timošenko südamekestega nänni,
mõne tunni pärast teises telgis jagamas teist
värvi nänni.
Eestile omaseid majasuuruseid plakateid me
ei näinud. Märkimist väärib veel telest nähtud
valimisklippide vaimukus ja kvaliteet (jällegi
ilma konkurente halvustamata!). Üksmeelselt
kinnitati, et tegemist on tõesti esimeste vabade
valimistega sellel maal.

Ukrainlase spontaansust iseloomustab lugu
90ndate aastate Tšernigovi kuulsast vorstimässust. Nimelt oli siis aeg, kus poodides
peale tühjade riiulite ja kenade valges kitlis
kasakanäitsikute midagi näha polnud. Rahvas
elas eimillestki.
Aprilli lõpus põhjustas oblastijuhi asetäitja
oma Volgaga avarii ehk kerge plekimõlkimise.
Kuna nii kõrge mees ei tahtnud süüdi olla ja
asus linnakodanikuga vaidlusse, astusid lärmi
peale ligi tööletõttavad inimesed.
Avariis avanenud Volga pagasiluugist turritasid välja suitsuvorstid ja šampusepudelid, mis
maipühaks varutud. Varsti kogunes mitu tuhat
inimest seda imet vaatama. Nende meelsus
olnud üleliia ärev, ülemusel tuli auto maha
jätta ning ruttu jalga lasta. Rahvahulk tiris auto
läbi linna oblastikomitee hoone ette. Seal algas
pikk spontaanne miiting, kuhu lõpuks kogunes umbes 20 000 ärritunud inimest.
Asi vaibus tänu Kiievist kohale tulnud ja
rahva hulgas populaarsete meeste veenmisjõule. Volgast sai vanaraud ja linnajuhid vahetusid.
Kogu tee Tšernigovist Kiievisse oli umbes 100
km ulatuses ääristatud oranžide riideribadega,
mida oli puude okste, tarade ja hekkide külge
seotud miljoneid! See oli vapustav pilt!
Ukraina on maa, mida ootab ees keeruline,
aga huvitav ja väga edukas aeg. Ukraina on
potentsiaalilt tuleviku Euroopa üks majandusliidreid ning Poola ja Baltikumi olulisimaid
strateegilisi liitlasi. Poolas, Ukrainas ja Balti
riikides elab aga kokku üle 80 miljoni inimese.
Ukraina on suundumas NATO ja EU suunas
ja vähemalt meie siin ootame neid samme.
Edu sellele toredale maale ja rahvale!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBEGRG

Liikluskorraldusest Jõhvi-TartuValga maantee remondilõikudel
2006. aasta suurim teeehitusprojekt Eestis on Jõhvi-TartuValga maantee remont, mille käigus tehakse korda kokku
83,6 km erinevaid teelõike Rannapungerjast kuni Valga piiripunktini. Projekti kogumaksumus on 683 miljonit krooni,
millest 82 % Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus.
Tööde ettevalmistusega alustati 1.veebraril. Ulatuslikud
remonttööd algavad aprilli keskel. Teeremont on planeeritud lõpetada 30.septembril 2006.a. Ehitatakse uued alused
ja katted, kohati parandatakse muldkeha, ehitatakse ümber
kõik remondilõikudel olevad sillad, ehitatakse kergliiklusteid, parandatakse liiklusohutust ja teekeskkonda.
Tartu ja Valga vahel remonditakse 40 km ulatuses järgmisi
teelõike:
- Ametmäe – Valga, km 177,3 – 217,4;
- Transpordi tänav (juurdepääsutee Valga piiripunkti) km
0 – 1,9;
Seoses Tõlliste silla ümberehitusega suunatakse Tartu ja
Valga vaheline transiitliiklus ümber Tõrva ja Rõngu kaudu.
Ümbersõidu tõttu pikeneb Tartu-Valga sõidusuunal liiklejate teekond 12 km võrra ja tuleb arvestada hinnanguliselt
20 minutilise lisaajaga.
Kohalikule liiklusele rajatakse Tõlliste silla kõrvale ajutine sild. Seoses tehnoloogiliste lahendustega ei ole võimalik
tagada Tõlliste sillal ülesõitu aprillis 2-3 nädalat ajutise silla
rajamisel ja 3-4 nädalat septembris-oktoobris, ajutise silla
likvideerimisel. Sel ajal korraldatakse ümbersõit kohalike
kõrvalmaanteede kaudu. Liiklus suunatakse ümbersõitudele aprilli alguses.
Liikluskorraldusest Jõhvi-Tartu-Valga remondilõikudel
teavitab liiklejaid Maanteeameti liiklusinfokeskus raadio
kaudu. Remonttööd Jõhvi-Tartu-Valga maantee remondilõikudel plaanitakse lõpetada 30. septembriks ja Tõlliste sillal
31. oktoobriks.

1. jaanuarist alates on looduskaitse Eestis
uut moodi korraldatud - tööd alustas Riiklik
Looduskaitsekeskus. Eesti territoorium jagati 8 regiooniks, millest ühte on koondunud Võru, Valga
ja Põlva maakonnad.
Regioonide keskused langevad kokku endiste mehitatud kaitsealade keskustega. Võru- Põlva-Valga
regiooni keskus on endise Otepää Looduspargi keskuses. Regiooni kontoritena jätkavad tööd senised
Haanja Looduspargi ja Karula Rahvuspargi keskused Haanjas ja Ähijärvel. Töötajateks on valdavalt
endiste mehitatud kaitsealade töötajad. Põlva-VõruValga regioonis on ametis 21 spetsialisti.
Looduskaitsekeskus tegeleb peamiselt korralduslike töödega nagu kaitsealade ja hoiualade
kavandamine ning avalikustamine, kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine, seireja teadusuuringute koordineerimine, liigikaitse,
elupaikade ja maastike hooldamine/taastamine,
loodushoiutööde korraldamine, võõrliikide isendite
arvukuse reguleerimise korraldamine, kaitstavate
loodusobjektide tähistamine, järelevalve, kaitsealuste objektide tutvustamine ja loodushariduse
korraldamine.
Põlva-Valga-Võru regiooni territooriumile jääb 449
kaitsealust objekti, sealhulgas 49 kaitseala, 73 hoiuala, 62 parki ja põlispuude gruppi, 132 kaitsealuse
liigi püsielupaika ja 133 üksikobjekti. Kaitsealade
tutvustamiseks ja külastajate suunamiseks selleks

ettevalmistatud kohtadesse on kolmes maakonnas
ühtekokku 43 matkarada ning mitukümmend lõkkekohta, mille hooldamisel tehakse koostööd maaomanike ja Riigimetsa Majandamise Keskusega.
Uus süsteem koondab looduskaitse ühtse imagoga asutusse, millel on ühtsed teenusstandardid
ja sümbolid, ühesugused igas Eesti nurgas. See
muudab looduskaitse toimimise kodanikule arusaadavamaks.
Uues süsteemis on ülesanded kaitsealadel
tegutsemiseks jagatud looduskaitsekeskuse
ja maakondlike keskkonnateenistuste vahel.
Looduskaitseseadusesse tehakse muudatus ja
eristatakse tegevused, mis jäävad maakonna
keskkonnateenistusele ning millised looduskaitsekeskuse pädevusse. Kõik, mis on seotud otsese
korraldusliku tööga (ka mehitamata) kaitsealadel,
on looduskaitsekeskuse ülesanne ning see, mis on
seotud täidesaatva poolega (load, kooskõlastused
jms), on maakondliku keskkeskkonnateenistuse
kohustus.
Maakondlikud keskkonnateenistused jäävad
täitma nn. kaitseala valitseja rolli. See tähendab,
et kaitse-eeskirjas nõutavatele tegevustele, mis
vajavad kaitseala valitseja nõusolekut, on tarvis
taotleda luba või kooskõlastust keskkonnateenistusest. Need on näiteks detail- ja üldplaneeringu
kehtestamine, katastriüksuse kõlvikute piiride ja
pindala muutmine, maakorralduskava kinnita-

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

MARGIT TURB

Uuendused looduskaitses liidavad kolm Kagu-Eesti maakonda

mine, metsamajandamiskava väljastamine, teede,
õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine
ning metsateatised.
Looduskaitsekeskus annab nõusoleku puhul
oma seisukoha. Inimesel on oluline teada, et ta
saab oma taotluse kaitseala valitseja nõusoleku
saamiseks anda nii maakonna keskkonnateenistusse kui ka looduskaitsekeskuse kontoritesse, kust
need menetlemiseks edasi toimetatakse. Kodanik
ei pea oma taotlusega mõlemat kohta läbi käima.
Looduskaitsekeskus ja keskkonnateenistus suhtlevad omavahel ning vastus teatatakse taotluse
esitajale kirjalikult.
Arvan, et Otepää edasisele arengule on äärmiselt
oluline, et piirkondlik keskus asub siin. Otepää looduspargi hoone baasil on algatatud kaasaegse külastus- ja loodushariduskeskuse projekteerimine. See
võimaldaks välja ehitada kaasaegsed ja huvitavad

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Küljendus: Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

ekspositsioonisaalid ning esitlus- ja seminariruumid, kus saab videofilmide ja slaidiprogrammide
abil tutvuda Eestimaa loodusega. Käivitunud on
Pühajärve matkaraja rekonstrueerimine ja esitatud
taotlus Hobusemäe vaatetorni taastamiseks.
Tulevikus kujuneb piirkondlik keskus oluliseks
tööandjaks. Kui enne reformi oli Otepää looduspargis tööl 5 töötajat, siis tänaseks on see arv kasvanud kümneni.
Otepää looduspargi kontoris on ametis direktor
Ants Manglus, asjaaja Eevi Pajur, raamatupidaja
Anneli Aart, liigikaitse spetsialist Priit Voolaid,
loodushariduse spetsia-list Margit Turb, kaitse
planeerimise spetsialist Toomas Hirse, loodushoiu ja toetuste spetsialist Jan Ruukel, metsahoiu
spetsialistid Urmas Mets ja Raivo Rüütli ning maa
ja planeeringuspetsialist Maret Vuks.

nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

ANTS MANGLUS

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. mail.
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AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus

§ 2 Heitvee arvestus
(1)
Kliendilt kanalisatsiooni juhitava heitvee hulk loetakse
võrdseks veevõrgust tarbitud vee kogusega.
(2)
Kehtestada kanalisatsiooniteenuse hinnaks 5 kr/m3.
Nõustuti ühele talupidajale toetuse maksmisega seoses hoone
hävimisega tulekahjus.


• Otsustati toetada loa andmist Bover Arendus osaühingule Pringi
külas asuva Arjukese kinnistu omandamiseks.
• Otsustati osta Artur Homtðenkolt Keeni külas Keeni 6-1 asuv korteriomand hinnaga 35 000 krooni.
• Otsustati algatada Lauküla külas asuva Tuisu kinnistu detailplaneering.
• Määrati katastriüksuse sihtotstarve seitsmele maaüksusele.

Otepää vallavolikogus
Otsustati avaldada umbusaldust vallavanem Jaanus Raidalile.
Määrata ametist vabastatud vallavanem Jaanus Raidali asendajaks
kuni uue vallavanema valimiseni vallavalitsuse liige Aare Matt.
Otsustati kuulutada välja Otepää vallavanema leidmiseks avalik
konkurss. Moodustada vallavanema konkursi läbiviimise korraldamiseks komisjon koosseisus Ants Manglus, Jaanus Barkala, Aivar
Nigol, Andres Arike, Jüri Kork.




Palupera vallavolikogus
Taotleda Palupera valla munitsipaalomandisse Palupera vallas
Nõuni külas asuv maa-ala suurusega 1163 m² , nimetusega “NÕUNI
KESKUSE”. Maa –ala sihtotstarbeks on 100% Ärimaa (Ä) ja see on
Nõuni kontorihoone teenindusmaa.
Kehtestada Palupera farmi maa-ala detailplaneering.
Seoses detailplaneeringute koostamise korraldaja mitteleidmisega
otsustati tunnistada kehtetuks Palupera Vallavolikogu otsused nr.12,
14, 15 ja 16 (25.04.2002)
ja algatada uuesti Hellenurme puurkaevu maa-ala, Kaasiku reovee
pumbajaama maa-ala, Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala ja
Päidla elamute reovee puhasti maa-ala detailplaneeringud.
Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala jaotamine kruntideks; maa-ala sihtotstarbe muutmine;
planeeritava ala ehitusõiguse ja servituutide vajaduse määratlemine.
Planeeritava ala suurus on 0,32 ha.
Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala detailplaneeringu eesmärk
on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine; ehitusõiguse määratlemine; servituutide vajaduse määratlemine. Planeeritava ala suurus
on 145 m².
Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala detailplaneeringu eesmärk
on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine; ehitusõiguse määratlemine; servituutide vajaduse määratlemine. Planeeritava ala suurus
on 1364 m².
Päidla elamute reovee puhasti maa-ala detailplaneeringu eesmärk
on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine; ehitusõiguse määratlemine; servituutide vajaduse määratlemine. Planeeritava ala suurus
on 558 m².
Kõigi nende detailplaneeringute koostamise korraldajaks määrata
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (10033667) ja detailplaneeringute kehtestamise järgselt alustada maa-alade munitsipaliseerimise
menetlusi.
Otsustati algatada Mustamäe kinnistu nr. 1876140 ja kõrval oleva
maariba detailplaneering. Planeeringu eesmärk on liita Mustamäe
planeeringuala üheks krundiks, eesmärgiga see hiljem vormistada
ühtseks kinnistuks; planeeritava ala ehitusala, ehitusõiguse ulatuse
määratlemine; planeeringualal keskkonnakitse abinõude, servituutide
vajaduse, piirete ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad
arhitektuurinõuded planeeritava(te)le ehitis(t)ele; liikluskorralduse,
juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine ehitis(t)e teenindamiseks.
Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 12 634 m². DP koostamise
korraldajaks ja kulude kandjaks määrata OÜ VEVASI ja koostajaks OÜ
Marksi Projekt (10471485). Palupera Vallavalitsusel sõlmida vastav
leping.
Otsustati väljastada SA KIK-le garantiikiri Palupera valla osalemise kohta 2007 aastal projektis “Hellenurme paisjärve tervendamine”. Rahastaja positiivse otsuse järgselt võetakse projekti läbiviimiseks 903 tuhat krooni laenu ja kuni 33 tuhat krooni suurune
omaosalus kaetakse otse valla eelarvelistest omavahenditest. Projekti
partneriteks finantseeringuga on MTÜ “Hellenurme Mõis”, Riiklik
Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon ja OÜ Palu-Teenus;
partneriteks finantseeringuta on maaomanikud pr. Mae Juske ja pr.
Linda Järvet.










Puka vallavolikogus
Vaadati üle kehtivad planeeringud – Puka valla üldplaneering ja
Puka aleviku osaüldplaneering ning otsustati jätta need kehtima.
Kinnitati käesoleva aasta 1. augustist kehtima hakkavaid vee- ja
kanalisatsiooniteenuste hindu järgnevalt:
§ 1 Vee tarbimine
(1)
Kehtestada Puka vallas vee hinnaks 6 kr/m3.
(2)
Ühisveevärgist müüdava vee kogus tehakse kindlaks veearvesti näidu alusel.
Veearvesti puudumise korral arvestatakse kliendi tarbitud vee kogus
vastavalt Valga piirkonna omavalitsuste ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades toodud kulunormidele.







Palupera vallavalitsuses
Algatada Nurme kinnistul asuva Hellenurme seafarmi rekonstrueerimisega kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine.
KMH kulude kandjaks määrata arendaja, Nurme kinnistu omanik
OÜ HELDE PM TOOTMINE.
Otsustaja on Palupera vallavalitsus. KM hindaja on Kobras AS. KMH
programmiga saab tutvuda ja teha kirjalikke ettepanekuid, märkusi
ajavahemikul 29.05.2006 kuni 12.06.2006 tööpäeviti Palupera vallavalitsuses ja Palupera valla koduleheküljel www.palupera.ee. KMH
programmi avalik arutelu toimub 12.06.2006 kell 14.00 Palupera
vallavalitsuses.
Korteriomandi seadmise eesmärgil määrati Ala-Mäe katastriüksuse
müügihind.
Määrati Nõuni kontorihoone teenindusmaa suuruseks 1163 m²
ja nimetati maa-ala NÕUNI KESKUSE katastriüksuseks.
Määrati korteriomandi seadmise eesmärgil Palupera 8 korteriga
elamu nr. 2 elamualuse ja kõrvalhoonete teenindusmaa suuruseks 8
280m² ja nimetati maa-ala PALUPERA ELAMU nr. 2 katastriüksuseks
ja Palupera 8 korteriga elamu nr. 3 teenindusmaa suuruseks määrati
8 235 m² ja nimetati maa-ala PALUPERA-ELAMU nr. 3 katastriüksuseks.
Nimetati Palupera külas moodustatud 8 603 m² suurune maa-ala
SOOSERVA katastriüksuseks ja anti nõusolek AAVO KIISLERile
maa ostueesõigusega erastamiseks.










Sangaste vallavalitsuses
• Väljastati ehitise kasutusluba Aiki Martinsonile Tiidu külas
Lepa kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks ja Heiki Kranichile
Lossiküla külas asuva Kasarmu elamu kasutuselevõtuks.
• Anti nõusolek Lauküla külas asuva Puidu maaüksuse 2,6 ha suuruse maa erastamiseks Jüri Raismale.
• Nimetati Tõnu Saarman Sangaste valla poolseks liikmeõiguste
teostajaks mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu.
• Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kolmekümne seitsmele isikule kogusummas 45 733 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 600 krooni.
• Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne kaheksale isikule kogusummas 11 324.40
krooni.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele isikule kogusummas
2544.40 krooni. Rahuldamata jäeti kolme isiku avaldused.
• Määrati sünnitoetused kolmele isikule kogusummas 6000 krooni.
• Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 600 krooni.
• Määrati kahele isikule 200 krooni suurune puudega inimese täiendav toetus.

Puka vallavalitsuses
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: OÜ
Winnipo Pedaste külas Peetri maaüksus, 32 225 m2 ja Puka alevikus Valga mnt 3 maaüksus 5 028 m;


Kinnitati autobusside kasutamise kord.
Kinnitati Puka Keskkooli õpilaste vastuvõtmise kord
Moodustati heakorrakomisjon koosseisus Heikki Kadaja, Kalev
Brikker, Kunnar Vahi ja Adu Kurg.
Jagati Kolli külas asuv Suure-Jaani katastriüksuse I maatükk kolmeks – Suure-Jaani, Teeveere ja Põlduri katastriüksused, sihtotstarvetega maatulundusmaa; Suure-Jaani II maatükk kaheks –Lapi
ja Metsa, sihtotstarvetega maatulundusmaa; Plika külas Tammiku
katastriüksus kolmeks – Tammiku, Lina ja Heina, sihtotstarvetega
maatulundusmaa; Plika külas Laura katastriüksus kaheks – Laura,
sihtotstarbega elamumaa ja Ojaääre, sihtotstarbega maatulundusmaa; Prange külas asuv Prange katastriüksus kaheks – Prange ja
Prangepõllu, sihtotstarvetega maatulundusmaa; Soontaga külas asuv
Rooni katastriüksus kaheks – Rooni ja Roonimetsa, sihtotstarvetega
maatulundusmaa.
Toetati Lõuna-Eesti piirkonna rulatajate meistrivõistluste läbiviimist 1000 krooni ulatuses.
Kahele isikule maksti sünnitoetust summas a´ 3000 krooni.
Aprillis maksti toimetulekutoetust 9 taotlejale.
Ühekordset toetust maksti summas 2500 krooni














Jaagusoo, Peeter Aunapu.
Otsustati kehtestada koormuspiirang 8 tonni Otepää valla
kohalikel teedel kuni 15. maini 2006.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 19.03.2003 korraldust
nr 2-4-136 „Otepää- Kääriku 7 maaüksuse riigi omandisse jätmine“.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline
hindamine Vana-Otepää küla Kaarnaoja kinnistu detailplaneeringule.
Otsustati jagada Säremaa, Matsitonni, Savikoja, Vastsemõisa,
Kötsi katastriüksused.
Otsustati kinnitada Otepää linnas Palupera tee 6 detailplaneering.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Pro Fiksum siseteede ja manööverdusplatside rekonstrueerimiseks asukohaga
Saeveski maaüksus Otepää küla; OÜ-le Jaotusvõrk Sulli 10/0,4
kV komplektalajaama ja 0,4 kV kaabelliinide rajamiseks Nüpli
külas; Elva Tarbijate Ühistule kaubanduskeskuse rajamiseks
asukohaga Lipuväljak 28 Otepää linn; OÜ-le Jaotusvõrk Siberi
alajaama ja 0,4 kV kaabelliinide rajamiseks Pilkuse külas;
Kalev Lemmikule üksikelamu rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää vald Sihva küla Ojaääre maaüksus; Koit Luigele tiigi
rajamiseks Otepää vallas Vidrike külas Kahrusoo maaüksusel;
Heino Paulile suvila püstitamiseks Otepää vallas Raudsepa
külas Turuoru maaüksusel; Uuto Jugalale suvila püstitamiseks
asukohaga Otepää vald Otepää linn Männi tn 8; Kiido Levinile
elamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald, Otepää linn
Pühajärve tee 26; Marko Risto Tapio Kuittisele üksikelamu
rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla
Priidu maaüksus; OÜ-le Jaotusvõrk Meema 10/0,4 alajaama ja
0,4 kV kaabelliinide rajamiseks Arula külas Meemaa maaüksusel; Toomas Keridonile üksikelamu püstitamiseks asukohaga
Otepää linn Männi tn 3.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused OÜ-le
Jaotusvõrk Anovela Kinnisvara OÜ elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Selene maaüksus Arula küla Otepää vald
ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Anu Talviku
elektrivõrguga liitumisühenduse asukohaga Kuuse tn 4 Otepää
linn ehitusprojekti koostamiseks; Toomas Juhanile tiigi, asukohaga Ülo maaüksus Vana- Otepää küla ehitusprojekti koostamiseks; Toomas Juhanile elamu ja abihoonete, asukohaga
Vana- Otepää küla Otepää vald Ülo maaüksus ehitusprojektide koostamiseks; Marko Risto Tapio Kuittisele asukohaga
Pedajamäe küla Otepää vald Priidu maaüksus elemu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks; Alan Uibole asukohaga
Arula küla Otepää vald Selene maaüksus, elamu ehitusprojekti
koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Lili Vaiksaare Auto maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Arula küla
Otepää vald ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk
Inga Penzlini maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse,
asukohaga Otepää linn Nurme tn 18, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Eda Mesila Vanamõisa maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse asukohaga Arula küla
Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; Toivo Saksa elamu
ja abihoone asukohaga Otepää vald Otepää linn Tartu mnt 20
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati nimetada Otepää Vallavalitsuse liikmeõigusi teostavaks isikuks mittetulundusühingu MTÜ Valgamaa
Partnerluskogu asutamisel Otepää Vallavalitsuse abivallavanem
Aare Matt.
Otsustati anda nõusolek Merivälja Aedlinna Seltsile korraldada Otepää valla haldusterritooriumil laste noortelaager
ajavahemikus 19.07.06-28.07.06.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜ-le Aardeke kuuluvale
elamule asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla Järve I maaüksus.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Tiiu Kannesele korteri
tehnosüsteemide muutmiseks asukohaga Otepää vald Otepää
linn Munamäe tänav 16 korter 14; Ants Maranikule tahkesõnnikuhoidla rajamiseks asukohaga Otepää vald Vana- Otepää
küla Kure maaüksus; Rene Piirile elamu tehnosüsteemifr muutmiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Tähe tn 1; Aino
Paulile tiigi süvendamiseks ja puhastamiseks asukohaga Otepää
vald Raudsepa küla Turuoru maaüksus; Rein Palvadrele kuuri
püstitamiseks Vidrike külas Koorejaama maaüksusel.
Otsustati määrata 5 vallakodanikule puudega inimise toetust.
Otsustati anda nõusolek Sillamäe Spordiklubile laste spordilaagri korraldamiseks Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikus 01.07.06-30.09.06.
Otsustati määrata 2 vallakodanikule hooldaja.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 23.12.2002 korraldus
nr 2-4-854 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
Vambola Lepasaarele“
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Otepää valla Vana- Otepää küla Kaarnaoja kinnistu detailplaneering.
Otsustati kinnitada riigihanke „Turismiinfokeskuse mööbli
hankimine“ pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsus.
Otsustati esitada Otepää Vallavolikogule eelnõu
Keskkonnainvesteeringute Keskusega laenulepingu sõlmimi-

































Otepää vallavalitsuses
Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää Spordirajatised nõukogu
liikme kohalt Mart Kaas, Silver Ambos ning nimetada SA Otepää
Spordirajatised nõukogu liikmeteks Silver Eljand ja Rein Vikard.
O t s u s t a t i m o o d u s t a d a a j u t i n e ko m i s j o n r i i g i h a n ke
„Turismiinfokeskuse mööbli hankimine“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aare Matt, Lea Ilp, Urmas








(järgneb lk. 4)
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mil TÜ Kääriku Spordibaasis noorte projektilaager ajavahemikus 20.08.06-30.08.06; Ujumise
Spordiklubi MTÜ-le Otepää valla haldusterritooriumil Veski spordibaasis noorte projektilaager ajavahemikus 07.08.06-14.08.06.
Otsustati maksta korteriühistule Vokker katuseremondi kulude katteks 27 611,55 krooni
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 1081 aegunud õpikut summas 48
723,20.
Otsustati tühistada Otepää Vallavalitsuse 22.
juuni 2004 korraldus nr 2-4-383 Pilkuse külas
Juhani kinnistu detailplaneeringu kohta.
Otsustati algatada Otepää vallas Kastolatsi
külas Pettai kinnistu detailplaneering; Otepää
linnas Lille 4 kinnistu detailplaneering.
Otsustati pidada võimalikuks Ludvig-Madis
Leisi omandis oleva elamu juurde kuuluva maa
ostueesõigusega erastamist. Maaüksuse nimetus
Järvesaare.
Otsustati anda Klubi Tartu Maratonile luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
14. mail 2006. a üritus SEB Ühispanga 24. Tartu
Jooksumaraton.

(algus lk. 3)
seks Otepää linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks.
Otsustati esitada Otepää Vallavolikogule eelnõu
pikaajalise laenu võtmiseks.
Otsustati lubada Ene Tammel kasutada Otepää
valla sümboolikat käsitöötoodetel.
Otsustati SA Valgamaa Fond asutajaõigusi teostavaks isikuks on Otepää Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Aare Matt.
Otsustati anda Otepää Vallavalituse allkirjaõigus alljärgnevalt: Aare Matt, Kristjan Rõivassepp,
Ülle Veeroja, Mari Mõttus. Anda sularaha sissemaksmise õigus Sale Kiurule, Mari Mõttusele ja
Ülle Veerojale.
Otsustati anda nõusolek moodustada Palupera
tee 6 kinnistu piires järgmised katastriüksused:
Palupera tee ja Palupera tee 6a.
Otsustati algatada Tamme- Juusa kinnistu, asukohaga Sihva küla keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Otsustati pidada võimalikuks Otepää vallas
Pühajärve külas paikneva 23175 PP 2 maaüksuse
pindalaga 191 m² jätmist riigi omandisse.
Otsustati pidada võimalikuks 1,53 ha maa ostueesõigusega erastamist Jaan Uibole. Maa asukoht Otepää ja Vana Otepää küla Otepää vald
maaüksuse nimetus Mäe.
Otsustati määrata eriotstarbelise hooldajatoetuse suuruseks 750 krooni kuus.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke „Pühajärve rannavalve teenus“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan
Rõivassepp, Aarne Steinbach, Peeter Aunapu,
Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja.
Otsustati sõlmida Hilja- Leonilla Kuuriga sotsiaalkorteri asukohaga Otepää linn Lipuväljak 1
korteri nr 2 üürileping kehtivusega 1 aasta.
Otsustati määrata 12 vallakodanikule ühekordset abiraha.
Otsustati anda nõusolek MTÜ-le Otepää
Aianduse ja Mesinduse Selts korralada 13 mail
2006 Otepää valla territooriumil toimumiskohaga
AMS esine plats, Jaani, Tähe ja Hurda tn aianduse kevadlaat.
Otsustati anda nõusolek Ujumise Spordiklubi
MTÜ- le viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-

























Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab
avalikule väljapanekule järgmise detailplaneeringu:
Sihva küla Uue-Juusa ja Männituka kinnistu
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks
on
Uue-Juusa kinnistule ehitusalade
määramise võimalikkuse välja selgitamine.
Männituka kinnistule
kinnistu jagamise
ja ehitusalade määramise võimalikkuse välja
selgitamine.
Uue-Juusa kinnistu omanik on Ilmar Kokk
M ä n n i t u ka k i n n i s t u o m a n i k o n J ü r i
Roosmann.
Planeeringuga kavandatav tegevus ei
mõjuta oluliselt maakasutust ja ei ole olulise
keskkonnamõjuga
tegevus.



Algatatud detailplaneeringud Sangaste vallas
Sangaste vallavolikogu 04.05.2006 otsusega nr.
26 on algatatud Lauküla külas asuva Tuisu kinnistu maa-ala detailplaneering. Algatamist taotlesid kinnistu omanikud Kristel ja Lauri Nämi.
Detailplaneeringus käsitletakse Tuisu kinnistu
maa-ala kruntideks jagamise, ehitusõiguse ala
ja tingimuste, juurdepääsu, tehnovõrkude ja rajatiste, kinnisomandi kitsenduste määramist,
maa sihtotstarbe muutmist jne.
Planeeritava ala suurus ca 15,38 ha.







Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
19. maist kuni 02. juunini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 05. juunil 2006 kell 13.00

TEATED
Puka vallavalitsuse väljasõidu istungid toimuvad 16. mail 2006
Aakre rahvamajas kell 10 ja
Puka rahvamajas kell 12.
Küsimused palun esitada eelnevalt Puka
vallavalitsusse telefonil 766 9410.
Vallasekretär Anita Kallis on puhkusel 8.-29.
mai, vastuvõtuajad nimetatud ajavahemikul
igal teisipäeval. Telefon 510 0177.
Puka valla päevad ja kevadlaat toimuvad 27.
mail. Algus kell 8 Puka rahvamaja juures.
Kõik müüjad-ostjad oodatud.



Algatatud detailplaneeringud Otepää vallas



Otepää vallavalitsus on algatanud Kastolatsi
külas Pettai kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritava ala suurus on 2,7081 ha. Maa omanik on Anti Oot. Detailplaneeringu eesmärgiks on
välja selgitada kinnistu jagamise ja ehitusõiguse
alade määramise võimalikkus.




Sangaste vald





PLANEERINGUD

SÜNNIPÄEVAD mais

Keeni prügila on avatud jäätmete vastuvõtuks kolmapäeviti kella 10.00 kuni 20.00ni.
Ühe kuupmeetri prügi vastuvõtmine maksab
99,1 krooni, millest riigilõiv moodustab 49
krooni ja prügila sulgemisfondi kogutakse
4 krooni.

Elsa Lottamõis
Klaudia Bogatõrjova
Elvira Korp
Elmar Kirt
Elli Kõiv
Luule Püvi
Alide Mill
Laine Paap
Lilja Kaseväli
Virve Falkenberg
Nikolai Udras
Arvi Jääger
Elmu Kalbri
Kalev Ilves
Silvi Nugis
Maigi Järv
Elli Kargaja
Viia-Mall Kuljus
Ants Rääk
Endel Tomson
Valentina Toom
Jüri Kübar
Anni Kukrus
Tiit Kuljus

Laukülast
Sangaste
Tiidu
Ädu
Mäekülast
Sangaste
Keeni
Kurevere
Ädu
Sangaste
Laukülast
Tiidu
Laukülast
Kurevere
Laukülast
Sangaste
Keeni
Tiidu
Restu
Restu
Sangaste
Laukülast
Pringi
Tiidu

23.05.1909
10.05.1927
03.05.1928
12.05.1928
21.05.1928
08.05.1929
27.05.1929
10.05.1932
04.05.1934
12.05.1935
01.05.1937
18.05.1937
02.05.1938
03.05.1939
25.05.1939
27.05.1939
01.05.1940
17.05.1940
17.05.1940
25.05.1940
28.05.1940
24.05.1941
26.05.1943
22.05.1944

97
79
78
78
78
77
77
74
72
71
69
69
68
67
67
67
66
66
66
66
66
65
63
62

Purtsi
Purtsi
Puka
Rebaste
Purtsi
Aakre
Põru
Soontaga
Puka
Kibena
Purtsi
Puka
Purtsi
Puka
Plika
Puka
Vaardi
Pühaste
Puka
Soontaga
Puka
Puka
Ruuna
Puka
Soontaga
Puka
Puka
Plika

20.05.1917
18.05.1919
28.05.1919
27.05.1921
10.05.1922
31.05.1923
31.05.1925
04.05.1927
07.05.1927
09.05.1927
20.05.1927
03.05.1928
09.05.1929
17.05.1929
19.05.1929
03.05.1930
26.05.1930
20.05.1931
05.05.1932
08.05.1932
19.05.1933
21.05.1934
05.05.1935
28.05.1935
14.05.1936
19.05.1936
23.05.1941
07.05.1946

89
87
87
85
84
83
81
79
79
79
79
78
77
77
77
76
76
75
74
74
73
72
71
71
70
70
65
60

Otepää
Märdi
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
V-Otepää
Otepää
Raudsepa
Tõutsi
Otepää
Märdi
Otepää
Otepää
Otepää
Nüpli
Otepää
Otepää
V-Otepää
Otepää
Otepää
Mägestiku
Otepää
Otepää
Otepää

01.05.1908
10.05.1914
08.05.1915
05.05.1916
21.05.1917
14.05.1918
02.05.1921
23.05.1922
24.05.1922
18.05.1923
24.05.1923
03.05.1924
06.05.1924
09.05.1924
15.05.1924
08.05.1926
31.05.1927
15.05.1928
25.05.1928
25.05.1930
10.05.1931
16.05.1931
20.05.1931
29.05.1936
11.05.1941
22.05.1941
02.05.1946
26.05.1946

98
92
91
90
89
88
85
84
84
83
83
82
82
82
82
80
79
78
78
76
75
75
75
70
65
65
60
60

Räbi
Pastaku
Mäelooga
Päidla
Mäelooga
Palupera
Hellenurme
Päidla
Atra
Hellenurme
Palupera

30.05.1912
08.05.1914
23.05.1915
30.05.1921
13.05.1924
21.05.1926
18.05.1927
05.05.1930
04.05.1930
17.05.1941
27.05.1941

94
92
91
85
82
80
79
76
76
65
65

Puka vald

Asta-Ursula Tamm
Ellen Tromp
Alfred Simm
Maria Pahva
Valve Ustal
Liidia Mõttus
Leida Reben
Laine Orav
Robert Vain
Laine Viikholm
Elmar Maasik
Helju Kants
Anni Uibopuu
Erna Leedo
Helju Madiste
Veloona Laul
Elsa Näppi
Maie Puurits
Tatjana Orlo
Ave-Viola Ainsoo
Laine Pille
Ester Tenno
Leena Petter
Helju Lipping
Rein Mändla
Johannes Alvere
Veera Allev
Hilda Vernik
Otepää vald

Laupäeval, 13. mail

Pelageja Jalajas
Erna Allev
Laine Laul
Milla-Tresenni Kutsar
Elvine Luht
Marge Nirk
Ludmilla Jürissoo
Lilli Tamm
Eha Reidolf
Laine Väärsi
Amalie Eljand
Amanda Salundi
Alfred Teder
Valter Kivimaa
Helmi Paal
Laine Kaldalu
Helju Kirber
Rolaine Kattai
Liidia Mõttus
Hugo Laul
Eha Vallisto
Aino Oja
Ester Ruus
Helju Jäär
Mai Mõttus
Silvi Näkk
Riho Vutt
Heili Alber

algusega kell 16
Hellenurme kultuurimajas
pidulik

EMADEPÄEVA KONTSERT.
Esinevad väikesed ja suured taidlejad meilt ja mujalt.
Avasõnad Rõngu kirikuõpetaja Aastelt.
Bussiring algab Atrast kell 15.30.
Tel. 766 9030, 5662 2044.

Toetajad: EV Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu
Nõukogu, Palupera Vald, MTÜ “Hellenurme Mõis”, OÜ HELDE PM TOOTMINE,
OÜ Vahemetsa Puit, OÜ Palupera-Agro ja FIE Vahto Sikk. Suur aitähh!

Ema loob elu
ema sünnitab elu
ema kaitseb elu

SÜNNID

Teile emad-vanaemad on pühendatud

kontsert Otepää kultuurikeskuses
14. mail kell 15.
Esinevad: külalisena meeskvartett Pukast, lasteaed Võrukael lapsed, musakarud – Lille Tali, laulukoor Lepalind.

Kohvilaud
Tasuta

Otepää vald

Palupera vald

Karl Silmere
15. aprill
Andero Kapp
20. aprill
Margus Lembitu Linnamägi 24. aprill
Martti Miks
1. mail
Puka vald

Otepää Naisselts ja Lepalind

Sille-Riin Ragun
Kristjan Jagomäe

10. aprill
22. aprill

Armilda Kase
Jaan Tobre
August Kurvits
Endel Inselberg
Eha Jaanus
Mai Kleimann
Alma Aruella
Hilja Ainsalu
Jaan Rebane
Valentina Vask
Priit Rubel
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Talgulised istutasid
2175 kuusekest

LUGEJA KIRI

Tasuta loomaarsti on
raske leida

(Vastukaja artiklile “Loomaarsti on raske leida” - Otepää Teataja, 6.apr., k.a.)
JAAN UIBO
Nii paljude loomapidajate kui ka mõnede ametnike ja vallavolinike teadmised veterinaarabist pärinevad endistest aegadest.
Töötasin ise pärast kõrgkooli lõpetamist Hellenurme kolhoosi
peaveterinaararstina ja tean, et siis oli asjaajamine lihtsam. Tarvitses ainult helistada ning loomaarst veeres majandi transpordi ja arstiabipaunaga kohale.
14 aastat olen töötanud loomaarstina riikliku tellimuse alusel, aga vallaametnikel pole ikka veel sellest täit arusaamist.
Samasuguses ametis on Valgamaal 9 loomaarsti. Meie kohustuseks on oma tööpiirkonnas jälgida kõike nakkushaigustesse
puutuvat (linnugripp, suu- ja sõrataud). Hullu lehma tõve (TSE)
kontrollimiseks tuleb võtta kõigi üle 24 kuu vanuste lõpnud
või hädatapetud veiste ja kõigi inimtoiduks tapetud üle 30 kuu
vanuste veiste ajuproovid. Proovid viin Tartu veterinaarialaboratooriumi uurimiseks. Veistel tuleb kord aastas teha tuberkuloosi, leukoosi ja brutselloosi uuring. Ja valla kõik koerad ning
kassid saavad kord aastas marutaudi vastu vaktsineeritud.
Loomade müügi korral saab loomaomanik veterinaartõendi
looma tervise kohta. Selleks aga pean teadma karja tervislikku
seisundit. Mul on kohustus ka kõikide vallas lõpnud koduloomade puhul väljastada loomaomanikule tõend, mille alusel ta
saab Väike-Maarjas asuvalt loomsete jäätmete käitlemise aktsiaseltsilt tellida transpordi korjuse äraveoks.
Kõikide loetletud kohustustega kaasneb veterinaarne aruandlus Valga veterinaarkeskusele, otseselt allun aga Tallinnas asuvale Veterinaar- ja Toiduametile. Nende riiklikult tellitud tööde
eest saan ka riigilt palka, mis on tavapensionistki väiksem. Nii
ei suuda meiesugused enam pakkuda oma teadmisi ja abi tasuta.

Miitingulised nõudsid
Raidalit tagasi Otepää
vallavanemaks
27. aprillil toimus Otepää raekoja ees rahvamiiting endise vallavanema Jaanus Raidali
toetuseks. Korraldajate loodetud paarisaja
asemel oli kohale tulnud sadakond inimest,
kellest paljud eelistasid asja eemalt vaadata.
Raekoja seina äärde oli paigutatud plakateid
nii nõuetega Raidal vallavanemaks kui ka
mitmesuguste soovituste ja küsimustega
volikogu liikmetele.
Miitingul kanti ette rahvalikke värsse,
milles nõuti näiteks Otepää volikogu esimehe Ants Mangluse lahkumist Otepäält.
Rahvaliitlase Mangluse ühinemine Res
Publica ja Reformierakonna koalitsiooniga
tegigi võimalikuks Raidali umbusaldamise.
Ants Manglus omakorda kiitis kogunenud
huvilisi, mis näitab, et Otepää inimestele
lähevad korda vallavolikogu tegemised.
Pikemalt tal aga aega rääkida ei olnud, sest
kiirustas volikogu istungile. Miitingulised
jäid istungi ajaks õue ootama, et hiljem rahvaesindajaile veel küsimusi esitada.
Volikogu oli samal ajal hädas Raidaliga, kes
keeldus vallavalitsuse liikmetele mõeldud
laua tagant lahkumast. Kui tal paluti mujale

istuda, vastas Raidal: „Minu koht on siin!“
Tehti vaheaegu ja tõsteti laudu ringi, aga
Raidalgi kolis ringi.
Seepeale ütles opositsiooni liider Jüri Kork,
et kuna vallavolikogu esimees pole võimeline volikogu juhtima, siis opositsioon lahkub
istungilt. Kohale jäi üheksa koalitsiooni
esindajat, kes leidsid, et hetkel kehtiva valla
põhimääruse järgi neist kvoorumiks piisab.
Arupidamise järel otsustati siiski piirduda
vaid ühe päevakorrapunkti arutamisega.
Istungile tulid tagasi ka neli opositsionääri.
Otsustati korraldada uue vallavanema
leidmiseks avalik konkurss, ning kinnitati
konkursi läbiviimise eest vastutav komisjon
koosseisus Ants Manglus, Jaanus Barkala,
Andres Arike, Aivar Nigol ja Jüri Kork.
Andres Arike ütles, et uue vallavanema palk
võiks olla 20 000 krooni kuus.
Pärast istungit rääkis osa volinikke rahvaga, osa aga kiirustas sõnagi lausumata
minekule. Raidal kinnitas, et ta on stressi
tõttu haiguslehel ja peab enda vabastamist
vallavanema kohalt alusetuks. Haigus pidi
taanduma, kui volikogu ta uuesti vallavanema ametisse kinnitab.

Esiteks: kui vald peab lugu oma loomapidajaist, siis vallavalitsus sõlmib lepingu tegevusluba omava loomaarstiga ning maksab talle töötasu. (Sellisel puhul ei pea loomapidaja maksma
arstile visiiditasu ega ka transpordi eest).
Teine võimalus: kui vald leiab, et ei soovi sellist lepingut
teha, peaks iga loomapidaja ise loomaarstiga lepingu sõlmima.
Olukorra selgeks rääkimine on vajalik, sest loomapidaja ei
saa ju retseptita enam ravimeid apteegist ega asjatundlikku abi
arstidelt.

4x ARVO SAAL

Mul on pakkuda mõned lahendusvariandid.

Miitingul oli ka hulgaliselt neid, kes sündmust jäädvustasid.

Jalakäija mured
Minu käest küsis üks otepäälane, kas ma juhuslikult tean, ons
liikluspolitsei sõitnud kuumale maale puhkusele või streigivad
nad meile teadmata põhjustel?
Tõepoolest. Liiklusolud meie linnas annavad põhjust arvata nii üht kui teist. Politseinikke lihtsalt ei ole meie tänavatel
ja on tekkinud autojuhtide anarhia. Peatumine vöötraja ees ei
näi neile olevat kohustuslik isegi siis, kui selle alguses seisab
inimene, kes ilmselt tahaks tänavat ületada. Olgu ta kas või invaliid.
Tegin eksperimendi Ühispanga juures asuva vöötraja alguses. Olen kepiga invaliid ja peaksin olema nähtav juba kaugemalt. Aga võta näpust! Kümnest autost, kes muide ka silmnähtavalt kiirust ületasid, peatus ainult üks. Vastassuunast tulev
auto aga ei peatunud ja seega oleks minu teeületamine võinud
lõppeda traagiliselt.
Kas ei peaks politsei tegema trahvi seadusest mitte lugu pidavatele juhtidele? Eriti hull on olukord nädalavahetustel. Neid
ülekäiguradasid (sebrasid) on Pühajärve teel õige mitu, hädaohtlikum neist aga just Ühispanga juues asuv.
Neid rikkumisi tuleks jälgida mitte politseivärvides autost,
vaid seal läheduses seistes. Ja ehk tuleks kesklinnas ka sõidukiirust piirata 40 kilomeetrini tunnis?

HARALD VIIKMANN

Juba kolmandat aastat oli Otepää piirkonna
elanikel võimalus osaleda metsaistutustalgutel. Sel aastal võttis töödest osa 10
Kodijärve hooldekodu inimest, 17 aktiivset Nõuni ja Lutike küla elanikku, 27
Pühajärve põhikooli 7. ja 8. klassi õpilast
ning 20 Otepää gümnaasiumi 8b klassi
õpilast.
Aakre metskonna töötajate Jüri
Roosmanni ja Tõnis Leoski juhendamisel
istutasid talgulised riigimetsa ühtekokku
2175 kuuseistikut 0,87 ha suurusele alale.
Sel aastal oli võimalus oma silmaga näha
ka värskeid karu jälgi, mis tekitas osalejates
küllalt suurt elevust. Jüri Roosmanni sõnul
on see esimene kord peale kolmeaastast
vaheaega, kui Vidrike kandis on jälle karu
tegutsemisjälgi näha.
Ettevõtmine sai teoks tänu Aakre
metskonna, Otepää Loodusseltsi, LKK
Põlva-Valga-Võru regiooni, Valgamaa
keskkonnateenistuse, koolide ja kohalike
elanike vahelisele koostööle.
Täname istutustöödel osalenuid ning
ootame huvilisi ka järgmisel aastal istutamistalgutele.
Riiklik Looduskaitsekeskuse
Põlva-Valga-Võru regiooni
loodushariduse spetsialist MARGIT TURB

Looduskaitsekuu
ürituste kava
14. mail algab loodukaitsekuu, mille teemaks on randade ja kallaste kaitse. Sel
aastal toimuvad Otepää looduspargis
järgmised üritused:
- 14. ja 28. mail „Linnulauluhommik
Pühajärve ääres“. Kogunemine kell 7
Otepää aedlinnas Kolga tee 28 parklas.
Tutvume kaitsealuse Pühajärve pargi,
Pühajärve ning Murrumetsa sulelistega.
Oodatud on kõik huvilised.
- 30. mail talgud Pühajärve ääres koostöös
Pühajärve põhikooliga.
- 4. juunil jalgrattamatk Otepää looduspargi radadel. Algus kell 15.00 Otepää aedlinnas Kolga tee 28 parklas. Tutvume Otepää
piirkonna järvedega ning nende kaitsega.
Oodatud on kõik huvilised.
- 13.-15. juunini toimub Otepää piirkonna laste looduslaager. Tutvume Arula küla
looduse ning elu-oluga, korrastame Tsuura
kuuse lähiümbrust, korraldame orienteerumisvõistluse ja mängime keskkonnamänge. Sihtgrupp on Otepää piirkonna
7-15aastased loodushuvilised lapsed.
Registreerumine tel 518 6747 (Margit
Turb) kuni 26. maini või seni kuni jätkub
vabu kohti (30).

Miks on läinud nii, nagu on

OLEV MATT Otepää poliitikast
Algas kõik juba sellest, et Otepää valimised
ei andnud selget jõudude vahekorda volikogus ja see on kogu Otepää arengule halb.
Vead, mis tehti:
1. Rahvaliidu lõhenemine algas sellest, et
enne valimisi moodustati valimisliit Otepää,
mis lootis Raidali häältega volikogusse saada.

2. Volikogus moodustati koalitsioon, millel
oli vaid 10 häält. Minu arvates võinuks
teha laiapõhjalise koalitsiooni (Rahvaliit,
Reformierakond, Res Publica), aga seda ei
tahtnud juhid. Arvan, et reformierakondlased oleksid pidanud jätkama seda, mis neil
pooleli jäi. Nad peavad lõpetamata projektide elluviimise eest vastutust kandma.
Võimukoalitsioon oma kümne liikmega oli
nõrk, ei volikogu ega vallavalitsus hakanudki õieti tööle. Puudus ühtsus. Proovikiviks
kujunes Jaanus Raidali umbusaldamine,
mille algatasid need, kes tema häältega olid
volikogusse pääsenud. Raidal oli muidugi
selle volikogu jaoks vale vallavanem, tal
puudus volinike toetus.
Miks mina ja Ants Manglus (lootuses,
et teised rahvaliitlased ühinevad meiega)
poolt vahetasime? Aeg oli jõudnud niikaugele, et valla eelarve tuli vastu võtta. Ja oli
idee tekitada Rahvaliidu, Reformierakonna

ning Res Publica koalitsioon (4+2+7=13).
Kahjuks ei antud Rahvaliidu teistele liikmetele luba üle tulla.
Raidali mahavõtmine oli mulle ebameeldiv, aga moodustunud uuel koalitsioonil ei
olnud muud võimalust.
Praeguseks on leitud, et Rahvaliit ja valimisliit peavad olema Otepää volikogus üks
ja sama ning uuesti võimu võtma.
Mina aga tahan olla sõltumatu volinik,
sest ma ei ole Rahvaliidu liige. Ja hääletan
pigem paremerakondadega ühiselt.
Räägitakse äraostmisest. Inimesed võtavad asju oma rikutuse tasemelt. Ma olen
firmajuht ja vihjatud 50 või 100 tuhandega
mind ära osta ei saa.
Arvan, et poliitika ei pea olema valetamise kunst, vaid peaks olema läbirääkimiste
kunst.
Ja Otepääd peame arendama ühiselt.
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Hellenurmes asuv Lõuna-Eesti
Hooldekeskus laieneb jõudsalt
Hooldekodu juhi Vambola
Sipelgaga kohtun vana
mõisahoone ees. Ta tutvustab askeldavat hoolealust.
Õnneseenena särav mees lausub oma nime: „Mati Parve”.
„Kui vana?” küsin. „Viis,” kõlab
reibas vastus (silma järgi oleksin pakkunud viiskümmend).
„Kas hooldekodus meeldib?
Meeldib,” kostab vastuseks.
Tallinnast pärit Rene, (58)
keda hiljem uues korpuses
kohtan, teatab: „Kohal pole
viga, kena paik. Käime jalutamas. Korraldatakse üritusi.”
Vene keelt rääkiv suhtlemisaldis Maria, samuti endine tallinlane, lisab: „Siin elame nagu
kuurordis.”

EGON VALDARU

Puka Aianduse ja Mesinduse Seltsi
tegevusest

Mõisahoonest teisele poole teed on Teil
hiljuti valminud uus maja?
See on kavandatava uue hooldekeskuse kompleksi esimene elukorpus.
Ehitustegevus algas möödunud aasta 1.
juulil ja valmis 17. novembril. Tänavu septembris kerkib teine korpus. Kokku tuleb
neli korpust, lisaks on kavas ehitada peahoone, kus valmivad arstikabinetid, vastuvõturuumid, laod, saunad, uus söökla,
köök ladudega ja bürooruumid. Uus kompleks võib parimal juhul valmida lõplikult
2008. aastal. Sellega tõuseb kohtade arv
280ni.

Vambola Sipelgas (paremal) koos Tallinnast pärit Mariaga hooldekodus.

See ei ole just odav ettevõtmine. Kust olete
hankinud vahendeid?
Oleme kasutanud omateenitud raha, võtnud pangalaenusid, veidi on toetanud riik.
Seni pole me projektirahasid kasutanud,
kuid edaspidi loodame kaasata sotsiaalsfäärile investeeringuid võimaldavaid fonde.
Hetkel on uue kompleksi ehitustegevusele
kulunud 9,5 miljonit krooni, teise kompleksi valmimisega kerkib investeering 18
miljonini. Ühtekokku on kompleksi hinnaks kavandatud 50 miljonit krooni.
Kui palju on Teil hoolealuseid ja töötajaid?
Ühtekokku on töötajaid 36, neist lasteaias 4. Hetkel on lasteaias üks 18 lapsega
segarühm. 1. septembrist avame veel ühe
lasteaiarühma, sellega tõuseb laste koguarv üle 30. Lapsed tulevad ümbruskonnast, siiani polnud lihtsalt võimalik neid
rohkem võtta. Hetkel on hooldekodus
patsiente 148, vabu kohti on 8. Seoses valmiva korpusega oleme aasta lõpuks valmis
teenindama 200 hooldust vajavat inimest.
Ühe päeva eest tasub inimene 171 krooni. Praegu on kliente 13 omavalitsusest.
Peagi lisanduvad patsiendid Suure-Jaani
ja Harku vallast.

ruumides oleme pidevalt teinud sanitaarremonti. Hoolealustele mõeldud ruumid ja
lasteaed on korras. Ainult kolmes ruumis,
kuhu laieneb uus lasteaiarühm, tuleb ette
võtta renoveerimine ja sanitarremont.

Puka Aianduse- ja Mesinduse Seltsi esimees TIINA ILJA

Kuidas on võimalik saada hooldekodu
patsiendiks?
Soovija peab meiega ühendust võtma.
Juhul kui on vabu kohti, siis esmalt hindame inimese tervisliku seisundi. Need,
kes tervise poolest meile sobivad, võtame
vastu. Ootame üldhoolde tüüpi patsiente,
kes ei vaja eripõetust-erihooldust.
Milliste probleemidega tuleb hooldekodul
rinda pista?
Probleeme on palju, sest praegune hooldekodu klient on raske patsient. Palju
on väga haigeid inimesi. On hulgaliselt
voodihaigeid, kel on südame- või muud
probleemid. Lisaks on ohtralt neid, kes
suhteliselt noorelt alkoholismi tagajärjel
jäänud jalutuks või nõrgamõistuslikuks.
Arstina teenindab meid Otepää perearst
Evi Lill. Hooldekeskusel on oma medõde.
Siiani oleme suutnud patsientide vajadused lahendada. Eesti riigis on hetkel seda
valdkonda raske majandada, siiski oleme
hakkama saanud.

Mõisahoone tundub pisut räämas olevat?
Kas on kavas pilti parandada?

Kas vallaga on läbisaamine normaalne?

Majal pole häda midagi. Välisfassaad on
inetu ja see vajaks rekonstrueerimist, sise-

Vallaga on ideaalne koostöö. Vald on meie
tegemisi igati toetanud.

Kes ta oli?
(Kalju Ruuvenit mälestas teatrirahvas 30. aprillil)
Nüüd ei saa enam ükski Otepää kultuurikeskusesse sisenev
inimene jääda küsivalt silmitsema seinaorvast vastu vaatavat
mälestusbüsti. Kalju Ruuveni 10. surma-aastapäevaks valmistas
Otepää kunstnik ja kunagine rahvateatri näitleja Ago Kivi meie
teatripapale nimeplaadi.

Puka Aianduse ja Mesinduse Selts alustas oma tegevust 1968. aastal.
1991. aastal valmis Puka aleviku südames Kesk 15 oma maja. Samas
majas on ka valla eakate päevakeskuse ruum, kus pensionärid saavad
ühiselt vaba aega veeta.
Seltsi tegevuse üks eesmärk on kaasa aidata aianduse ja mesindusega seonduva teabe vahendamisele ja kodunduskultuuri tõstmisele.
Sellest põhimõttest juhindumegi oma ürituste korraldamisel.
Igal aastal teeme õppeekskursioone mööda Eestimaad. 2005. aastal
käisime Tallinna botaanikaaias, kus tutvusime muu hulgas ravimtaimede näitusega. Huvitav oli reis Põltsamaa roosiaedadesse. Kuulasime Rein Joosti õpetusi rooside kasvatamisest ning tutvusime ka Põltsamaa lossi ja selle ajalooga. Oleme tänulikud Puka vallavalitsusele,
kes aitas meid transpordiga.
1998. aastast töötavad seltsi juures ka huvialaringid. Populaarsed
on käsitööring õpetaja Anne Karjuse ja kokandusring kokk Sylvi Lutsu
juhendamisel. Kokandusringi üritused on ühildatud aiandus- ja tervisekaitsealaste vestluste ja õppustega. Huvilistel on võimalik õppida
ka telgedel vaipade kudumist Silvi Plado juhendamisel.
Traditsiooniliselt oleme tähistanud jaanipäeva, jõule ja teisi tähtpäevi. Viimati pidasime ühiselt vastlapäeva. Tegime kepikõndi, sõime
vastlatoite ja korraldasime viktoriini päevakohastel teemadel.
2005. a. saime Valga maavalitsuselt kohaliku omaalgatuse programmi kaudu toetust maja saali lae ja põranda remondiks. Tänu tublidele
seltsi liikmetele tehti need tööd ühiselt ja saal saigi uue näo.

EGON VALDARU

Vaskplaadile on söövitatud märksõnad Otepää nimekaima
kultuuritegelase elust: rahvamaja juhataja, näiteringi lavastaja,
kultuuriosakonna juhataja, teatri peanäitejuht, 50 aastat kultuuritööl.
Büsti autor on Antsla vallas sündinud, Valga keskkooli ja
Tartu kunstiinstituudi lõpetanud skulptor Aulin Rimm, kelle
varasemaist töödest on teada vaskpannoo ja büst Sangaste lossis rukkikrahv Bergile,Oskar Lutsu monument Tartus Emajõe
kaldapargis jt. Meie teatripapale mälestusbüsti suutis ta juba
raskelt haigena valmis teha kümme aastat tagasi.
Esimestena süütasid 30. aprillil büsti juures mälestusküünla
rahvateatri näitlejad Kaja Sarvin ja Marje Sepp (pildil).

Otepää politsei tabas öised autoärandajad
Laupäeva öösel tabasid Otepää politseinikud viis noormeest, keda
kahtlustatakse sõiduauto omavolilises kasutamises.
Laupäeva, 6. mai öösel kella 3.45 ajal peatas politseipatrull Otepää
vallas sõiduauto Audi 80, mida juhtis Toomas (s. 1985). Lisaks viibisid
sõidukis veel Priit (s. 1983), Erki (s. 1986) ja üks 17aastane noormees.
Audi 80 puksiiris oli sõiduauto Audi 200 Quattro, mille roolis oli alkoholijoobes Tarmo (s. 1985).
“Kuna noormeestel puudus volitus, võttis patrull ühendust auto
omanikuga,” rääkis Valga politseijaoskonna kriminaaltalituse politseiinspektor Tiiu Kannes. “Omanik sai auto kadumisest teada politseilt,
kuna tema sõnul pidi auto seisma Otepääl Tehvandi tänaval maja
juures: Kontrollimisel selgus, et Audi oli kadunud, ka polnud omanik
seda kellelegi sõita andnud.”
Samal ööl püüti Otepää linnas Munamäe tänaval ärandada sõiduautot Volvo, millel lõhuti süütelukk. Koolitare tänaval murti sisse
sõiduautosse VAZ 2101 ja varastati kassettmakk koos esipaneeliga,
päikeseprillid, käigukangi nupp ja bensiinipaagist bensiini. Vargusega
tekitatud kahju on ligi 1800 krooni. Politseil on alust kahtlustada tabatud noormehi ka antud varguses ja sõiduki omavolilise kasutamise
katses.
Prokuröri taotlusel on Tarmo ja Erki kuueks kuuks vahi alla võetud.
Politsei algatas juhtumite uurimiseks kriminaalmenetlused karistusseadustiku § 215 järgi, mis käsitleb asja omavolilist kasutamist, ja §
199 järgi, mis käsitleb vargust.
Lõuna Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonna pressiesindaja MARGE
KOHTLA

AILI MIKS

Hellenurme hooldekodu sai alguse mõisahoones 1993. aastal. Esialgu kuulus
ettevõte vallale. Kuus aastat tagasi moodustasime MTÜ Hellenurme mõis, millega
hakkasime asutust haldama. Hellenurmes
puudus ettevõtlus ning kuna Eesti riigis on
vajadus hooldusteenuseks, siis leidsime, et
võiks sellega tegelema hakata. Kohapeal
olid ametioskustega inimesed ning juurde
õppida oli juba lihtsam. Kui alustasime, oli
hooldekodus 16 patsienti. Sama suur oli
lasteaiarühm.
Hakkasime jõudsalt ettevõtmist laiendama. Peagi võtsime kasutusse kõik
võimalikud ruumid. Kolm aastat tagasi
renoveerisime lisaks Hellenurme külas
tühjalt seisnud korterelamu, kuhu paigutasime ühe hooldusosakondadest. Samal
ajal võeti Valgamaa ja Palupera valla arengukavasse plaan ehitada välja üldtüüpi
hooldekodu Lõuna – Eesti Hooldekeskus,
võimaldamaks laiemaid teenuseid hoolekande valdkonnas.

Ühel kaunil kevadpäeval võis Puka raamatukogus taas külalisi märgata. Need olid Rõngu valla kultuuritöötajad naabermaakonnast. Üheksaliikmelises grupis oli nii raamatukogu- kui ka kultuuritöötajaid ja üks
vallaametnik.
Räägiti tööjuttu, uudistati ruume ja vahetati kogemusi. Paljud töösse puutuvad asjaolud on sarnased, kuid on ka erinevusi nii raamatukoguprogrammis kui ka külastajatele mõeldud eeskirjades. Internetipunkti kasutajatele määratud eeskirjad on Rõngu raamatukogus
rangemad kui Pukas. Arvuteid on internetipunktis samuti kolm.
Edasi läksid külalised uudistama Puka kunstikooli. Meie raamatukogule jäi meeneid, mis jäävad märkima toredaid ja sõbralikke kultuuritöötajaid naabermaakonnast.
Puka Raamatukogu juhataja ENE MARKOV

Vambola Sipelgas nõustus Otepää
Teatajale oma asutust tutvustama.
Milline on Teie ettevõtte sünnilugu?

Külalised Puka raamatukogus
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17.-21. aprillil tähistati Keeni koolis südamenädalat. Iga päev ootasid sööklas
õpilasi erinevad värsked salatid. Tõsi,
tervislikud salatid on meie koolis kogu
aeg lõunalauda rikastamas. Järelikult
süüaksegi meie koolis alati tervislikult,
mitte ainult südamenädalal.
Kooli seintele riputati tervislikke eluviise propageerivaid plakateid, mis keelitasid nii õpilasi kui ka õpetajaid krõpsudest ja limonaadist hoiduma.
Südamenädalal toimus ka teisi üritusi. 18. aprillil suundusid kõik õpilased
ja õpetajad ühisele minimatkale. Kogu
koolipere liikus ühiselt põldude vahel
külateedel.
20. aprillil oli virgutusvõimlemise
päev. Iga klass mõtles välja väikese
võimlemiskava ja õpetas selle ka teistele
selgeks. Kõik tegid rõõmsalt kaasa.
See oli üks tore nädal, tekitas elevust ja
andis palju teadmisi.

Koristasime Keeni parki
25. aprillil läks kogu koolipere ühiselt parki koristama. Kõigil olid töövahenditena
kaasas rehad ja kindad. Pargis riisusime
puhtaks teede ääred ja teerajad, korjasime prahti ja tuule laiali pillutatud oksi.
Riisusime puhtaks ka kooliümbruse.
Päev oli tore, sest kõik said viibida värskes õhus ning ühendada meeldiva kasulikuga. Tehtud tööst saime rõõmu, sest
park ja kooliümbrus said palju kenama
ilme.
Pargi koristamine on Keeni kooli igaaastane traditsioon.
KAIRIT SUMERO, 8. klass

Jüripäevane orienteerumine Keeni koolis
Neljapäeval, 20. aprillil toimus Keeni koolis orienteerumismäng, millest võtsid osa
kõik õpilased.
Igale klassile anti jupp nööri, millest
kõik võistlejad kinni hoides ja hanereas
liikudes pidid läbima distantsi. Igas kontrollpunktis anti eri ülesanne, mis tuli enne
rajale tagasisiirdumist korralikult täita.
Kogu kollektiiv pidi üksteisega arvestama
ja koos lõpuni jooksma.
Üritus oli tore. Päeva lõpuks olid kõik
küll väsinud, aga see-eest rahul.

Tore päev raamatukogus
Oli ilus kevadpäev, saabumas olid munapühad. Meie klassi õpilased kutsuti
Puka raamatukokku, kus töötab Pille
ema. Ta juba ootas meid, et saaksime
hakata meisterdama ja mängima.
Alguses läks põnevaks munade värvimiseks. Sellega sai palju nalja, lõpuks
olime ka ise päris värvilised. Kui munad
värvitud, püüdis mõni poiss ka neid koksida. Seejärel valmistasime pühadekaarte oma perele ja sõpradele. Vahepeal
täitsime tühja kõhtu laual olevate maiustuste ja morsiga.
Siis joonistas iga laps veel lõbusa pildi
kevadpühadest. Rääkisime ja lugesime
kevadpühadest ja sellest, kust see püha
alguse sai. Tädi Ene luges meile ette ka
raamatu “Munapühad”.
Kui kunstitööd tehtud ja kõhud täis,
hakkasime mängima. Eriti tore oli see, et
kõik olid omavahel sõbrad ja said koos
tööd teha ja mängida. Tüdrukud esitasid
ka mitu vahvat laulu.
Kõik läksid koju ilusate värvitud munade ja rõõmsa tujuga. Meile kõigile meeldis see päev väga. Ütlesime aitäh tädi
Enele vahva ettevõtmise eest ja kinkisime talle omakorjatud urvad.

Puka keskkooli 2. klassi õpilased
GERDO, LAURA, MERLIN, MARLENE, ARIANE,
JOEL, KAISA, JAN-MARIINO, PILLE

VIIMAST”

Otepää Gümnaasiumis

12. mai
17.00

VÕISTLUSKONTSERT
(pilet 10.- / 20.-)

Võistlevad 12.-14. a, 15.-16. a.

21.00-23.45
Disko
(diskor Kristjan Hirmo)
(pilet 20.-, alates 22.00 25.-)

15.00

VÕISTLUSKONTSERT
(pilet 20.- / 40.-)

Võistlevad 17.-19. a., 20.-21. a. ja
ansamblid

Muusikakooli pop-laulu
kontsert

Otepää Muusikakooli 7. ja 6. klassi õpilased
KERSTI TIIMANN ja MARJU MEEMA

Laulukonkurss “5

13. mai

KAIRIT LINNASTE, 8.klass

21. aprillil toimus Otepää kultuurikeskuses pop-laulu kontsert . Otepää muusikakoolist esinesid kontserdil õpetaja
Vaike Hannusti endised ja praegused
õpilased Ott Kartau, Margit Tali, Gerli
Zopp, Laura Danilas, Helen Aluvee, Keiti
Kirt, Merilyn Kriisa, Elise Ader ja Maarja
Maranik. Külalisesinejateks olid Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaklassi
õpilased.
Mõnigi kord on kontsertidel vähe
publikut, ent seekord oli kuulajaid päris
palju. Tundus, et noorematel lauljatel oli
seetõttu natuke lavahirmu, kuid see on
ka loomulik. Suurem kuulajaskond sunnib esinejaid end rohkem kokku võtma
ja üldmulje oli väga hea. Eriti meeldiv oli
Gerli Zoppi lauldud “Girl in My Mirror”,
sest esitaja oli hingega oma laulu juures
ja ka tema hääldus oli hea.
Kontsert oli hästi korraldatud ning loodame ka edaspidi meeldivate üllatuste
osaliseks saada.

12.-13.05. 2006

MARTIN ZIMBROT, 8. klass

ERAKOGU

Süda tuksub tuks-tukstuks

18.00 TRUMMI- ja
TULEŠÕU
Peeter Jõgioja
(kehtib võistluskontserdi pilet)

19.00 Autasustamine

Südamenädal Otepää lasteaias
Pähklike

Aakre viiendikud esindasid edukalt oma kooli
28. aprillil kutsus Rõngu keskkooli 5. klassi
juhataja ja matemaatikaõpetaja Leili Jomp
oma klassile külla ümberkaudsete koolide
viiendike võistkonnad matemaatikas ajusid
ragistama. Kohale saabusid Valguta, Konguta
ja Aakre algkoolide kolmeliikmelised võistkonnad koos oma õpetajatega. Aakre kooli
viiendat klassi esindasid Kerli Kurg, Kersti
Margus ja Karl Sõrra.
Kõigepealt näidati külalistele koolimaja. Sellele järgnes tegevus arvutiklassis.
Alguses tutvustas iga võistkond oma kooli
ja klassi. Siis algas päeva kõige raskem osa.
Esimesena võisteldi pranglimise peastarvutamises arvuti teel, kus Aakre õpilane Kerli
võitis teisi ülekaalukalt. Rõngu viienda
klassi poisid käisid suisa piilumas, kuidas
on võimalik nii kiiresti arvutada! Järgnes
matemaatilise pusle lahendamine, meilt sai
sellega kiiresti ja õigesti hakkama Kersti. Siis
võisteldi jällegi arvutis kahekesi kiiruses ja
mäluülesannetes, meilt oli võistlustules Karl
koos Kerliga.

Pärast kringli ja joogiga kehakinnitust järgnes tegevus vastavatud kaunis spordisaalis.
Milliseid erinevaid matemaatilisi ja sportlikke tegevusi saab ühendada, selle üle ainult
imesta! Mõtle välja erinevaid sõnu, pane
kokku matemaatilisi mosaiike, joonesta kujundeid ilma joont katkestamata, vahepeal
põrgata korvpalli, keeruta võimlemisrõngast ja kanna pudelikorki ninal, samal ajal
võisteldes ka kiiruses. Kõik võistkonnad
olid väga nutikad ja lahendasid ülesandeid
mitmel erineval moel.
Autasustamisel kingiti kõigile võistlejatele Rõngu keskkooli tänukaart ja šokolaad,
juhendajatele jäi mälestuseks tass Rõngu
vaatega.
Oli tore võistlus, kõik osalejad olid seda
meelt, et järgmisel õppeaastal võiks see korduda samade klasside esindustega, siis juba
kuuendikega.
Aakre Lasteaed-Algkooli matemaatikaõpetaja
ILME HÕBEMÄGI

Kitarristide kontsert Otepääl
26. aprillil toimus Otepää kultuurikeskuses kitarristide kontsert, mis algas Otepää
muusikakooli kitarriõpilaste esinemisega.
Avamängu esitas kitarrikvartett Kristjan
Karu, Priit Peterson, Markus Narusk ja
Paul Salumaa. Nende järel esinesid Priit
Petersoni, Deivi Sarapsoni ja Robert Segar.
Pärast meie kooli õpilasi jõudis esinemisjärg H. Elleri nim. Tartu muusikakooli
õpilasteni. Viiest Tartu esinejast jagasin oma
poolehoidu kõige rohkem Siim Kartaule,
kelle mäng on mulle juba varasematest aegadest meeldinud. Tema repertuaari kuulusid
endisest raskemad ja pikemad lood.
Seejärel esines Pühajärve põhikooli plaatpillide ansambel. Nende teisena ette kantud

loos tegi kaasa ka kitarritrio Kristjan Karu,
Priit Peterson ja õpetaja Peep Peterson.
Pärast vaheaega algas Tallinna kitarrikvarteti kontsert. Kvartetti kuulusid Jorma Puusaag,
kitarrisolist Kristo Käo, kitarripedagoog Julia
Kahro ning kitarriõppejõud Heiki Mätlik.
Olen alati tahtnud näha Heiki Mätlikut oma
silmaga. Teadsin temast varemgi nii mõndagi,
sest ta on minu kitarriõpiku autor. Kontserdil
veendusin, et härra Mätlik on professionaalne
mängija ning kõigi nelja väga hea kitarrimängu oskus tegi kontserdi nauditavaks.
Kitarristide kuulamine andis hea kontserdikogemuse ning teadmise, et ka järgmisel
korral tasub neid kuulama minna.
Otepää muusikakooli 3. klassi õpilane MERIKE
ENNOK

17.-21.04. oli üle-eestiline südamenädal, teemaks toitumine
ja liikumine ning tunnuslauseks “Hoia süda terve!” Korraldajad saatsid lasteasutustesse teemakohased plakatid, voldikud,
kleepsud ja õhupallid.
Pähklikeses on südamenädala tähistamine juba traditsiooniks
muutunud. Selleks on koostatud kindel kava ning tegevused
rühmade vahel ära jaotatud. Kõik hommikud algasid südamenädalal virgutava ja meeleoluka hommikuvõimlemisega. Iga
rühm viis läbi ühe hommiku. Läbivaks teemaks oli käesoleva
õppeaasta teema - muinasjutt. Pakuti erinevaid lahendusi. Muinasjututegelastest läbiviijaid leidus nii laste, lapsevanemate kui
ka õpetajate hulgast.
Esmaspäev oli matkapäev. Selle korraldamisel tulid lahkesti
appi Margit Turb ja Tarmo Evestus Otepää Loodusseltsist. Lähemalt saab matkast lugeda Otepää Loodusseltsi kodulehelt
www.otepaaloodus.ee.
Teisipäevale oli planeeritud spordipäev. Hilise kevade ja sulamata lume tõttu lükkasime selle edasi. Lastega tegeles sel päeval õues Pähklikese liikumisõpetaja.
Kolmapäeval alustati rühmades plakatite valmistamist. Teemadeks “Tervislik toit” või “Tervislik eluviis”. Neljapäeva õhtupoolikul seati üles näitus, mis kujunes ülihuvitavaks ja kirevaks.
Näitus jääb lasteaias üles mõneks nädalaks, sest see pakub
palju vajalikku teavet nii tervislikust toidust kui ka eluviisist.
Neljapäev oli tervislike salatite valmistamise päev. Lapsevanemate abiga kogunes rühmadesse mitmesugust puu- ja juurvilja. Kaasatoodud südamesõbralikest komponentidest valmisid maitsvad salatid.
Südamenädala viimane päev, reede oli laulupäev. Kõigil soovijatel oli võimalik muusikaõpetajaga varem kokkulepitud laul
esitada. Soovijaid oli mitmest rühmast päris palju. On meeldiv
tõdeda, et tublisid laululapsi leidus nii Pähklikese poiste kui ka
tüdrukute seas. Tagasihoidlikumaid esinejaid toetas lasteaia
pere üheskoos. Saal rõkkas lõbusast laulust ja rütmist pea tund
aega. Laulupäeva lõpetamiseks kõlas ühiselt lauldud “Pähklikese laul”.
Kuna tänavu lõppes südamenädal jüripäevaga, jäi selle nädala viimasele lasteaiapäevale ka traditsiooniline jürijooks. Hing
laulust kerge ja täis energiat, suundusime Pähklikese õuealale,
et alustada ühist jooksutiiru mööda Otepää tänavaid ümber
lasteaia. Jürijooksu eripäraks on see, et siis oleme külla kutsunud ühe meie tublidest sportlastest. Nüüd oli see meie enda
lapsevanem ja Torino taliolümpiamängudel edukalt võistelnud
Jaak Mae.
Enne jooksu algust süüdati tõrvikud. Jaak Mae tõrvikuga kõige ees, algas Pähklikese jürijooks 2006, millest võtsid osa lasteaia väikesed ja suured. Jooksuring läbitud ja tagasi õuealal,
tõmbasime veidi hinge ning lapsed said rinda Jaak Mae autogrammiga märgi.
Lasteaia Pähklike nimel tänan kõiki abilisi!
Otepää lasteaia Pähklike juhataja
PILLE VILLEMS
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K ULT UU R I K A L E N D E R

Näitus ”eesti-mänguasi” ja emadepäeva
kontsert Otepääl

MAI
Otepää
14. 05 Kultuurikeskuses – emadepäeva kontsert
18. 05 Kultuurikeskuses kino - Just nagu armastus (roman
tiline komöödia) pilet 20.Sangaste
13. 05 Kell 11.00 Seltsimajas - emadepäeva kontsert ja Sangaste valla Etem Emme välja kuulutamine

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus
kell 11.00
kell 11.00
kell 18.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 11.00
kell 13.00

Emadepäeva jumalateenistus.
Jumalateenistus
Taevaminemispüha Jumalateenistus.
Jumalateenistus
Esimese Nelipüha Jumalateenistus
Kolmainupüha Jumalateenistus
Jumalateenistus.Ristimispüha.
kalmistupüha Sangaste kalmistul,
Jaanipäeva jumalateenistus Sangaste
kirikus
25. juunil kell 11.00
kalmistupüha Laatre I kalmistul,
kell 13.00
Laatre II kalmistul.
Armulaud kaetud kõigil jumalateenistustel, kui on laualesoovijaid.

MERLE TOMBAK

14. mail
21. mail
23. mail
28. mail
4. juunil
11. juunil
18. juunil
24. juunil

Ristimispühast 18. juunil osa võtta soovijaid – neid, kes iseend, oma
lapsi või lapselapsi ristida tahavad – palume ühendust võtta koguduse kontaktandmetel.
EELK Sangaste koguduse kontaktandmed on: 67001,Valgamaa,
Sangaste, Sangaste kirikla.
Telefonid: 769 0495, 516 8127
e-post: pill@hot.ee
Koguduse õpetaja Ivo Pill

Kiriklike ametitalituste ( ristimine, konﬁrmatsioon,laulatus,matus,
kodune armulaud) soovi puhul palume võtta ühendust eeltoodud
kontaktandmetel.

EELK Sangaste kirikus 2006. aasta suveleeri õnnistamise püha
toimub pühapäeval, 23. juulil. Leerikursusele registreerimine
kontakttelefonidel või e-posti kaudu.

Surnuaiapühad Otepääl
24. juunil kell 11.00 Otepää uuel surnuaial ja 6. augustil Otepää
vanal surnuaial.

Kuldleer on 13. augustil.
Info telefonidel: 765 5075 (kantselei), 5558 2692 (Jüri Stepanov).

Hea otepäälane!
Palun ära too oma olmeprügi vana surnuaia värava ette ega
ka uue surnuaia prügikonteineritesse. Kirikul ei ole Sinu prahi
äraveoks raha.

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (7.)
AILI MIKS

Konnatiigistumise vältimise ja värske vere lisandumise vajalikkusest vallajuhtimisse kirjutas Otepää Teataja eelmine toimetus
27. oktoobril 2005. aastal. Nimetatud leht ilmus 10 päeva pärast
kohalike omavalitsuste valimisi.
27. aprillil 2006 ehk täpselt pool aastat hiljem kogunes sadakond otepäälast vallamaja ette meelt avaldama. Üks Lõuna-Eesti
väljaanne oli sellele päevauudisele leidnud paljulubava pealkirja
“Pühajärve sõda Raidali eest ja reformikate vastu”.
Kas vallavolikogus koalitsioonid kunagi ka kindlaks kujunevad
ja kes lähiajal vallavalitsust juhtima saab, seda näitab aeg. Rahva
meeleavalduse aegu paberile kogutud küsimuste ja allkirjade edastamise võimuesindajaile võtsid piketi eestvedajad Tiiu Teder, Rein
Vikard ja Uno Kikkas oma hooleks. Sõda ei olnud, sest rahva ette
oodatud volinikud taandusid kiiresti raekoja kaitsvate seinte varju.
Ehk tõsiselt ja volikogu esimehe Ants Mangluse sõnadega: ”Meil
on tööaeg, kohe algab volikogu istung.”
Pühajärvest olid kirjeldatud sündmused suhteliselt kaugel, sõjast
rääkimata. Ent lähemast ja hoopis kaugest ajaloost on sama nime

Meestetants pole muidutants,
meestetants on võimas tants
Sellise motoga peeti Sangaste valla tantsupidu 28. aprillil Keeni Põhikoolis ja taas
tähistati rahvusvahelist tantsupäeva.
Meestetantsu teema on käesoleval aastal
aktuaalne, kuna 11. juunil toimub I meeste
tantsupidu Rakveres. Sangaste valda esindab
Keeni Põhikoolist koguni neli poisterühma.
Pooleteisetunnisesse kavva mahtusid esinema Keeni Põhikooli I – IX klassi segarahvatantsurühmad – kokku üle 80 lapse. Üles
astusid naisrahvatantsurühm „Tanuke“, memmede rühm „Rõõmurullid“, kantrirühmad
„Lustilised, „Keeni-line“, Rote Hosenboden“,
kaks koolinoorte kantrirühma. Kokku oli üle
150 tantsija ja seda väikese Sangaste valla
kohta!
Külla oli kutsutud tuntud seltskonnatantsuõpetaja Paul Bobkov, kelle juhendamisel
tantsiti läbi ligi kümme seltskonnatantsu.

Lennart Meri on öelnud: „Eluviis sünnitab
loovuse, loovusest sünnib kultuur, kultuur sünnitab eluviisi.“ Võib julgelt väita, et Sangastes
on loovuse kanalid valla mitmel põlvkonnal
ja tants on nende elu lahutamatu osana muutunud eluviisiks.
Tantsukultuuri aitavad hoida ja edasi viia
meie tublid juhendajad Tiina Kukk, Maie Vill,
Hiie Vähi, Riina Pill, Katrin Kõiv ja Kaia Kõiv.
Ilma nendeta ei oleks Sangaste vallal kindlasti nii suurt hulka tantsurahvast! Suur tänu
Keeni põhikoolile, kes on tantsurahvast alati
ja tasuta oma ruumidesse lubanud.
Aitäh kõigile tantsijatele, kes ikka leiavad
aega ja tahtmist koos käia ja end tantsu kaudu teostada. Tänu teile on Sangaste valla
kultuuripilt tublisti rikkam!

kandvaid sündmusi vähemalt kaks, mida on ka kirjasõnas põhjalikumalt käsitletud.

Pühapäeval. 7.mail oli Otepää kultuurikeskuses välja pandud näitus „eesti-mänguasi“ konkursi töödest.
Enne Otepääd sai näitust vaadata
Tõrvas ja 9.-11. maini on väljapanek
Valga Käsitöökeldris. Seejärel saadetakse
paremad tööd osalema Tallinnasse ülevabariiklikule konkursile.
Näituse külastajad said hääletada oma
lemmiku poolt. Võidutööd teeme teatavaks
ja autoreid autasustame 3. juunil Valgamaa
tantsupeol. Et mitte piirduda ainult näitusega, pakkusime külastajaile saabuva
emadepäeva puhul ka väikese kontserdi
ja kohvilaua, mille korraldamise eest suur
tänu Riita Aaderile ja tema vapratele abilistele.
Otepää gümnaasiumi õpilased õpetajate
Maarika Paavo, Tiie Jaaniste, Kaire Ojavee
ja Vilve Maide juhendamisel esitasid tantse, laule ja luulet. Kava lõppes meeleoluka
teatrietendusega.
Kohvilaua aitasid katta ja kaunistada
Otepää Lihatööstus Edgar, Ilmar Haak,
Kauplus Kaks, Pühajärve Puhkekodu,
Karnivoori Trahter, Jaani Äri, Anni Butiik,
AS Parmet ja Merle Lillepood. Üllatused
esinejatele (kinkekaardid) olid Otepää
Perejuuksurilt ja FIE Ene Prants iluteenuste kabinetilt.
Suur tänu ka Otepää kultuurikeskusele
ja Margus Möllile.
VRKK nimel MARGE TADOLDER

MERLE TOMBAK

huvikeskmes hoitud PÜHAJÄRVE SÕDA pidi saama lahenduse.
Pressi esindasid ETV, Eesti Raadio, Äripäev, Postimees, Maaleht ja
Valgamaalane, kohal olid ka Otepää omavalitsuse esindajad: volikoPühajärve kaitseks ja Metsajärve kingu esimees Jaak Uudmäe, volinik Peeter
nistule majade ehitamise vastu ilmus
Aunapu ja linnapea Aivar Nigol.
artikleid Otepää Teatajas juba 1996. aasta
Erakorralist olukorda märkis vallavolikolõpukuudel. Pühajärve kaitseks moodusgu esimees Jüri Kork, üldsuse esindajaist
tati nn 800 komitee, mille eestvedajad
sai sõnaõiguse Juhan Uik, erandkorras anti
olid rohelise mõtlemisega spordiveteran
sõnavõtuks aega ka Monika Predele. “Kui
Karl Westerstein, talunikud Voldemar
vahelehüüetega hakatakse istungit segaKoord ja Juhan Uik ning endine maastima, kuulutatakse istung kinniseks,” kõlas
kukaitseala töötaja ja Otepää linna keskvolikogu esimehe hoiatus.
konnanõunik Monika Prede.
Metsajärve kinnistu omanikud olid
Pikka aega kestvasse vaidluste, vastasaatnud vallavanema nimele faksi kolme
miste ja selgitamiste tulle haarati värskelt
allkirjaga (M.Milder, J.Kolk, H.Tamjärv) ja
ametisse asunud Pühajärve vallavanem
lubadustega, et Metsajärve talu taastatakse
Riho Raave. Artikleid Pühajärve vallas
vastavalt esitatud eskiisidele, ei paikneks
ja järve kaldaveerel toimuvast ilmus
järvele lähemal, kui endine taluhoonestus,
Maalehes, Postimehes, Valgamaalases ja
läänepoolne osa jääks kõigile kasutada,
Rahvakoosolek linnamäel 28. juunil
järjepanu kohalikus häälekandjas. 800
Kiigemäel ja idapoolses osas (rannajoon)
1997. Esineb vallavanem Riho Raave.
komitee nimel läkitati kirju vabariigi
säiliks kõigile avatud supluskoht.
presidendile ja ministritele.
Maalehe küsimusele, kas nüüd valitseb
“Tõeline emotsioonide pomm lõhkes 23. mai Postimehes, kus
raha- või rahvavõim, vastas volikogu esimees: “Igasugustes aruesiküljel ilmus Tiiu Ritari artikkel pealkirjaga “Ärimehed soovivad
teludes on arvestatavad ainult argumendid. Pühajärve kaitsjail ja
Pühajärve rannalõiku” ning juhtkiri “Mõne mehe õigus””, kirjutas
rahvaesindajail neid polnud, lähtuti emotsioonidest. Sellises laadis
vallavanem Riho Raave Otepää Teatajas. “Ei ole ühele vallale just
väljaastumisi võib nimetada demagoogiaks.” (Valgamaalane, 9. aug.
igapäevane asi sattuda korraga Eesti suurima leviga päevalehe esikül1997).
jele ja ka juhtkirja,” jätkas vallavanem murelikul toonil.
Tollane Pühajärve sõda leidis otsa, majad seisavad oma täies ilus
28. juunil oli Otepää linnamäel rahvakoosolek, kus plakateil oli
Pühajärve kaldal.
tekste nii rahameeste kui ka kohaliku võimu valeotsuste vastu. 7.
Ajalooline Pühajärve sõda toimus aga ammu-ammu: 1841. aasta
augustil 1997 toimus Pühajärve vallavolikogu istung. Kaua aega
septembris. Ja hoopis karmimate vahendite ning tagajärgedega.
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Otepääl oli kultuur hinnas,
spordist rääkimata

MEILT JA MUJALT
Kirjad Hispaania Päikeserannikult
Lihavõtted

Mis Teile meenub kooliaastate
kodulinnast?
Kindlasti tunduvad mälestused
alati nostalgilised ja meenutused
tegelikkusest ilusamad. Eriti kontrastne võib XX saj. 70.-80. aastate
meenutamine tunduda praeguses
ühiskonnas. See ajaperiood pole
nüüdsete võimalustega kindlasti
võrreldav. Samas on asju, millega
Otepää tollaegne elu tundus olevat
värvikam ja huvitavam.
Kuigi Otepää on juba mõnda aega
talvepealinn ja siin toimub juba
aastaid MK-etapp murdmaasuusatamises, riigi poolt on sportimisvõimalustesse märkimisväärselt
investeeritud ja seda jätkatakse ka
lähiaastatel, arenevad puhekeskused jne, tundub tagasi vaadates tollane otepäälane oluliselt sportlikum.
Minu kooliajal tegeles suurem osa
õpilastest aktiivselt spordiga. Valga
rajooni võistkonna talvistel vabariigi
koolinoorte spartakiaadidel moodustasidki valdavalt otepäälased.
Talvisel Otepääl polnud metsaalust, mäenõlva või heinamaad, kus ei
oleks loogelnud suusarada. Nüüd on
seda raske ette kujutada, et peale Kääriku
radade ja Tartu maratoni raja oleks võimalik ka nn pühapäe-vasuusatajal kusagil
kauneid loodusvaateid ja talve nautimas
käia. Selleks peaks aga nüüdki vald raha
leidma nii otepäälaste kui turistide huvides, sest viimastest sõltub suurel määral
ka Otepää areng.
Talispordialad ei olnud ainukesed, mida
Otepääl harrastati. Kergejõustikuhuvilised
treenisid aktiivselt Käärikul, kus olid selle
aja kohta väga head tingimused. Mäletan,
et keskkoolis oli suure au sees korvpall,
peeti tuliseid klassidevahelisi võistlusi
ja ka sõpruskohtumisi teiste koolidega.
Otepää keskkooli erinevaid võistkondi
krooniti korduvalt Valga rajooni meistriks.
Kooli võimla oli nii hõivatud, et mänguaega jagus soovitust oluliselt vähem.
Koolil on nüüd lisaks vanale saalile
kaasaegne spordihoone, kuid möödujale
jätab see tihti elutu mulje.
Nii keskkooli juures kui ka kultuurimajas tegutsesid erinevad huvialaringid, mis
pakkusid võimalusi muusikaga, näitemängu ja erinevate kunstidega tegelemiseks.
Otepää keskkoolis oli tavaliselt iga kahe
nädala tagant tantsuõhtu. Seal esinesid
tihti kooli oma ansamblid, hiljem ka diskorid. Neist paremad pääsesid esinema
kultuurimajja.
Otepää kultuurimajas käis vilgas kultuurielu alustades Kalju Ruuveni juhitud
rahvateatrist ja erinevate teatrite külalisetendustest kuni estraadietenduste ja

M U LT Š I M I N E

kontsertideni. Kultuurimaja oli üle Eestis
noorte hulgas menukas koht, kus käisid
esinemas kõik selle aja tuntumad ansamblid ja diskorid. Nädala plaanis oli sageli 34 erinevat meelelahutuslikku üritust. Elu
ei surnud linnas välja, nagu see tundub
nüüd Otepääl sügisel ja peale talvehooaja
lõppu.
Pühajärve lauluväljakul toimus suve
jooksul vähemalt 4-5 rahvarikast suurüritust. Hea oli kuulda, kui tallinlane või
tartlane ütles, et Otepääle tasub alati tulla,
sest siin on nii huvitav.
Kultuurimajast mäletan suveti mõnigi kord nii palju rahvast, et seinad olid
märjad ja tuli teha vaheaegu maja jahutamiseks.
Loomulikult oli olemas linna oma kino,
kui midagi selle aja mõistes huvitavat näidati, oli seansile raske piletit saada. Kino
oli tegev tavaliselt 5 korda nädalas, kuigi
ühte filmi näidati mitu päeva järjest.
Seda kõike tundub olevat väikese linna
kohta ja praegusega võrreldes uskumatult
palju.
Palun omade vahel ja ausalt Otepää
arengust?
Nüüd on Otepää tuntud eelkõige talvepealinnana ja suvine hooaeg ei tähenda
juba ammu sellist menu, kui see oli varasematel aegadel. Minu kogemuste pinnal
seondub see paik külalise jaoks eelkõige
maalilise loodusega – kuplilise maastiku
ja kaunite vaadetega järvedele, samuti
rahuliku ja vaikse keskkonnaga.

(2)

Aja võit on pool võitu.
Nüüd siis olulisemad katteviljeluse materjalide omadused
a)
Puukoor – multši paksus peaks olema ~ 7 cm. Tema ilu
puuduseks võib olla, et tükid on erineva suurusega. Samas hästi kättesaadav. Saab osta poest kui ka ise saekaatri juurest küsida. Viimane
on odavam, aga peab jälgima, missugune koor välja näeb. Hea kui
laagerdub enne panekut (eriti okaspuu koor). Loomuliku väljanägemisega, aga mõned suured tükid võivad olla inetud.
b)
Saepuru on hea materjal vaarikate multšimiseks. Seda tuleks
panna 3-5 cm paksuselt. Puuduseks on, et tuleb kasvuajal täiendavalt

Samas on kuulda olnud, et Otepääl
on igav (va talvel), sest peale üksikute väljastpoolt sissetoodud suurürituste ei toimu midagi. See on ka
põhjus, miks suvel isegi siis, kui
järveäärsed ja muud puhkekohad
on rahvast täis, laskub linna kohale
tühjus ja vaikus.
Otepääl puudub oma teadlikult
kujundatud kultuuri- ja vabaaja
veetmise programm, millega siinset
elu nii kohalike kui ka võõraste
jaoks huvitavamaks muuta. Nii
vallavalitsus kui ka kohalikud ettevõtjad peaksid üheskoos sellele
mõtlema ja viimane aeg on midagi
reaalset ette võtta.
Eemalt vaadates jääb mulje, et
otepäälane on sellega rahul ja asub
kohe võitlema millegi mitteharjumuspärase vastu. Näiteks olgu või
juba minevikku jäänud Beach Party
ja igal aastal avalikkuse ette jõudnud
konfliktid. See peletab ettevõtjad
Otepääst eemale. Kõiki asju saaks
mõistlikult lahendada.
Oma naba nautimine ainult üksikute sissetoodud ürituste kaudu on
lühinägelik. Teadlikult kujundatud kultuurielu looks soodsama pinnase noorema
põlvkonna paigalejäämiseks ja meelitaks
Otepääle uusi elanikke.
Loodetavasti vabaneb Otepää tulevikus
ka skandaalse linnakese mainest, milleks
viimastel aastatel on palju kõneainet
antud.
Kuidas Te end kolme ameti vahel jagate?
Ühest piiri on isegi raske tõmmata.
Kindlasti võtab valdava osa ajast kutsetegevus oma advokaadibüroos, kus lisaks
klientide abistamisele tuleb juhtida ka
20liikmelise meeskonna tööd. Aga meeldivad kolleegid on mulle suureks abiks.
Eesti Advokatuuri esimehe kohustused
tõstavad märkimisväärselt töökoormust,
sest tegeleda tuleb kutseühenduse kõige
erinevamate küsimustega.
Eesti Advokatuuril on umbes 540 liiget
ja see paneb suure vastutuse. Aasta-aastalt on sellega seotud töö maht kasvanud
ja vajalik aeg tuleb võtta oma vaba aja ja
pere arvelt, kes on sellesse mõistvalt suhtunud. Tavapärased tööpäevad on 10-11
tunni pikkused ja sageli tuleb lisa võtta ka
õhtutundidest ja nädalalõppudest.
Aga juba ammu ei hellita ma lootust,
et kunagi läheb palju kergemaks. Eesti
Advokatuuri esimehe ametiaeg on kolm
aastat ja see saab järgmisel kevadel täis.
Olen siis advokatuuri juhatusse kuulunud
12 aastat ja sellest peaks piisama.
Küsis AILI MIKS

lisada lämmastikväetisi. Segus mõne teise multšiga annab parema
efekti. Näiteks kui omavahel segada saepuru ja muruniide. Sellise
kooslusega võiks lisada sügise poole kaaliumirikast kompleksväetist
(N:P:K) ja siis oleks see pool tegelikust kompleksväetise kogusest.
c)
Muruniide on hea kevadel ja suve esimesel poolel. Hiljem
mitte, sest see on suhteliselt suure lämmastikukogusega ja taimed
ei pruugi korralikult talveks ära puituda. Kui panna alla ajalehed, siis
lämmatab see orasheina.
d)
Kivid on hea kattematerjal just ﬁlterkanga peale. Jätab
maalähedase mulje. Võib kasutada nii suuremaid kui ka väiksemaid
kive koos. Siia kooslusse kuulub kindlasti ka kruus või liiv (samuti
ﬁlterkanga peale). Liiva ja kruusa negatiivseteks omadusteks on pidev
uuendamise vajadus.
e)
Turvas on õhuline, algselt happeline ja palju vett imav
kattematerjal. Hea on ta sügisel külmahellade juurte katmiseks. On

Mäletan, kuidas Tartus
elades sai käidud katoliku kirikus ülestõusmispühade kesköömissal. Küünlad, muusika,
pühalik olek, kirjude
munade vahetamine,
rongkäik ümber kiriku
laulude ja elusa küünlatule paistel.
Mäletan ka paari korda, mil sain Venemaal
kesköisest protsessioonist osa võetud ja
kui müstiline see kõik
oli. Mitte eriti palju
lärmi, aga hulganisti
rahvast ja elusaid pisikesi leeke silmis vastu
peegeldumas.
Mis toimub lihavõtte aegu Hispaanias?
On ju tegu katoliikliku
Pühapäevane rongkäik Esteponas.
maaga ja Jeesuse teist
elluastumist loetakse
olulisemaks kui jõule. Kõigepealt pean nentima, et siin pole asjakohaste talitluste ajal tarvis hinge kinni pidada. Lärmi on nii, et katused
kerkivad.
Kolmapäeval-neljapäeval, mil Jeesus Keetsemani aias kinni võeti
ja ta veel maa peal kannatas, on valdavad hirmuäratavad mürtsuvad protsessioonid, kuhu kogunevad suured massid ja kantakse ikka
neidsamu krutsiﬁkse ja skulptuuridega aluseid nagu igal kiriklikul
rongkäigul. See kõik aga toimub pimedas ja paljude kantavate ehitiste külge on pandud küünlad. Paljud osalised on riietunud Ku-KluxKlani rõivastesse. Kummaline.
On ka preestriteks ja munkadeks riietunuid. Orkestrantidel on
mundrid, mida nad kasutavad kõigil üritustel. Kokku näeb kogu lugu
karnevali moodi välja. Muusika on väga vali. Igas külas ja linnas on
puhkpilliorkestrid. Seal mängivad juba lapsed. Neid orkestreid kasutatakse igal võimalikul juhul tänavapidustustel ja nad on täitsa head.
Kõrvale teevad haiget mitte muusikalised kõrvalekalded, vaid valjuhäälsed instrumendid. Varem või hiljem lõpetab rongkäik kirikus, kus
siis rahvale manitsuste rahe kaela sajab.
Viimane protsessioon toimub pühapaeval keskpäeva paiku. Ikka
seesama lugu, aga pole seda eriti dramaatilist aurat. Rahvas seisab
kahelpool tänavat ja kui mõni kujuke mööda kantakse, plaksutatakse
käsi. Vanad daamid istuvad saatjatega välikohviku laudade ümber ja
joovad shampanjat.
Rongkäigust Esteponas võttis osa ka suur hulk kohalikke omavalitsejaid. Vat see oli üks kummaline kamp. Käes hoidsid nad hõbedasi
plastikust valitsuskeppe ja seljas olid neil ülikonnad. (Naisi on selles
ringis väga vähe.) Kõik lohistasid end kuidagi igavledes mööda tänavaid. Kes rääkis telefoniga, kellel oli vaba käsi taskus, kes kergitas
pükse. Mingit pühalikkust selline kehakeel asjale küll ei lisanud. Aga
ehk ongi hea, et tõde niimoodi esitletakse.
Enne pühi ostetakse poed tühjaks. Munariiulil on vaid paar karpi
vutimune. Milleks selline tants ja tagaajamine? Aga siin pannakse
kõik asutused kinni! Mitu päeva ei toimu midagi. Ei ole nii nagu Eestis, et tahad ja ostad 24 tundi ja 7 päeva nädalas. Kui on pühad, siis
lihtsalt on.
Mis puudutab üldist olustikku rannikul, siis siin toimub märgatav
elavnemine. Palju rahvast tuleb nii välisriikidest kui ka Madriidist. Ja
siis, esmaspaeval on jälle kõik vaikne ja rahulik.
Järgmine üldine püha on El Noche de San Juan: Jaaniöö.

MONICA DEL NORTE

3 KÜSIMUST AIVAR PILVELE

Nii Torremolinose, Estepona kui Manilva omavalitsejad on viimasel ajal korruptsiooni asjus korraliku uurimise alla pandud, aga ükski
neist ei saa näole Marbella linnapeale, kel 2 miljonit eurot köögikappi
oli peidetud ja kes nüüd kinni istub. Aga see kõik on eraldi lugu.
MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

looduslik, seega tahab aastas korra vahetamist või juurdelisamist. See
materjal on eriti hea hapulembeliste taimede puhul (eerikad, hortensiad, kanarbikud, mustikad, pohlad, jõhvikad, rododendronid, küüvitsad
jne.)
f)
Lehed on hea orgaaniline materjal, talveks juurte kaitsmiseks. Tuleb jälgida, et tammelehed ei taha hästi kõduneda keemilise
aine tõttu. Majapidamises olevad õunapuulehed sobivad seevastu
hästi. See parandab ka toitainete sisaldust mullas (fosfor, kaalium).
g)
Kompost on loomulik ja tõhus mullaparandaja. Samas raskesti kättesaadav, kui seda pole kodus valmistatud.
h)
Sõnnik on väga hea mullaparandaja. Ei tohi aga värskelt
kasutada, sest võib sisaldada kahjulikke aineid taimele ja umbrohtu.
Marjapõõsaste ümbert multšimine laagerdanud sõnnikuga lisab põõsale elujõudu.

AHTI TIIRMAA
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Palupera MV
lauamängudes

SULEV PALLON

Paluperas mängiti
malet ja kabet
Lõppenud on järjekordsed võistlused ruudulisel laual. Nagu viimastel
aastatel tavaks, toimusid ka sel aastal
võistlused Nõuni kultuurimajas ning
ka seekord oli Malle hoolitsenud mugavuste eest võistluste ajal.
Males toimusid võistlused kahevoorulisena. Võitjana väljus järjekordselt
Kaido Pihelgas. Ta oli parem ka kiirja välkturniiril. Järgmised kohad saavutasid Heino Komlev, Priit Loide ja
Andres Tobre.
Kabes sai üllatuslikult esikoha
Andres Tobre, kellele järgnesid Kaido
Pihelgas ja Kaarel Tigane. Välkkabes
võidutses Sulev Pallon.
Hooaja jooksul kohtusime kahel korral
Rõngu malemeestega. Lõpptulemuseks
jäi viik, sest kohalikud võitsid nii
Rõngus kui ka Nõunis.
Viimasel korral toimus ka Rõngu
ja Palupera võistkondade vaheline
malealane viktoriin. Väga napi võidu
saavutas Palupera, edestades vastaseid
vaid ühe punktiga.
Loodame, et võistlused ruudulisel
laual toimuvad ka järgmisel aastal.
Selleks kõigile edu!

Kultuuriministeeriumis esitleti vastvalminud raamatut “Eesti spordi aastaraamat 2005”.
Raamat pakub põhjaliku ülevaate
erinevatel spordialadel saavutatust ja
statistikast möödunud spordiaastal.
Mahukas statistikaosa hõlmab ligemale
70 spordiala.
Teose on koostanud ja toimetanud
Juhan Maidlo, lisaks kaasati paljusid
teisi kaasautoreid. Fotode autor on
Lembit Peegel.

3x ARVO SAAL

11. aprillil toimusid Nõuni kultuurimajas Palupera valla meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses
(male, kabe, lauatennis ja koroona).
Võistlustest võttis osa seitse meest.
Ühtlaselt esinenud Kaido Pihelgas
saavutas ülekaaluka võidu, kogudes 34
punkti. Kõige nõrgemaks alaks oli tal
koroona. Väga pingeline oli võistlus teisele kohale, lõpuks jäi poolepunktilise
eduga peale noorem mees Priit Loide.
Võistluste vanim osavõtja Sulev Pallon
tuli 28,5 punktiga kolmandaks.
Loodame seda traditsiooni jätkata
edaspidigi ja haarata kaasa ka nooremaid võistlejaid.

Valmis Eesti spordi
aastaraamat 2005

(OT)

Eesti Post korraldas laupäeval, 22. aprillil Otepää postkontoris kohtumise, kus soovijatele andsid autogramme kahekordsed olümpiavõitjad Kristina Šmigun ja Andrus Veerpalu. Keskpäevaks postkontorisse kogunenud
said autogramme nii postkaartidele, raamatutesse kui ka särgile ja suuskadele.
Eesti Posti Lõuna regiooni juhataja Tarmo Kirotar tervitas olümpiavõitjaid ja ütles, et suusasangaritele pühendatud postmark on saanud väga hea vastuvõtu osaliseks ning löönud kõik rekordid.
Selle päeva puhul oli kasutusel kõrvaltempel “Kahekordsed olümpiavõitjad Kristina Šmigun ja Andrus Veerpalu Otepääl”.

Kepid käes ümber
Nõuni järve
Nõuni Maanaiste Seltsi korraldatud
tervislikke eluviise propageerivale
üritusele ei saanud minemata jätta oma
40 inimest, nii ka mina. Enam ei vaadata
keppidega kõndivaid kaaskodanikke
Eestimaal kui vaimse puudega suusatajaid ning järjest enam ostetakse endale
ja perele käimiskepid. Lisaks uuritakse
kellele, kuidas, miks?
29. aprillikuu keskpäeval andis üritusele avalöögi Eesti Kepikõnni Liidu
juhatuse esimees Rein Randver. Koos
tegime soojendusharjutusi, kuulasime
õpetussõnu ja siis hakkasimegi koos
kõndima. Pea 8 km pikkune teekond
ümber Nõuni järve koos puhkepausi
ja looduse nautimisega sai läbitud
umbes 3 tunniga. Kippusime küll Rein

Randveriga rääkides sageli tööteemadele kalduma, kuid tärkava kevadise
looduse rüppes oli ka see omamoodi
kogemus.
Nõuni kultuurimajja naasnuna tegid
kõik lõdvestusharjutusi, kuulasid loengut tervislikust toitumisest ja said seda
tervislikku toitu ise laualt ka süüa. Otse
ﬁrmalt Sangaste Linnas sai samas
osta omahinnaga erinevaid helbeid.
Esimest korda kepikõndi proovinuna
oli pärast kodus tunda mõnusat väsimust ja enesega rahulolu. Osalejad
said kindlasti veelkord hoogu alustatud hobiga tegelemiseks.
Kõrvalt oli kuulda vaid kiidusõnu sellele harrastusele. Usun, et kepikõndi
harrastavate inimeste rida võis pärast
Nõuni maanaiste korraldatud üritust
nii mõnegi liikme võrra kasvada. Olge
terved ja kevadised!

TERJE KORSS

SULEV PALLON

Otepää
orienteerumiskolmapäevakud
jätkuvad ka
maikuus
Tänavustel Otepää orienteerumiskolmapäevakutel on kaks esimest osavõistlust peetud. Osalejaid oli vastavalt
37 ja 39.
Maikuus toimub veel kaks kolmapäevakut. 17. mail joostakse Paluveskil, tähistus Otepää-Rõngu teelt ja 31. mail
Kirikukülas, tähistus samuti OtepääRõngu teelt. Start on avatud kella 1619, finiš suletakse kell 20.
Soo, vanuse ja veidi ka oskuste järgi
jagunevad osavõtjad 17sse võistlusklassi. Osavõtja VALIB ISE võimete ja
oskuste järgi endale sobiva raja. I rada
- raskeim (üle 4 km), II rada - keskmine
(3-4 km), III rada - lihtne (2-3 km) ja IV
rada - hästi lihtne (1-2 km).
Kolmapäevakute korraldaja on Otepää
Spordiklubi ning ettevalmistaja ja läbiviija Lutsu turismitalu.
(OT)

Sangaste, Õru ja
Tõlliste võtsid
mõõtu
21. aprillil tähistati Tsirguliinas jüripäeva ja toimusid kolme valla vahelised jõukatsumised. Esmalt toimusid
võistlused vallavalitsuse ja volikogu
liikmetele. Sangastet esindasid volikogu liige Aiki Martinson, kes naiste
arvestuses sai teise koha ja meestest
vallavanem Kaido Tamberg, kes sai
kolmanda koha.
Järgnes valdadevaheline teatejooks Tsirguliina keskkooli staadionil.
Võistkond koosnes kuuest mehest ja
neljast naisest. Sangaste valda esindasid Andres Lohuväli, Margo Toom,
Kardo Künnapuu, Kalju Teder, Rainer
Väikene, Marko Kööp, Tiina Kukk, Aiki
Martinson, Kati Kallas ja Merike Jääger.
Sangaste oli jooksu alguses kolmadal
kohal, kuid Tiina Kukk püüdis kinni
Õru naisjooksja ja tegi suure edumaa
järgmistele võistlejatele. Põnevas lõpuheitluses sai Sangaste teatejooksus
teise koha, kolmandaks jäi Õru võistkond. Võidu said korraldajad Tõlliste
jooksjad.
Aitäh kõigile, kes Sangaste valda
jüripäeval esindasid! Järgmine valdadevaheline jüripäev toimub 2007.a.
Sangastes.
MERLE TOMBAK

Otepää soosib jalgrattaspordi arengut
Otepääd ja selle lähiümbrust seostatakse eelkõige talialade
harrastamiseks loodud ideaalsete tingimustega. Kuid heas
korras teed, väike liikluskoormus, vahelduv ja huvitav reljeef
on peapõhjused, miks selle kauni ja omanäolise paiga on
avastanud ka jalgrattasportlased.
Tõestuseks on 1997. aastal ESG Otepää Suusakoolis (praegune Audentese Erakool) avatud jalgrattaspordi eriala. Aasta
aastalt on õppida soovijate hulk aina kasvanud.
Kuna aprilli lõpus algas Eesti jalgrattaspordi 120. juubelihõnguline hooaeg, on õige aeg tutvustada Audentese
Spordikooli Otepää filiaali jalgratturite tulemusi eelmisel
hooajal.
Spordikoolis õpib, elab ja treenib 15 jalgratturit, kellest
juunioride MM-il Austrias oli Rein Taaramäe 11. Osalesid
veel Tanel Kangert, Martin Puusepp ja Sander Maasing .
Juunioride EM-il Moskvas saavutas R. Taaramäe 6. ja T.
Kangert 10. koha.
Juunioride MK mitmepäevasõitudel saavutati järgmisi
kohti:
Poola etapil 7. T. Kangert (osalesid ka R. Taaramäe ja S.
Maasing), Tšehhi etapil 1. T. Kangert, 3. R. Taaramäe (S.
Schultz ja S. Maasing), Belgia etapil 3. T. Kangert, 11. R.
Taaramäe (M. Puusepp ja S. Maasing), Horvaatia etapil 2.
R. Taaramäe, 4. T. Kangert (M. Puusepp). Meeskondlikult
saavutati esikoht ning “mägedekuninga“ tiitliga pärjati
Rein Taaramäe. Juunioride MK kokkuvõttes (9 etappi) oli

T. Kangert 5. ja R. Taaramäe 11. Meeskondlikus konkurentsis
oldi viiendad.
UCI AFRICA-TOURSi Kameruni etapil, mis koosnes 13st
etapist ning ühtekokku läbiti 1100 km, sai Raul Ruubel kõrgeima autasu. Noorte Olümpiapäevadel Itaalias oli Silver Ao
grupisõidus 9.ning temposõidus 11. Eesti meistrivõistlustelt
võideti ühtekokku 28 medalit, nende hulgas 8 kulda.
Võisteldud on Norra, Rootsi, Soome, Poola, Saksamaa,
Venemaa, Läti, Leedu, Belgia, Austria, Itaalia, Hispaania,.
Prantsusmaa, Tsehhi, Slovakkia, Bulgaaria, Horvaatia,
Luksenburgi ja Kameruni teedel.
Meie õpilastest kolm on profisportlased: kooli lõpetav
Janar Jermakov ja juba lõpetanud Mart Ojavee “KALEV
CHOCOLATE TEAM”is ning vilistlane Rene Mandri
Prantsusmaa AUBER 93 TEAMis.

Valgamaa
koolinoorte
meistrivõistlused
murdmaajooksus
Tõrvas selgitati maakonna parimad
koolinoored murdmaajooksus. Osales
278 jooksjat 15st koolist.
Meie piirkonna õpilaste paremad tulemused:
Poisid D 1000 m
1.Raimo Teder
Pühajärve PK 3.31,8
2.Kalev Nurmetu
Aakre AK 3.37,8
3.Rasmus Kirsimäe Keeni PK 3.39,5
4.Siim Lehismets
Otepää G 3.39,8
Poisid C 1000 m
5.Margus Kirsimäe
Keeni PK 3.37,6
Tüdrukud B 500 m
5.Karin Matsalu
Otepää G 1.39,9
6.Jane Gross
Keeni PK 1.40,7
Tüdrukud B 1000 m
1.Teele Tiidt
Puka KK 3.38,1
Poisid B 2000 m
1.Hans Teearu
Otepää G 7.14,9
3.Sven Anton
Otepää G 7.46,2
Tüdrukud A 2000 m
2.Liis Kalda
Otepää G 7.54,7
3.Triin Ojaste
Otepää G 8.00,6
Poisid juuniorid 3000 m
2.Olari Orm
Otepää G
10.33,2
3.Danel Lüüs
Puka KK
10.43,5
(OT)

ÖKOTEH OÜ
koostöös Riikliku
Looduskaitsekeskuse
Põlva-Valga-Võru
regiooni ja Otepää valla
keskkonnakomisjoniga
korraldab

METSAISTUTUST A L G U D

neljapäeval, 11. mail
kell 15 ja
laupäeval,

13. mail

kell 9.

Teadmiseks
Eesti MV grupisõidus (M-eliit, U-23 - 171 km) toimub
Otepääl 25. juunil Pühajärve ringil. Start kell 12.00, finiš
OTI pubi ees.
Eesti noorte MV eraldistardiga sõidus on 28. juunil. Start
(kell 13.00) - finiš Valga maanteel linna piiril.
Eesti MV grupisõidus noortele ja seenioridele toimub 29.
juunil Pühajärve ringil. Start kell 10.00, finiš Mäe tänaval.
Jalgratturite treener TOOMAS PUUSEPP

Info ja registreerimine
Olev Matt, tel. 505 6829,
ou.okoteh@neti.ee
Urmas Mets, 503 7166
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Firma NIKPO teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Ostan talu või vanema maamaja
Otepää lähedal, sobivusel tasu kohe.
Tel. 5645 8425 ja 435 8570
Müüa Audi A4, Quattra 1,8, 1995.a.
ning meevurr. Telef. 521 6878, õhtuti
765 5579.
Otsime otsustusvõimelisi ja aktiivseid müügiinimesi Lõuna-Eesti
piirkonnast. Tasu umbes 4000.-nädalas. Väljaõpe tasuta. Nõutav auto.
Registreeri vestlusele 557 5510.
Soovin osta 3-toalist heas korras mugavustega korterit Otepääl. Telef. 520
2383
Pakun Vana-Otepääl asuvas talus pikemaajalist tööd võsalõikajale. Telef.
512 6884
Soovin osta vana talumööblit, erinevaid talupidamistarbeid ja nõusid
ning vanu põrandalaudu. Telef. 5333
1154
Ostan ehitussoojaku või väiksema
palkehitise min. 3x5.
tel. 528 5574
Ostan krundi Käärikul 5819 2760
Noormees soovib üürida 1-2 toalist
korterit. Tel 507 0647
Ostan pensionipõlveks hoonestatud
või hoonestamata talu-kinnistu. Info
527 8560
Soovin osta maad Otepää lähiümbruses suusaradade vahetusläheduses.
Hind kuni 200.000 Pakkumised palun
arvienno@hot.ee.
Otsime kogemustega vanemteenindajat, peakokka ja kokka arenevasse ning laienevasse rahvusrestorani
ja külalistemajja Sangastes. 641 1540,
5623 4522, leelo@righthead.ee.
Kaupluses Anni Butiik, Pühajärve tee
2, Otepääl müügil seemned ja tippsibul. E-R 10-18; L 10-16
Ostan 1-2 hektarit maad OtepääKääriku vahelisel alal. Telef. õhtuti
765 7272, 515 1404

FIE Jüri Raud
Enics Eesti AS on 2004. aastal asutatud tööstuselektroonika ettevōte, mis kuulub rahvusvahelisse Enics
Gruppi. Enics Grupp on üks juhtivaid ja kiirelt arenevaid tööstus- ja meditsiinielektroonika tootjaid.
Meie tehas asub Elvas ja siin töötab hetkel 410 inimest.
Seoses hoogsa laienemisega saavad tööd

ELEKTROONIKA TOOTMISSEADMETE TEHNIK
Töö kirjeldus: Tootmisseadmete (SMD, lainejootmisemasin
jm.) töökorrasoleku tagamine, sh. igapäevased hooldus- ja
remonttööd, varuosade lao jälgimine ja tellimuste esitamine, tootmisoperaatorite tehniline nõustamine. Töö on tiimides ja vahetustes.
Nõudmised kandidaadile
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vähemalt põhiharidus
valmisolek vahetustes töötamiseks
hea tehniline taip ja/või kogemus sarnasel ametikohal
hea eesti keele oskus
kiire õppimisvõime
kohusetundlikkus, ausus
kasuks tulevad teadmised elektroonikast

Ettevõte pakub
▪
▪
▪

konkurentsivõimelist palka ja boonust vastavalt tule
mustele
puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi
meeldivaid ja koostöövalmis kolleege

15. mail
kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud
loomaarst Kaja Väärsilt
tel. 5347 4771.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

väljaõpet koha peal nii teooria kui praktika vormis
konkurentsivõimelist palka ja boonust vastavalt tule
mustele
puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi
meeldivaid ja koostöövalmis kolleege

NB! Kui Otepäält saab meile tööle vähemalt 5 inimest, siis
ettevõte kaalub ka võimalust organiseerida ettevõtte kulul
trantsporti.
CV-sid ootame kuni 17. juuni k.a.
e-mailile eve.juust@enics.com vōi aadressil Valga mnt.7a,
61504 Elva.
Märksõnaks palume panna “tehnik” või “koostaja”.
Ettevõttekohta on võimalik saada infot kodulehelt www.
enics.com

Ootame huvilisi tutvuma meie
lasteaiaga.
Kell 12.00 algab ümarlaud,
kuhu ootame lapsi ja lapsevanemaid, kes alustavad lasteaiateed sügisest 2006.

Nõutavad tingimused: hea
suhtlemisoskus,
CE kategooria juhi-load.

Sooviavaldus koos enese
tutvustusega saata
eksvilla@msigrupp.ee
Lisainfo www.eksvilla.
msigrupp.ee,
tel. 524 2745.

Haljastusteenus

Ahti Tiirmaa

kruusa,
liiva ja mulda

Osavõtutasu 400 kr + km.

Tunnistus.
Registreerumine tel 688 8688,
512 1539

On püütud arendada Palupera valla turismitoodet (Palupera mõis,
mõisapark, Lustimäe puhkekoht jne.) ja plaanis on jätkutegevused.
Sellega tegelemisel pakub Palupera Vallavalitsus osalise
koormusega tööd turismi turundus-arendustöötajale.
Tutvumisringis võiks ühiseks vestlusteemaks meil olla
planeeritud tööülesanded:
•

•
•

•

•
•
•
•

Pere soovib
üürida suurema
korteri või maja
Otepääl perioodiks
august 2006 - mai
2007.

Tel. 502 9693

ENDLA LEVERDANT
9.11.1927 - 31.03.2006

Valla turismiobjektide, vaatamisväärsuste, matkaradade,
külasiltide kaardistamine, inventuur, ühendamine, vajaduse
väljaselgitamine.
Infovoldikud, turismimarsruudid, reklaam, info, kodulehekülg.
Projektijuhtimine temaatikaga seotud projektidele koostöös
vallaga.
Piirkonna arendusprojektides osalemine (Via Hanseatica...),
koostöö turismiorganisatsioonidega (RLKK Põlva-Valga-Võru, OTI,
VVV SA, Valgamaa Turism, Lõuna-Eesti Turism jt.).
Valla turismi arengukava, mõisakomplekside arengukavade
koostamise juhtimine, MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse
tööga kursisolek.
Valla turismiettevõtjatega suhtlemine.
Registreeritud turismigruppide vastuvõtt.
Middendorfﬁde infotoa ekspositsiooni hoidmine, info jagamine,
täiendamine, müüdava soetamine, müük.
Kodulooliste lugude ﬁkseerimine, kogumine, edasiandmine.

Seega piiramata tööaeg, kuid võimalik siiski reguleerida
(gruppide registreerimine jms.); kasuks tuleb keel(t)eoskus,
orienteerumine projektijuhtimises või huvi selle omandamise
vastu, lugupidav suhtumine loodusesse, hea suhtlemisoskus,
oskus areneda ise, auto+load ja kursisolek kohaliku taustaga.
Osalise töökoormuse eest on suures osas koduarvuti, telefoni
ja looduses viibimisega seotud töö eest pakkuda esialgu vaid
3000 krooni + 500 krooni hüvitist auto kasutamise eest kuus.
Vajadus, nõudlus, turg ... arenguruumi on. Kui soovid tulla
vestlema, siis lepi eelnevalt kokku Palupera vallavanem Terje
Korssiga (tel 517 4740, terje@palupera.ee). Vestlusringi
soovime läbi viia maikuus, et juuni algul teha lõplik valik.

LEIDA SOOTSI

surma puhul.

Eha K, Eha P, Malle, Leili, Kersti

Nurmede keskel oli su kodu
linnulaulust helises nurm.
Puud lehte ei jõudnudki minna
kõigest sellest sind lahutas surm.

Südamlik kaastunne Anne Margussonile kalli venna

PEETER KÕIVU
Omaksed

Suur tänu kõigile headele inimestele, sõpradele ja tuttavatele,
kes meie
kalli poja ja venna
TÕNU PIHELGASE
kaotuse puhul kaasa tundsid ja
meile toeks olid.

Leinajad

30.11.1924 - 02.05.2006

AINO UIBO

Sügav kaastunne Vello Sootsile
armsa ema

LEIDA SOOTSI

surma puhul.

Lipuväljak 20 majanaabrid.

Pika ja raske haigusega võideldes
lahkusid Sa kallis vennas

PEETER KÕIV

9. okt. 1950 – 12. aprill 2006
pikale teele, kust tagasi enam ei
tulda.
Leinavad õed peredega.

3.10.1935 - 22.04.2006

surma puhul.

Armast vanaema

Otepää Muusikakool

LEIDA SOOTSI

sa, naabreid, sõpru ja sugulasi, kes meie armsat

AUGUST RUMMEL

surma puhul.

PEETER KÕIVU

Täname südamest kõiki häid

Avaldame kaastunnet Vellole perega armsa ema ja vanaema

Perek. Kalde, Luik, Pikk, Teemant

Kristo 505 4637

Otepää Kultuurikeskuses,
Virulombi 2

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSE

PALUPERA VALD OTSIB

TURISMI TURUNDUS-ARENDUSTÖÖTAJAT!

koos kohaletoomisega.

Südamlik kaastunne Annele perega
armsa venna

kaunistasid.

19. mail kl 14.00 ühepäevase

ARENEDA TASUB SELLEKS, ET PÜSIMA JÄÄDA!

•

Omalt poolt pakume meeldivat töökeskkonda ja konkurentsivõimelist töötasu.

rohkete lillede ning pärgadega

malus iseseisvalt töötada ja
omale personal valida.

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Haljastusprojektid

Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

ÕIE LOOGI tema viimsel

Korraldab

Transporditasu kokkuleppel.

Rebase talu Arulas pakub:

inimesi, õpetaja Joel Luhamet-

Teid ootama jäädes
Pähklikese pere

Hind 340 kr/ m3 .

Transpordiga tegelev ettevõte otsib meeskonda

veoautojuhte.
LAHTISTE USTE PÄEV.

Müüa lõhutud küttepuid

Tel. 734 6366,
529 2863.

Tel 513 4647

Omalt poolt pakume

Tel. 769 6575, 528 3950 Laatre, Valgamaa
e-post: juri@jurikinnisvara.ee
kodulehekülg: www.jurikinnisvara.ee

Otepää Konsumisse.

Müüa

vähemalt põhiharidus
valmisolek vahetustes töötamiseks
hea eesti keele oskus
võime teha peentööd
kasuks tulevad sarnase töö kogemus ja teadmised
elektroonikast

Aitan otsida ostmiseks kinnisvara.
Avaldan internetis muid kuulutusi (ka pildiga) oma
kodulehel, ajalehes Kuldne Börss, Soov ja mujal,
vastavalt soovile.

müüja ja
saalitöötaja

Tel. 766 7424,
528 6605

Nõudmised kandidaadile

Annan kinnisvaraalast konsultatsiooni ja
tegelen Teie kinnisvara müügiga (soovi korral).

Elva Tarbijate Ühistu
võtab tööle

Töö kirjeldus: Elektroonikaseadmete valmistamine vastavalt etteantud joonistele, juhenditele. Võimalik valida
mitme töölõigu vahel – komponentide eelkäsitlemine,
komponentide masinladumine, käsiladumine, visuaalne
kvaliteedikontroll, parandamine, toodete testimine, toodete häälestamine, tootemoodulite kokkupanek jms. Töö on
sobilik naistele, kui ka meestele.

teekonnal saatsid ja kalmu

Tööd saab
külalistemaja
perenaine, kellel on või-

Info tel. 5561 3469
www.marguse.ee

Istikud (puud, põõsad)

Koerte ja kasside

14. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2,
kell 12.30 Otepää aedlinnas
Looduspargi maja juures.

koka.
CV saata mirell@marguse.ee
või postiga Nüpli küla, Otepää

ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJAD

24. mail kell 10.00 - 12.00
on Otepää lasteaias Pähklike
vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Otepää linnas

võtab töökoormuse
suurenemise tõttu tööle

Tuul puudeladvus tasa liigub,
me vaikses leinas langetame pea …

mälestavad Viigi, Hele ja Anneli
peredega.

Mälestame endist töökaaslast

ENNO KAHKI
Sügav kaastunne Annele.
Töökaaslased Otepää Piimaühistust

Mälestame

LEIDA SOOTSI
Tunneme kaasa lahkunu omastele.
Perekonnad Puura, Tõld, Liljental,
Hilda ja Virve.

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu …

Südamlik kaastunne Annele kalli
abikaasa

ENNO KAHKI
kaotuse puhul.

Mälestavad perekonnad Keemu,
Palmiste, Pilv, Linnamägi, Kõiv,
Parts ja Herta.

Südamlik kaastunne Heino Sootsile
perega kalli ema, vanaema ja ämma

LEIDA

04.04.1915-04.05.2006
surma puhul.
Otepää Kopli 12 majaelanikud ja
Lea.

12

11. mai 2006

Pühajärve puhkekeskus võtab tööle:
- hooldustehniku
Vajalikud algteadmised elektrist ja automaatikast

- üldpindade koristajate ja toateenijate
asendustöötaja
- pubi koka
- baarman-kelneri (Tel 522 6234)

Rahvusvahelistel turgudel kiirelt arenev
Finlaid OÜ höövlitööstus Sangaste vallas
võtab büroosse tööle:
•

SEKRETÄRI

Vajalik vene ja inglise keele oskus, saksa keele
oskus on boonus.
Olulised on korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus.
Tootmisse vajatakse:
•

Aitame Teid oma aia- ja metsatehnika uuendamisel ja korrastamisel.
saadaval -

CV saata elektrooniliselt ﬁnlaid@ﬁnlaid.ee või postiga Finlaid OÜ
Tiidu küla Sangaste vald 67001Valga maakond.

REEDE VILLA ILUSALONG
Pühajärve tee 3 Otepää

-Juuksur

Uudisena juukselõikus kuumade kääridega

-Solaarium

Uued lambid
Kuni mai lõpuni Solaariumi 100 minuti kaart vaid
400.- EEK

-Küünetehnik

Nii geel- kui ka akrüülküünte paigaldus ja hooldus

-Kosmeetik

Lai valik näohooldusi,depilatsioon ning
kulmude,ripsmete värvimine

-Pediküür/maniküür

Hinnasoodustus Otepää Valla elanikele
Info ja aegade tellimine tel. 766 3606
Vaata lisa ka www.reedevilla.ee

Tööpakkumine Otepää looduspargi matkaradade hooldustöödeks
Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon otsib partnerit Otepää looduspargi matkaradade hooldustöödeks
ajavahemikus juuni–september 2006. Ootame pakkumisi Pühajärve
matkaraja, Pühajärve tunnetusraja, Kekkose raja, Väikese Emajõe
matkaraja ja puhkekohtade hooldustöödeks.

Vajalikud tööd on:
1) niitmine 4 korda suve jooksul järgmistel objektidel:
Pühajärve matkarada 4,5 km, Pühajärve tunnetusrada 1,1 km,
Väikese Emajõe matkarada 3,5 km pikkuselt ja 1,5 meetri laiuselt
metsas ja 2 meetri laiuselt heinamaadel, Kekkose matkarada 11 km
pikkuselt ning 3 m laiuselt, Koolirand 0,5 ha, Kiigemägi 0,3 ha, looduspargi kinnistu 1 ha;
2) Harimäe, Pilkuse järve, Kooliranna, Kiigemäe ja
Angunina puhkekohta üldhooldus (üldkoristus, prügikastide
tühjendamine) 20 nädala jooksul (1 kord nädalas).
3) Harimäe, Kooliranna, Kiigemäe, Looduspargi kinnistu ja
Angunina kuivkäimla hooldus (tühjendus, tua-lettpaberi lisamine, käimlate üldkoristus) 5 tk, 20 nädala jooksul (1 kord nädalas).
Pakkumised teha kirjalikult 25. maiks aadressil Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon, Kolga tee 28, 67405 Otepää või eposti aadressil: Margit.Turb@lk.ee, tel 765 5876, mob 518 6747

LAADAPÄEVAL, 13. mail

MURUNIIDUKID
MURUTRAKTORID ja RAIDERID
LATTNIIDUKID
OKSAPURUSTAJAD
VÕSALÕIKURID, TRIMMERID
MOOTOR-ja ELEKTRISAED
LEHEPUHURID
HEKILÕIKURID
KASTMISTARBED
”Fiskars” TÖÖRIISTAD aeda ja kööki


Eelnev kogemus on soovitav, väljaõpe kohapeal.

Huvi korral helistada tel. 767 9120, 5620 3340.

8.00-17.00
9.00-13.00

tel. 766 1890

Lp. Kliendid!

TÕSTUKIJUHTE (2)

Firma pakub kindlat töökohta
ja töötulemustest sõltuvat tasu.

E-R
L

Otepää Valga põik 3.

- katlakütja-haljastustöölise (Tel 5343 5010)



KUTSUME KÕIKI KAHERATTAHUVILISI

PROOVISÕIDULE

UUDISTOOTED ”Stigalt”
”Stihl” VÕSA- ja ROHULÕIKURID
1000 krooni odavamad.

TULE JA TUTVU, KÕIGUTAME HINDU,

MEHKA kaupluse esisele

JÄRELMAKSU VÕIMALUS!

platsile 10.00 - 14.00-ni Valga põik 3.

Kohapeal REMONT ja HOOLDUS

Otepää
Muusikakooli

vastuvõtukatsed
klaveri, akordioni, viiuli,
klassikalise kitarri, puhkpilli
(klarnet, saksofon,
trompet, tromboon,
tuuba, altsarv, plokkﬂööt)
ja pop-laulu erialale
ning ettevalmistusklassi
toimuvad
29. ja 30. mail
kell 11.00- 19.00
Koolitare 7
Info tel. 765 5109
Ette valmistada üks laul.

Otepää Muusikakooli

LÕPUAKTUS
toimub laupäeval, 20. mail
kell 15.00 Otepää Raekoja
saalis.

Otepää
kevadlaat
Laupäeval, 13. mail
aiandusmaja ees platsil
(J.Hurda 5)

Otepää Vallavolikogu kuulutab välja avaliku konkursi

algusega kell 8.
Müügil köögiviljade ja
lillede taimed, istikud,
viljapuud-põõsad, aiatarvikud, väetised,
lillesibulad, seemned,
toidu- ja tööstuskaubad,
käsitööd, talurahva
toodang. On vahavahetus
ja kunstkärgede müük.

Toimub käsitööde näitus,
avatud on einelaud.
Tulge laadale ostma ja
müüma!
Otepää AMS

Otepää vallavanema
ametikohale
Otepää vallavanema ametikoha eesmärk on Otepää vallavalitsuse töö
korraldamine, juhtimine ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamine,
omavalitsuse esindamine vastavalt õigusaktides ettenähtud pädevusele,
Otepää valla valduses oleva vara säilimise ja otstarbeka kasutamise
tagamine, Otepää vallavalitsuse allasutuste töö koordineerimine
Nõuded kandidaadile:
•
•
•

Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru
regioon otsib koostööpartnereid järgmisteks
poollooduslike rohumaade taastamiseks ja
hooldamiseks:
Võsa lõikamine ja koristus
1.
Alevijärve sihtkaitsevööndis Otepää külas jätkuvalt riigimaal
4,3 ha.
2.
Suur-Trepimäe kinnistul Pilkuse külas 1,7 ha.
3.
Künka kinnistul Sihva külas 1,9 ha.
Heina niitmine ja koristus (või purustamine)
1.
Poslovitsa kinnistul Nüpli külas 2,7 ha.
2.
Suur-Trepimäe kinnistul Pilkuse külas 10 ha.
3.
Torni kinnistul Kääriku külas 8 ha.
4.
Loode-Harimäe kinnistul Kääriku külas 3 ha.
5.
Edela-Harimäe kinnistul Kääriku külas 2,6 ha.
6.
Tsuura kuuse ümbrus Kääriku külas 0,5 ha.
Pakkumised teha hiljemalt 1. juuniks 2006 aadressil Kolga tee 28,
Otepää 67405 või e-posti aadressil: jan.ruukel@lk.ee
Lisainformatsiooni saab telefonil 5340 8012, 765 5876 (Jan Ruukel)

•

kõrgharidus (soovitavalt avaliku halduse, majanduse või
õiguse eriala)
juhtimisalased teadmised ja oskused, sh eelarveprotsessi
juhtimise kogemus ning teadmised riigihangete
korraldamisest
juhtimistöö kogemus vähemalt 3 aastat, haldusdokumentide
koostamise oskus
lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keele oskus

Kasuks tuleb:
•

teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses

Vallavanema töö nõuab head igapäevase koostöö organiseerimise ja
korraldamise võimet, sagedast ja kiiret otsustamist, tegevusprioriteetide
seadmist, kõrget vastutustunnet ning orienteeritust Otepää huvidele.
Omalt poolt pakume:
•
•

huvitavat ja vastutusrikast tööd
arenguvõimalusi

Kandideerimiseks saata hiljemalt 22.05.2006.a oma sooviavaldus, CV ja essee
(maksimaalselt 2 A4 lehekülge) teemal „Nägemus Otepää valla juhtimisest ja
arengust” aadressile Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või emaili aadressile vald@otepaa.ee .

Lisainfo tel: 76 64 800.

